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АФОРИЗМИ

Демокрацията: говориш каквото искаш и правиш 

каквото ти наредят.

☙ Джон Бери ❧

Понякога повечето побеждават по-добрите.

☙ Тит Ливий ❧

Да водиш битки и неизменно да печелиш победи не е 

върховно превъзходство. Върховното превъзходство е да 

покориш врага, без да се сражаваш.

☙ Лао Дзъ ❧

Казано е: ако познаваш врага и познаваш себе си, не бива 

да се безпокоиш какъв ще е изходът и от сто битки. Ако 

познаваш себе си, но не и врага, за всяка извоювана победа 

ще претърпяваш по едно поражение. Ако не познаваш нито 

врага, нито себе си, ще губиш всяка битка.

☙ Лао Дзъ ❧

Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите.

☙ Питагор ❧

Ние толкова можем, колкото знаем. Знанието е сила.

☙ Френсис Бейкън ❧

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет.

☙ Сократ ❧

Колкото по-малка е заслугата, толкова по-гръмка е похвалата.

☙ Френсис Бейкън ❧

Животът е като представление – в него най-често най-лошите 

измежду хората заемат най-добрите места.

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

„Постсекуларно общество“ може да се създа-
де само в държава, извървяла пътя на секу-

ларното развитие. Следователно този небезспорен 
термин може да се отнесе само към високоразвити-
те общества в Европа или към страни като Канада, 
Австралия и Нова Зеландия, в които религиозните 
връзки между хората са отслабвали в течение на мно-
го години, но особено рязко в следвоенния период. В 
съзнанието на гражданите на тези страни достатъчно 
трайно се е закрепила представата, че живеят в секу-
ларизирано общество. Ако се съди по общоприетите 
социологически показатели, през последните години 
религиозното поведение и религиозните убеждения 
на населението в тези държави не са се променили до 
такава степен, че да е възможно да наречем тези об-
щества „постсекуларни“. Що се отнася до очертава-
щата се в тях тенденция към развитие на нови, деинс-
титуционализирани форми на религиозност, тя не би 
могла да компенсира осезаемите загуби, претърпени 
от основните религиозни общности [1].

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

Все пак глобалните изменения и острите кон-
фликти, разгарящи се в наши дни на религиозна поч-
ва, ни заставят да се усъмним, че ролята на религията 

Юрген Хабермас

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

*  Статията е въз основа на доклад пред семинар в Истанбул, 
2–6 юни 2008 г., организиран от асоциацията „Възстановява-
не: диалози на цивилизациите“. Първият вариант на текста 
е подготвен като лекция в Тилбургския университет, Нидер-
ландия, 15 март 2007 г.
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постепенно изчезва. Днес хипотезата за пряката зависимост между модерни-
зацията на обществото и секуларизацията на населението (която някога беше 
общопризната) се поддържа от сравнително немного социолози [2]. Тази хипо-
теза се основава на три, на пръв поглед основателни, съображения.

Първо, научно-техническият прогрес способства за разпространението 
на антропоцентричния, „демитологизирания“ светоглед, тъй като все по-голя-
мо количество факти и събития се поддават на каузално обяснение и за на-
учно просветения ум става все по-трудно да се примири с теоцентричната и 
метафизическа картина на света. Второ, според степента на функционалната 
диференциация на социалните субсистеми църквите и другите религиозни 
организации губят контрола върху юрисдикцията, политиката, общественото 
благосъстояние, образованието и науката; те са принудени да се задоволяват 
с изпълнението на своята непосредствена функция, свързана с отговорността 
за сакралните ценности и за средствата за спасение; в резултат религиозното 
вероизповедание става частно дело на всекиго и като цяло губи обществено 
влияние и значимост. Накрая, ходът на развитието от аграрно през индустри-
ално към постиндустриално общество води към по-високо равнище на благо-
състояние и по-голяма социална защитеност; а с намаляването на жизнените 
рискове и поради повишеното по този начин равнище на екзистенциалната 
безопасност потребността на индивидите от практики, които обещават справя-
не с неконтролируеми случайности с помощта на вярата във висши, задгробни 
или космически сили, става все по-малка.

Това са главните доводи в полза на тезата за секуларизацията. В експертна-
та социологическа общност тази теза беше предмет на спорове в продължение 
на повече от двадесет години [3]. На вълнàта на небезоснователната критика 
на твърде тясната, евроцентрична гледна точка започнаха да говорят дори за 
„края на теорията за секуларизацията“ [4]. Съединените щати (които при не-
съмнената жизнеустойчивост на своите религиозни общности, чийто коли-
чествен състав се запазва на предишното равнище, все пак са в авангарда на 
модернизацията) продължително се разглеждаха като изключение, което само 
потвърждава правилността на тезата за неизбежността на секуларизацията. Но 
в мащабите на по-широката – глобализираната перспектива, отчитаща всички 
известни култури и световни религии, ситуацията, създала се в Съединените 
щати, ни се представя днес не като изключение, а като норма.

От такава „ревизионистична“ гледна точка западноевропейският път на 
развитие, чийто специфичен рационализъм се признаваше някога като модел 
за останалия свят, ни се представя днес повече като изключение, отколкото като 
правило, т.е. като някакъв „девиантен маршрут“. Не те, а ние сме тръгнали по 
Sonderweg [особен път] [5]. Освен всичко друго, съществуват три взаимнопре-
сичащи се феномена, създаващи впечатлението за повсеместно „възраждане на 
религията“: мисионерската експанзия (а), фундаменталистката радикализация 
(б) и политическата инструментализация на присъщия на религиите потенци-
ал за насилие (в).

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

б) Колкото до фундаментализма, към него могат да бъдат отнесени бързо 
развиващите се религиозни движения от типа на „петдесятниците“ и на ради-
калните мюсюлмански секти. Те или воюват със съвременния свят, или му об-
ръщат гръб, отивайки в изолация. В практикуваните от тях форми на религи-
озност спиритуализмът и адвентизмът се съчетават с ригористични морални 
концепции и буквалистична трактовка на Светото писание. На тях им проти-
востоят модернистките движения „new age“ („new age movements“), които започ-
наха бързо да се разпространяват, след като през 1970-те години се създаде тъй 
нареченият калифорнийски синкретизъм; на тях, както и на евангелистите, са 
им свойствени деинституционализираните форми на религиозност. В Япония 
се появиха около 400 такива секти, съчетаващи елементи на будизма и на на-
родните религии с псевдонаучни и езотерични доктрини. В Китайската народ-
на република беше подложена на политически репресии сектата „Фалун Гонг“; 
твърдите действия на китайските власти само потвърдиха слуховете за широко 
разпространение на „новите религии“ в тази страна, чиито привърженици спо-
ред някои данни достигат до осемдесет милиона души [6].

в) Накрая, следва да се признае, че режимът на моллите в Иран и ислям-
ският тероризъм са само най-забележимите прояви на използването на при-
същия на религията насилствен потенциал с политически цели. Често става 
така, че тлеещите конфликти, светски по своя произход, се разгарят, след като 
са кодифицирани в религиозни категории. Това е вярно и по отношение на пре-
търпелия „десекуларизация“ близкоизточен конфликт и е приложимо към по-
литиката на индийския национализъм; към тях може да се отнесат и продължа-
ващите разпри между Индия и Пакистан [7], и мобилизацията на религиозната 
десница в Съединените щати преди нахлуването в Ирак и в ранния стадий на 
неговата окупация.

2. Дескриптивната характеристика на „постсекуларното 
общество“ и нормативният въпрос за самосъзнанието 
на неговите граждани

Аз не мога тук да навлизам в детайлно обсъждане на разногласията между 
социолозите по повод предлагания Sonderweg [„особен път“] на секуларизира-
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ните общества на Европа, явяващи се (според модната днес гледна точка) като 
бяла врана всред религиозно мобилизираната световна общност. У мен се съз-
даде впечатлението, че данните, получени в хода на провеждащите се в целия 
свят изследвания, учудващо убедително потвърждават правилността на тезата 
за неизбежността на секуларизацията [8]. Според мен репутацията на теория-
та за секуларизацията се разколеба най-вече заради прибързаните изводи, до 
които доведе неточната употреба на категории като „секуларизация“ и „модер-
низация“. Във всеки случай безусловен ми изглежда фактът, че в хода на фун-
кционалната диференциация на социалните системи църквите и религиозните 
общности във все по-голяма степен се ограничават в основните си пастирски 
задължения към своите енориаши и са принудени да се откажат от претенци-
ите за активно участие в другите сфери на обществения живот. В съответствие 
с тази тенденция религиозните практики се „преместиха“ в по-персоналните, 
или субективни, сфери на живота. Съществува достатъчно очевидна корела-
ция между функционалната спецификация на религиозната система и индиви-
дуализацията на религиозната практика.

Обаче, както правилно отбелязва Хосе Казанова, не е задължително пора-
ди загубата на част от функциите си и поради тенденцията към индивидуали-
зация религията да губи влияние и значимост на политическата арена, в кул-
турата на обществото или в персоналния начин на живот [9]. Независимо от 
своето „количествено тегло“, религиозните общности безусловно имат право 
да претендират за пълноценно участие в обществения живот, включително и в 
страните, където процесът на секуларизация е доста напреднал. Сегашното об-
ществено съзнание в Европа може да се опише с категориите на „постсекулар-
ното общество“ в онази степен, в която то „приема факта на по-нататъшното 
съществуване на религиозните общини в постоянно секуларизиращата се сре-
да и се адаптира към него“ [10]. Ревизионистичната трактовка на секулариза-
ционната хипотеза се отнася не толкова до глъбинното й съдържание, колкото 
до прогнозите й относно по-нататъшната съдба на религията. Описанието на 
съвременните общества като постсекуларни се обуславя с измененията в съз-
нанието, предизвикани според мен главно от три явления.

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

Второ, влиянието на религията се усилва също и в националните държа-
ви. Имам предвид факта, че църквите и религиозните организации във все по-
голяма степен поемат ролята на „интерпретиращи общности“ („communities of 
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interpretation“), действащи на публичната арена в секуларна среда [11]. Те могат 
да оказват въздействие върху формирането на общественото мнение и общест-
вената воля, внасяйки своя принос в обсъждането на ключови теми, независи-
мо от това, колко убедителни са техните аргументи. Нашите общества, живее-
щи по законите на мирогледния плурализъм, са изключително удобна среда за 
такова вмешателство, тъй като в значителна степен са разделени по въпроси, 
засягащи ценностите и изискващи политическо регулиране. Всяка сериозна 
дискусия – за легализирането на абортите или за доброволната евтаназия, за 
биоетичните аспекти на репродуктивната медицина, за защитата на животните 
или за климатичните промени – показва, че различията в изначалните позиции 
на опонентите са толкова размити, че решаващо значение придобива не вер-
ността към идеологическите догми, а способността повече или по-малко убе-
дително да се апелира към моралната интуиция на аудиторията.

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

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

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

Днес този въпрос стои пред всички европейски общества. Готвейки се за 
лекцията, която е в основата на тази статия…, аз само за един уикенд прочетох 
три съобщения, които се нуждаеха от осмисляне. Президентът Саркози изпра-
ща допълнително 4000 полицаи в печално знаменитите парижки предградия, 
пострадали сериозно в резултат на масовите безредици, извършени от магреб-
ски младежи. Кентърберийският архиепископ публично предлага да се въведат 
в законодателството по семейното право елементи на шериата по отношение 
на местното мюсюлманско население. В град Лудвигсхафен се подпалила мно-
гоквартирна сграда, населена от турци; в пожара загинали девет човека, от ко-
ито четири деца; и макар че в дадения случай не е имало признаци за палеж, в 
турската преса се разпространиха най-тежки подозрения, стигащи до преки 
обвинения; това застави министър-председателя на Турция да посети Герма-
ния и някои негови изказвания (особено произнесената по време на визитата 
емоционална реч в Кьолн) предизвикаха остри отзиви в немските средства за 
масова информация.

Дискусии от този род започнаха да се водят с повишен тон след терорис-
тичните актове на 11 септември. Дебатите, които се разгърнаха в Нидерландия 
след убийството на Тео ван Гог, както и обсъждането на публикуването на „ка-
рикатурите на пророка Мохамед“ в Дания наново изостриха ситуацията. Тези 
дебати по повод на конкретни събития, с времето приеха по-абстрактен харак-
тер [12]; предизвиканите от тях вълни преляха през държавните граници, което 
доведе до превръщането на тази дискусия в общоевропейска [13].

Мен повече от всичко ме интересуват онези базови предпоставки, които 
придават на дебатите за „исляма в Европа“ такава взривна сила. Но преди да се 
обърна към философското ядро на взаимните обвинения, бих искал по-ясно 
да обрисувам общия за двете страни отправен пункт – стремежа по подобаващ 
начин да се интерпретира това, което сме свикнали да наричаме „отделяне на 
църквата от държавата“

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

Секуларизацията на държавата беше адекватен отговор на конфесионал-
ните войни, които се водеха в зората на съвременността. Принципът за отделя-
не на църквата от държавата се въплътяваше в живота постепенно и приемаше 
различни форми в законодателствата на различните държави. В онази степен, 
в която правителството приемаше светски характер, религиозните малцинства 
(които в началото бяха само търпени) едно след друго получаваха нови пра-
ва – в началото правото да упражняват религиозните си обреди вкъщи, след 
това свобода на изповеданията и накрая равни права за публично упражняване 
на обредите. Историческият подход към този криволичещ процес (съвсем не 
завършен през ХХ век) може много да ни разкаже за предпоставките на тези 
впечатляващи постижения, разпространили сферата на свободата на религиоз-
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ните убеждения върху представителите на всички вероизповедания.
След реформацията държавата се сблъска преди всичко със жизнено 

важната задача за умиротворяване на обществото, разделено по конфесиона-
лен признак, без решаването на която не можеше да се постигнат мир и поря-
дък. В контекста на днешните дебати холандската писателка Маргрит де Моор 
(Margriet de Moor) напомня на своите съграждани за това минало: „Думата толе-
рантност често, след запетая, се произнася на един дъх с думата уважение; оба-
че понятието за толерантност, чиито корени ни отвеждат към ХVІ–ХVІІ век, не 
се базира на уважението, а точно обратното! Ние ненавиждахме религията на 
Другия: католиците и калвинистите не изпитваха един към друг и най-малкото 
уважение. А нашата Осемдесетгодишна война беше не само въстание против 
Испания, а също и кървав джихад на ортодоксалните калвинисти срещу като-
лицизма“ [14]. Ние скоро ще видим какво е имала предвид Маргрит де Моор, 
говорейки за уважението.

Що се отнася до мира и порядъка, на правителството му се е налагало да 
заема неутрална позиция по отношение на враждуващите конфесии дори в оне-
зи времена, когато е било тясно свързано с доминиращата в страната религия. 
В страните, нееднородни в конфесионално отношение, мисията на държавата 
се състои в това, да разоръжи противоборстващите страни, да изработи усло-
вия за мирното съжителство на враждуващите конфесии и да провежда мони-
торинг на техните взаимоотношения (за спазване на тези условия). В такива 
конфесионално разединени страни, като Германия и Нидерландия, противо-
стоящите субкултури в продължение на дълго време са пребивавали в своите 
ниши, което им е позволявало да остават съвършено чужди една на друга в об-
ществен план. Но такъв modus vivendi – би ми се искало всячески да подчертая 
това обстоятелство! – се е оказал недостатъчен, когато от почвата, разровена от 
конституционните революции в края на ХVІІІ век, изниква нов политически 
порядък, основан на идеята за пълно подчиняване на секуларизираната власт 
на закона, от една страна, и на демократичната воля на народа – от друга.

Конституционната държава може да гарантира на своите граждани истин-
ска свобода на вероизповеданията само при условие, че религиозните общнос-
ти вече няма да се обособяват, да се „гетоизират“ и „барикадират“ една срещу 
друга. Такъв конституционен порядък предполага всички субкултури, както 
светските, така и религиозните, да освободят своите членове от дребнава опека, 
за да могат тези хора, изявяващи се в качеството си на граждани, взаимно да се 
признаят като представители на една и съща политическа общност. Гражданите 
на демократичната държава създават за себе си закони, благодарение на които 
частният индивид може да се ползва от правото да запази своята идентичност 
в рамките на собствената си култура и на светогледа си. Тези нови взаимоот-
ношения между демократичното правителство, гражданското общество и суб-
културното самоуправление може да послужат като ключ за правилното разби-
ране на двата мотива, които сега са в състояние на противоборство, макар че 
по своята същност са взаимнодопълващи се. Защото универсалният проект на 
политическото просвещение в никакъв случай не противоречи на партикула-
ристката чувствителност на правилно разбрания мултикултурализъм.
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Либералната идея за „господство на закона“ съдържа гарантирането на 
религиозната свобода в качеството на базово право, означаващо, че съдбата на 
религиозните малцинства повече не зависи от благоразположеността или от 
степента на толерантност на държавната власт. И все пак само демократична-
та държава първа демонстрира възможността за безпристрастно прилагане на 
принципите на религиозната свобода [15]. Когато у турските общности в Бер-
лин, Кьолн или Франкфурт възниква желание да преместят своите молитвени 
домове от закътани места на открити площадки, т.е. да строят видими отдалеч 
джамии, проблемът вече не е в самия принцип (principle per se), а в справедливо-
то му приложение. Обаче приемливи за всички критерии, по които се определя 
върху какво трябва и върху какво не трябва да се разпростира толерантността, 
може да бъдат установени само по пътя на делиберативните и инклузивните 
процедури на демократичното волеизявяване. Принципът на толерантността 
пръв се освободи от подозрението в обикновена снизходителност, което поз-
воли на конфликтуващите страни да разговарят на равни начала в процеса на 
постигане на взаимно съгласие [16]. Въпросът къде минава границата между 
позитивната религиозна свобода (т.е. правото да се изповядва своята вяра и 
да се изпълняват съответните култове и обреди) и негативната свобода (т.е. 
правото за освобождаване от религиозните практики на хора, принадлежащи 
към други конфесии) трябва да се решава обособено при всеки отделен случай 
– този въпрос винаги предизвиква спорове. Но при демокрацията заинтересу-
ваните лица така или иначе (често по косвен начин) са въвлечени във вземане-
то на решения.

Разбира се, „толерантността“ се разпростира не само върху приемането и 
прилагането на законите; тя трябва да се практикува във всекидневния живот. 
Толерантността означава, че вярващите от една или друга конфесия и невяр-
ващите трябва взаимно да си отстъпват едни на други – т.е. да признават на 
другите правото на убеждения, религиозни практики и начин на живот, които 
те самите отхвърлят. Тези отстъпки трябва да се опират на общата основа на 
взаимното признаване, чието наличие позволява да се избягват остри стълк-
новения. Признание от такъв род не трябва да се бърка с оценката на чуждата 
култура и начин на живот или на отхвърлените убеждения и практики [17]. 
Ние се нуждаем от толерантност само тогава, когато имаме работа с мироглед, 
който смятаме за неправилен, и с обичаи, които не ни харесват. Затова основа 
на взаимното признаване не е оценката на едни или други качества или пости-
жения, а осъзнаването на факта, че другият е също такъв член на инклузивната 
гражданска общност, какъвто съм и аз самият; тъй като на всекиго са предоста-
вени равни права, в политическата сфера се създава ситуация, при която всеки 
отговаря за своите действия пред всекиго [18].

Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Включ-
ването в гражданското общество на всички граждани с равни права изисква 
не само политическа култура, която позволява да се разграничи либералната 
позиция от индиферентността. Принципът на инклузивността може да бъде 
приложен на практика само при наличието на определени условия – като пълна 
интеграция и осигуряване на компенсаторно образование в детските градини, 
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училищата и университетите и на равни възможности по отношение на достъ-
па до пазара на труда. При сегашните условия обаче за мен е важна преди всич-
ко идеята за инклузивно гражданско общество, в което равните граждански 
права, от една страна, и културните различия – от друга, по подходящ начин се 
допълват взаимно.

Например, тъй като значителна част от немските граждани с турски про-
изход и мюсюлманско вероизповедание прекарват повече време в своята ста-
ра родина, отколкото в новата, техните гласове недостигат както в публично-
то пространство, така и в избирателните урни, което пречи на необходимото 
разширяване на диапазона на ценностите в доминиращата политическа кул-
тура. Без включване на малцинствата в гражданското общество двата взаим-
нодопълващи се процеса, а именно отварянето на политическата общност за 
деликатното и чувствително към различията включване на културите на чуж-
дестранните малцинства, от една страна, и – от друга – съответното отваряне 
на тези субкултури към държавата и стремежът на техните представители към 
по-активно участие в политическия живот, няма да вървят ръка за ръка.

4. Kulturkampf [културната борба] между радикалния 
мултикултурализъм и войнстващия секуларизъм: 
философски основополагания

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

Мултикултуралистите се борят за непредубедена адаптация на юридичес-
ката система към стремежа на културните малцинства да получат действително 
равни права. Те предупреждават за опасността, която се крие в политиката на 
насилствена асимилация. Секуларната държава, казват те, не трябва да приш-
порва инкорпорацията на малцинствата в егалитарната общност на граждани-
те, откъсвайки „с месо“ индивиди от формиралата ги среда. От тази „комуни-
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тарианска“ гледна точка политиката на абстрактна интеграция носи със себе 
си заплахата за подчиняване на малцинствата на императивите на културата 
на мнозинството. Днес мултикултуралистите са принудени да гребат против 
вятъра: „Не само академиците, а и политиците, и вестникарските колумнисти 
виждат в Просвещението крепост, която е необходимо да се защитава против 
ислямския екстремизъм“ [19]. На свой ред такава реакция дава възможност да 
се разгърне критиката на „просветителския фундаментализъм“. Тимоти Гартън 
Аш пише в „New York Review of Books“ (от 5 октомври 2006 г.), че „даже мюсюл-
манските жени възразяват против аргументацията на Хирш Али (съавтор на 
филма на Тео ван Гог), която вижда причината на потисничество в исляма, ко-
гато действителният му източник е националната, регионалната или племенна-
та култура“ [20]. Във всеки случай, имигрантите мюсюлмани не могат да бъдат 
интегрирани в западното общество „извън“ своята религия: на европейците ще 
им се наложи да ги приемат заедно с исляма.

От друга страна, секуларистите се борят за „далтоническо“ (color-blind) 
включване в обществения живот на всички граждани, независимо от техния 
произход и религиозни убеждения. Те предупреждават за последиците от „поли-
тиката на идентичността“, която „отива твърде далеч“ в адаптацията на юриди-
ческата система към стремежа на малцинствата да запазят своята самобитност. 
От „лаистична“ („laistic“) гледна точка религията трябва да си остане изцяло 
частно дело. Например Паскал Брукнер отхвърля културните права, защото те 
са в състояние да предизвикат възникването на паралелни общности – „малки 
самоизолиращи се социални групи, всяка от които се придържа към собствени 
норми“ [21]. Брукнер недвусмислено осъжда мултикултурализма като „анти-
расистки расизъм“, макар че неговата критика е приложима само към ултрара-
дикалните мултикултуралисти, обявяващи се за въвеждане на колективни кул-
турни права. Според Брукнер такава защита на цели културни групи ще доведе 
на практика до накърняване на правата на индивидуалните им членове, които 
няма да могат да си избират начина на живот по свое усмотрение [22].

По такъв начин двете конфликтуващи страни претендират за ролята на 
борци за една и съща цел – либерално общество, което ще позволи на аноним-
ните граждани да съжителстват в цивилизован порядък. И все пак те са ярост-
ни съперници в Kulturkampf, която се разгаря с нова страст при всеки удобен (в 
политическо отношение) случай. Макар да е ясно, че гледните им точки са вза-
имносвързани, те неуморно спорят, кое е по-важно – запазването на култур-
ната идентичност или на унифицираното гражданство. Тази дискусия черпи 
полемична острота в антагонистичните философски предпоставки, които опо-
нентите – справедливо или не – си приписват взаимно. Ян Бурума е направил 
интересно наблюдение: той обръща внимание, че след 11 септември академич-
ните дебати за Просвещението, за модернизма и постмодернизма са се премес-
тили от университетските аудитории на пазарните площади [23]. Полемичната 
страст се подгрява от проблематични базови предпоставки: от едната страна, 
настъпва културният релативизъм, който черпи вдъхновение от критиката на 
разума, а, от другата страна – безкомпромисният секуларизъм, стимулиран от 
неприязънта (ако се изразим меко) към религията.
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Мултикултурализмът в своята радикална версия често се позовава на тъй 
наречената несъизмеримост на различните светогледи, дискурси и концепту-
ални схеми. От такава „контекстуалистка“ гледна точка културните начини на 
живот се възприемат като семантично затворени универсуми, всеки от които 
се придържа към собствени стандарти на рационалност и представи за исти-
на. Такъв подход води към мисълта, че всяка култура съществува сама за себе 
си, като семантически запечатана монада, неспособна да води диалог с другите 
култури. Ако не се броят неустойчивите компромиси, единствената алтернати-
ва, която би могла в такъв случай да доведе до прекратяване на конфликтите 
между културите, се явява или подчинението, или конверсията. Базирайки се 
на такива предпоставки, радикалните мултикултуралисти не могат да видят 
в какъвто и да е универсалистки проект – било то демокрация или права на 
човека – нищо друго, освен империалистическа експанзия на доминиращата 
култура.

Такава релативистка постановка неизбежно лишава сама себе си от кри-
терии за оценка, а значи и от възможността осмислено да критикува властта за 
нарушаване правата на едно или друго културно малцинство. В нашите постко-
лониални имигрантски общества дискриминацията на малцинствата обикно-
вено се корени в разпространените културни предразсъдъци, които водят към 
избирателно прилагане на установените конституционни принципи. Затова 
ако човек не открива в себе си универсалистка привързаност към тези прин-
ципи и не е готов да се отнася към тях с цялата си сериозност, той се лишава 
от точката за обзор, от която би било видно как културните предразсъдъци 
на мнозинството въздействат на интерпретациите на конституцията. Тук не е 
мястото да се задълбочаваме във философията, но всеки непредубеден човек 
неизбежно ще стигне до разбирането, че позицията на културния релативизъм, 
опираща се на постмодернистката критика на разума, е неубедителна и общо 
взето е незащитима [24]. Обаче сама по себе си тази позиция е интересна по 
друга причина: от нея е лесно да се изведат право противоположни политиче-
ски заключения, с което и се обяснява специфичната бърканица, отваряща за 
спорещите възможност да си разменят местата.

Иронията на ситуацията е в това, че точно такъв релативизъм е присъщ 
на войнстващите християни, които се борят с ислямския фундаментализъм и 
същевременно с гордост провъзгласяват културата на Просвещението или за 
неотменима част на романо-католическата традиция, или за специфично раз-
клонение на протестантството. От друга страна, тези консерватори си намери-
ха странни съюзници в лицето на някои бивши левичари мултикултуралисти, 
превърнали се във войнстващи либерални ястреби. Тези новопокръстени даже 
се вляха в редиците на неоконсерваторите, наричани „Просвещенски фунда-
менталисти“ (Enlightenment fundamentalists). В борбата срещу ислямските фун-
даменталисти те застанаха под знамената на същото това Просвещение, с което 
някога враждуваха не на живот, а на смърт, и всичко това се прави в името на 
„западната култура“, тълкувана в антиуниверсалистки смисъл: „Просвещени-
ето придоби в техните очи особена привлекателност по две причини: първо, 
защото неговите ценности не са напълно универсалистки и, второ, защото те 
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са „наши“ – т.е. европейски, западни – ценности“ [25].
Разбира се, този упрек не се отнася за онези интелектуалци „лаицисти“ 

(главно от френски произход), за чието обозначаване изначално беше изобре-
тен терминът „Просвещенски фундаменталисти“. Но и в този случай същността 
е във философските предпоставки: само те могат да обяснят особената войнст-
веност на тези действително универсалистки настроени стражи на традициите 
на Просвещението. Според тяхното мнение религията трябва да се оттегли от 
политическото публично пространство в частната сфера, защото от когнитив-
на гледна точка религията е преодоляна исторически като отишла в миналото 
„интелектуална формация“ (остарялата „Gestalt des Geistes“, по израза на Хегел). 
В светлината на принципите на либералната конституция към религията след-
ва да се отнасяме толерантно, но тя не притежава културни ресурси, които биха 
могли да облекчат себеразбирането на действително съвременното съзнание.

5. Двустранният процес на обучение

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

В терминологичен план аз виждам съществена разлика между двете по-
нятия: „секуларно“ и „секуларистко“. За разлика от „просто секуларните“, или 
невярващите граждани, отнасящи се към религиозните претенции индиферен-
тно, в духа на агностицизма, секуларистите като правило заемат полемична по-
зиция по отношение на религиозните доктрини, продължаващи да оказват вли-
яние на публиката, независимо от факта, че претенциите им не може да бъдат 
научно обосновани. Днес секуларизмът често се базира на „твърдия“ натурали-
зъм; това означава, че човек се базира изключително на научните предпостав-
ки. За разлика от случая с културния релативизъм, тук мога да мина без анализ 
на философските предпоставки [26]. Защото ако наистина нещо ме интересува 
в дадения контекст, това е въпросът: какво ще стане, ако един прекрасен ден се-
куларисткото „разобличаване“ на религията подейства и към тази гледна точка 
премине преобладаващото мнозинство от гражданите? Ще се окаже ли такава 
позиция съвместима с очертания по-горе постсекуларен баланс между общото 
гражданство и културните различия? Или секуларисткото умонастроение на 
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преобладаващото мнозинство граждани ще се окаже също толкова комфортно 
за нормативното самосъзнание на постсекуларното общество, колкото днес е 
фундаментализмът за масата религиозни граждани? Според мен този въпрос 
засяга по-дълбоки корени на изпитваната от нас неудовлетвореност, отколкото 
„мултикултуралистката драма“. Оставям на съда на читателя съждението кой 
от тези проблеми за нас е по-насъщен.

Заради справедливостта следва да се признае, че секуларистите също нас-
тояват за необходимостта всички граждани да се включат в гражданското об-
щество при равни условия. Тъй като демократичният порядък не може да бъде 
просто натрапен на тези, които са призвани да влизат в числото на неговите 
„автори“, конституционната държава възлага на своите граждани големи на-
дежди от етичен характер, които не се ограничават с просто спазване на закона. 
Религиозните граждани и общности не са длъжни да се задоволяват с повърх-
ностно приспособяване към конституционния порядък. От тях се очаква дъл-
жимата секуларна легитимация на конституционните принципи при запазване 
на верността към своите убеждения [27]. Както е известно, католическата цър-
ква за пръв път предприе опит „да побере“ в себе си принципите на либерализ-
ма и демокрацията през 1965 г. във връзка с втория Ватикански събор. Протес-
тантската църква в Германия действаше по сходен начин. Много мюсюлмански 
общности все още имат пред очите си този мъчителен „процес на обучение“. 
Разбира се, в ислямския свят също назрява разбирането, че изложената в Ко-
рана доктрина изисква историко-херменевтичен подход. Но дискусията за 
очаквания „евроислям“ ни заставя за сетен път да се убедим, че религиозните 
общности са длъжни сами да решат могат ли да припознаят в реформираната 
религия своята „истинска вяра“ [28].

Когато мислим за прехода от традиционното светоразбиране към по-реф-
лексивните форми на религиозното съзнание, на първо място ни идва на ум 
моделът на постреформационното изменение на епистемологичните положе-
ния в християнските общества на Запада. Но измененията в менталността не 
може да бъдат нито предписани, нито преместени с помощта на политически 
манипулации или на законодателството; в най-добрия случай такива изменения 
стават в резултат на процеса на обучение. Този процес обаче се представя като 
„процес на обучение“ само от гледна точка на свойственото на съвременността 
секуларно самосъзнание. Опитвайки се да осмислим изискванията, които ети-
ката на демократичното гражданство предявява в плана на менталността, ние 
се натъкваме на границите на нормативната политическа теория, която може 
да обоснове само правата и задълженията. Процесът на обучение може да бъде 
започнат, но не може да бъде придвижен с помощта на заповед, опираща се на 
морални или юридически основания [29].

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

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

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

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

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

Превод от руски език: Димитър Димитров

Източник: www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateisma
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ДВА ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА

Пазарната хипертрофия, идеологически всеяд-
ната политическа класа, продажните масмедии 

и самодостатъчният финансов сектор са световен 
проблем.

Неолибералната общност отдясно и отляво у 
нас напоследък единогласно публично се опитва да 
ни внуши, че за продължаващата световна криза 
били виновни социалните държави. Защото се били 
отдали на социални ексцесии, дълголетно не може-
ли да управляват данъчно бюджетната си сфера, за-
длъжнявали необмислено – и неслучайно са се озо-
вали в днешната тежка финансова и икономическа 
ситуация. От която изходът бил един – въвеждане 
на строга фискална дисциплина, безкомпромисно 
налагана в контекста на „златното фискално прави-
ло“ (максимум 3% бюджетен дефицит и 60% брутна 
задлъжнялост), и то по възможност под формата на 
т.нар. фискален борд, сиреч с вписване в конститу-
цията. А иначе в останалото за излизане от кризата 
– да се разчита единствено на „творческото рушене“ 
на пазара. И се привеждат подбрани (повече или по-
малко банални) пазарно фундаменталистки цитати 
от Бастиа, Фон Мизес, Шумпетер, Хайек, Фридман. 
В комбинация естествено с дежурното заклеймяване 
на Кейнс и неокейнсианството.

Прозиращата пределно елементаризирана схе-
ма, наборът от стандартни изтъркани аргументи, 
шаблонните предпоставки и изведените оттам също 
шаблонни заключения, фразеологичните клишета 
– всичко това непроизволно свидетелства за дири-
жирана „изорганизираност“, за наличие на перфидно 
конструирана и глобално функционираща система за 
масова сугестивна пропаганда с почти хипнотично 
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влияние, при анализа на която до аналогиите с теориите за световната конспи-
рация остава само една ръка разстояние.

Подобно на неоконсервативното „един път и завинаги“ обяснение и тъл-
куване на процесите на развитието на човечеството и на отделните общества 
не може да не дразни и да не се набива неприятно на очи. Поне с фанатизма и 
схоластиката си. Неолиберализмът, неоконсервативните идеи са откровен, нов, 
съвременен тоталитаризъм с амбиции за глобално идеологическо, властово и 
стопанско-финансово доминиране, снабден с адекватни на целите си могъщи 
политически лостове, организационни носещи структури, солиден паричен ре-
сурс и прозрачно изпипан пропаганден механизъм.

Не че социалните икономики са били когато и да било безгрешни, но за-
честилите призиви за техен евентуален демонтаж насочват обществата и света 
към поредната задънена улица. Отказът от социалност и солидарност би бил 
средновековен триумф на реакционерството, изоставяне на изстрадани от чо-
вечеството, модерни, широко споделяни ценности, фатален мрачен поврат в 
историята, връщане с векове назад.

Без съответно законово и всякакво друго регулативно рамкиране, без 
текущи корекции и насочване пазарът, колкото и могъща и незаменима „ма-
шина за напредък“ да представлява, не може да осигури стабилно развитие на 
обществата. От самите общества, а не от капитализма зависи последователно-
то прокарване на принципите на демокрацията, постигането на исторически 
адекватна социална справедливост, както и на някаква приемлива динамична 
хармония в исторически последователното възпроизводство на държавите и 
нациите. Демокрациите и обществата следва да формират капитализма, а не, 
както става през последните тридесетина години, капитализмът с нарастваща 
сила да диктува волята си на демокрациите и обществата. „Проблемът е, че ка-
питализмът има алтернативи на демокрацията, но демокрацията няма на капи-
тализма“1, казва Дирк Курбювайт.

В процеса на функционирането си пазарът също ражда правила и по-
требности, но кодификацията им е задача главно на обществото. „Парите се 
нуждаят от закони. А законите са задача на държавата“2, подчертава бившият 
президент на Дойче банк Хилмар Копер. Пазарният фундаментализъм буквал-
но огледално е също толкова неаргументиран и направо нелеп, съотнесен към 
действителността, колкото и отрицанието на пазара, в което живеехме в не-
отдавнашното минало. „Чистият пазар е перверзна икономика, чистият пазар 
е чиста лудост“3 са думите на Хорст Зеехофер, премиер-министър на Бавария 
и председател на Християнсоциалния съюз. А известният съвременен герман-
ски философ Рихард Давид Прехт неслучайно пише: „На пазарите можем да им 
причиняваме морално и регулаторно всичко, тях няма дори да ги заболи.“4

Консистентно и стабилно благосъстояние може да се изгражда само по-
средством регулиран, контролиран и „обуздан“ пазар, в противен случай исто-
рическото движение става силно турбулентно, от криза в криза, на каквото сме 
свидетели в момента. Обществото, чрез държавата, има задачата да въведе в 
капитализма ред в съответствие с интересите си, които предполагат максимал-
но елиминиране на възможностите за икономически флуктуации и резултант-
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ни колебания в доходите. Така въпросните интереси понастоящем еднозначно 
налагат орязване на формиралата се пазарна хипертрофия до здравословни 
граници. Политическото заобикаляне на проблема в Европа и в Щатите засега 
само допринася за задълбочаването му. Допуснатото от пазара не означава не-
пременно разумно допустимото. Въвеждането в частност на дискутирания сега 
в Европарламента данък върху финансовите транзакции – „данъка Тобин“, би 
било само една малка, предварителна крачка в правилната насока.

В контекста на едно балансирано обществено и икономическо развитие 
преразпределението не е никакъв еретизъм, както свикнахме най-често да ни 
убеждават. Поляризацията в благосъстоянието, която пазарът перманентно 
предизвиква, неминуемо поражда, ако обаче се мисли далновидно, потребност 
от перманентни противостоящи корекции. Един от абсолютно незаменимите 
инструменти на въпросното корекционно въздействие е прогресивният подо-
ходен данък.

Силно разслоените и поляризирани общества са неустойчиви, те са дока-
зано податливи на популистки политически идеи, които пък водят към авто-
ритаризми, към маскирани и открити диктатури. Социалната контрастност и 
съпътстващите я класи, касти, непроницаеми „кръгове по интереси“ възпре-
пятстват вътрешната вертикална мобилност в обществото и така се явяват 
пречки пред неговата ефективност, следователно и пред развитието му.

С изчезването на „плашилото оттатък желязната завеса“ капитализмът се 
освободи от комплекса и страха, че има действаща, конкурентна алтернатива. 
В условията на липса на разумен различен път ясно пролича, че цивилизаци-
онният слой на капитализма фактически е неподозирано тънък. Развитите об-
щества твърде неусетно и лесно се придвижиха през последните години към 
асоциалност, обществена безотговорност и несправедливост. „Цивилизовани-
ят капитализъм“ бързичко и доста коварно незабележимо придоби първично 
„злодейски черти“5.

Наред с всички икономически и социални несъобразности и негативни 
последствия, които т.нар. реален социализъм остави в наследство, сега особено 
изпъква още нещо – фактическото компрометиране пред широкото общест-
вено мнение за обозрима перспектива на възможностите за алтернативно со-
циално мислене и действие. Неолиберализмът се оказа изведнъж като че ли 
единственият официализиран, „политически коректен“ начин на мислене на 
съвременността. Каквото положение естествено е нетърпимо за истинската 
интелигенция.

Появяващата се понастоящем съпротива от страна на „възмутените“ е ня-
какво все още доста неуверено проглеждане, но свидетелства за осъзнаването 
на това, че в съвременния свят вече са поставени под въпрос демокрацията, 
благосъстоянието на повечето хора, справедливостта като основна слагаема в 
политиката, правото на по-добро във всяко едно отношение бъдеще.

Политическата класа не само у нас, а навсякъде по глобуса осезаемо е за-
губила рефлекса си за обществена отговорност и съзнанието, че преди всичко 
трябва да изпълнява държавническа и социална мисия. Съвременната прослой-
ка от политици е аморфно идеологически всеядна, концентрирана в личното 
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си благополучие, неразривно обвързана с финансово силните на деня, дълбоко 
същностно корумпирана от изборния цикъл, от съблазънта в повечето случаи 
да е възможно и главното – обещанията и поетите ангажименти ненаказуемо 
да не бъдат изпълнявани.

Подконтролността на масмедиите от страна на финансовоолигархични 
кръгове допълнително влошава ситуацията с демократичните характеристики 
на съвременните общества. Щом едно събитие днес се случва само ако и както 
бъде отразено, това означава широко отворена врата за огромни манипулации с 
истината и с общественото мнение. Решение на това засега няма никакво, освен 
палиативното заобикаляне на масмедиите посредством интернет и социалните 
мрежи. Добросъвестността на журналистическата гилдия в повечето случаи е 
обратно пропорционална на заплащането. Въпреки че продажни журналисти 
могат да се срещнат достатъчно често и на най-„обикновеното“ ниво.

Проблемът „преднамерена преса“ не е само у нас, а по целия свят. Ние сме 
поколение, обучило се да чете и между редовете, но в днешно време като пра-
вило и на самите редове, и между тях не може да намериш почти нищо. Мно-
зинството журналисти бяха превърнати в послушковци, неспособни даже на 
швейкианство, камо ли на отстояване на някакво скромно, частично, откъслеч-
но, но собствено мнение. Изпълнението на поръчката, преди и независимо от 
всичко, е главният критерий и средство за професионална реализация.

Защо в днешна България тенденциозно и крайно оскъдно се отразява 
протичащата в развитите държави и в частност в Западна Европа дискусия за 
изострената необходимост от есенциални обществени и икономически проме-
ни? Защо тук за „водещи икономисти“ се представят откровено некомпетентни 
лица, изповядващи набор от парарелигиозни догми, слабо относими към дей-
ствителността?

Отговорът на тези въпроси не е кой знае колко сложен и объркващ.
Експерименталната неоконсервативна лаборатория, в каквато се превърна 

България през прехода, задължително трябва да продължи да функционира. У 
нас вече се проучват и изпробват границите на обществената поносимост спря-
мо дивия капитализъм, който иначе е в настъпление през последните тридесе-
тина години и по целия свят6. Вярно, поносимостта по българските географ-
ски ширини доказано е значително по-силна, отколкото в развитите страни, 
но корекционни коефициенти винаги могат да бъдат изведени и приложени. 
Плоският данък, фискалният борд, последователното намаляване на прераз-
пределителната роля на държавата, последователно настъпващата асоциалност, 
управляемо насочваната ерозия на обществената сплотеност и самоорганизи-
раност са все стъпки в една и съща посока.

Като че ли не се знае, че дивият капитализъм води до примитивно обще-
ство – но може би целта е именно такава? Постепенно знанието, богатството, 
властта да се капсулират в една група „посветени“. Макар че исторически това 
вече е бивало и вече е доказано, че подобна конструкция не е никак устойчива.

От самото общество, от неговата адекватна информираност и активност 
и днес, и винаги е зависило цивилизоването, „поставянето на юзди“ на капи-
тализма. Обратна връзка също съществува, но тя е значително по-слаба и не-
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конструктивна. Въпреки видимия регрес през последните десетилетия Евро-
пейският съюз се явява световен пример, „културен образец“ за цивилизован 
капитализъм. Отстоянието до следващия, на Съединените щати, е значително. 
България членува в Евросъюза, затова за неин образец трябва да служи не аме-
риканският модел, а моделът на развитите социални европейски държави.

Но да се върнем към онова, с което започнахме. Социалните държави спа-
сиха в рецесията финансовия сектор и именно по тази причина настоящата 
дългово-бюджетна криза в тях се изостри. Към причините за изострянето ще 
прибавим и недотам компетентното раздухване на ненужна паника от страна 
на европейски политици на най-високо ниво. А основният, фундаменталният 
въпрос, който „със страшна сила“ продължава да стои на дневен ред, е дали и в 
бъдеще безотговорността на банкерите ще продължава да им се разминава без-
наказано и те, водени главно от алчност, ще могат да си позволяват да поемат 
непремерени рискове с управляваните от тях чужди пари? Дали политиката на 
„приватизация на печалбите и на социализация на загубите“ ще се възпроиз-
вежда безапелационно и занапред?

Нещата по света са станали не само парадоксални. Те граничат с истин-
ската лудост. При съвкупен глобален брутен вътрешен продукт от 70 трилиона 
долара (трилионът е единица с дванадесет нули) годишният оборот на финан-
совите пазари възлиза на 1802 трилиона7. Сиреч, се равнява на 1,802 квадрили-
она (квадрилионът има петнадесет нули). С други думи, разминаването между 
реалния и финансовия сектор възлиза кръгло на двадесет и шест пъти, с неот-
клонна тенденция към увеличаване.

Парите, финансите днес са не само автономни, те са отделен, паралелен, 
виртуален свят, където живее и по „странно специфичен“ начин се препитава 
„отделно“ население. Светът на финансите е свят, развиващ се по свои, като 
че отделни от общовалидните правила и закони, движещ се от свои интереси, 
следващ свои пътища, подчинен на самостоятелни зависимости и взаимозави-
симости, условия и условности.

Свят, който обаче се оказва в много голяма степен определящ за фазата 
на стопанския цикъл и съответно конюнктуроформиращ. От потенциала за 
успешно провеждане на финансови операции в сегашното време най-често 
зависят наличието и размерът на корпоративната печалба в реалния сектор. 
Рисковете, поети във финансовия сектор, мултипликационно се прехвърлят в 
реалния и, както видяхме през 2008 година, са в състояние да го доведат до ръба 
на катастрофата.

Правенето на пари просто от пари, „посредством реагирането на мръд-
ването на петата цифра след десетичната запетайка“, безвъзвратно поглъща 
най-доброто от житейското време на високоинтелектуален слой от човечество-
то. Въпросните усилия биха могли в крайно ограничени случаи, и дори тогава 
твърде условно, да се характеризират като творчески или съзидателни, те са 
по-скоро и най-вече лотарийно преразпределителни. Обществената полза от 
тях е близка до и равна на нулевата. Липсата на социален смисъл и равнодуши-
ето към всичко „извън“ финансовата сфера световно я доминират8. В нея не се 
произвежда нищо, а се жонглира с пари, най-често без да се минава през реал-
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ния сектор. По въпросния начин финансовите пазари намират смисъла си един-
ствено сами в себе си и за себе си. Докато в един момент, на какъвто станахме 
свидетели преди три години, финансовият балон се спуква и така изграденото 
благосъстояние потъва и изчезва като в подвижни пясъци.

Геостратегическите центрове на властта на планетата като че ли напосле-
дък осезателно губят почва пред появилите се неочаквани съперници, идващи 
от по-различно измерение, от областта на финансите. Решенията на трите аме-
рикански рейтингови агенции са в състояние да сринат всяка икономика, да 
застрашат критично благосъстоянието на което и да е общество. Понижението 
на рейтинга на една страна може да има за нея, пък и за другите по линия на 
глобалната обвързаност, разорителните финансови последствия на една малка 
или по-голяма война. И най-важното в контекста, мотивите за респективните 
промени на рейтинга са пределно непрозрачни, което е твърде обезпокояващо. 
Обичайно е те да пораждат публични съмнения за преднамерена манипулира-
ност и конфликт на интереси.

Жан-Жак Русо определя държавата като „обществена личност“, като въ-
плъщение на „общата воля“ и на „обществения интерес“9. Така по никакъв на-
чин не бива да се позволява тя да бъде превръщана в механизъм за обслужване 
на частни или на външни за съответното общество интереси.

Именно затова сега се очертават два изхода от кризата. При единия нещата 
ще продължават както са отколе, и особено както бяха нагласени през послед-
ните три десетилетия, и кризите неминуемо циклично ще се повтарят, като раз-
носките абонаментно биват поемани от данъкоплатците. При това актуалното 
е, че циклите ще се скъсят във времето и ще се редуват ускорено10. Този изход 
не е никакъв изход, а своеобразно приемствено продължаване и пароксично 
възпроизвеждане на агонията. Тревожното е, че човечеството се движи днес 
именно по тази спирала. Стефан Хесел с горчивина подчертава: „Стовари ни се 
тежка икономическа криза, но тя ни най-малко не ни накара да се насочим към 
нова политика на развитие.“11

При другия, алтернативния, истинския изход ще има все пак някаква, ма-
кар и неадекватна разплата за причинените масови лишения и ще бъдат нало-
жени разумни строги ограничения и регламентация на пазара, както и на без-
смислената дейност във финансовия сектор и съответно на актьорите в него.  
Публичното мнение в нарастваща степен ще поеме контрола върху политиче-
ската класа и ще наложи свобода, независимост и конкурентно разнообразие в 
масмедиите. Успоредно държавите и обществата би следвало да концентрират 
средства и усилия за осъществяването на технологични пробиви, най-вероятно 
в областта на „зелената икономика“. Трябва да се осъзнае, че е дошло времето на 
глобалния световен недостиг на ресурси, който по необходимост ни води към 
решения, разчитащи предимно на рециклиране и на използване на възобно-
вяеми енергоизточници. Исторически пределите си постепенно достига и ико-
номиката, основаваща се на нефтопродуктите. Което от своя страна означава 
прегрупиране и предефиниране на многогодишни геостратегически приорите-
ти, както и растяща необходимост от политически и други действия, насочени 
към радикални промени в разрез с могъщи лобистки интереси.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ 
ФОНДОВЕ  СПАСИТЕЛИ ИЛИ ФИНАНСОВИ 
ПИРАМИДИ С ДЪРЖАВНА ПРОТЕКЦИЯ?

Пенсионният модел от Чили

През 1981 г. в Чили се провежда невиждана дото-
гава в света реформа. Пенсионната система на 

практика се приватизира1. Ура! Новопостъпващите 
за първи път на работа трябва да внасят 10% от ме-
сечния си доход в частен пенсионен фонд. Тези, кои-
то са работили и преди това, имат право доброволно 
да изберат дали да се прехвърлят към частната схе-
ма, или да останат към държавната. Обаче не е мно-
го ясно доколко в годините на военната диктатура в 
Чили е било възможно нещо да се прави доброволно. 
В същото време служителите в силовите министер-
ства остават към държавната осигурителна система. 
Защо военните например са били лишени от шан-
са да се присъединят към новата схема, след като се 
очаква тя да е много сигурна и успешна?

На осигуряващите се 40 години в частната пен-
сионна система се обещава след пенсионирането си 
да получават пенсия в размер поне на 70% от дохо-
да, който са имали преди това. Размерът на пенсия-
та щял да зависи от начина, по който частният пен-
сионен фонд е управлявал средствата. Гаранция за 
пенсионера е, че ако при пенсионирането му натру-
паните средства в индивидуалната му сметка са по-
малко от необходимите за изплащане на минимална 
пенсия, осигуряваща абсолютния минимум за оцеля-
ване, разликата ще се покрива за сметка на държа-
вата. Предвижда се след определен преходен период 
(около 40 години) пенсионното осигуряване да става 
единствено чрез частните пенсионни фондове. Сво-
бодните професии имат право сами да избират дали 
да участват в схемата, или не (странно защо почти 
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всички, които могат да избират, отказват да участват в новата схема, кой бяга 
от хубавото).

Чилийският пенсионен модел се рекламира като капиталов, като начин 
гражданите да се освободят от зависимостта си от правителството. Като систе-
ма, която би гарантирала пенсиите на хората дори и при значително влошаване 
на демографските условия в съответната страна. По този модел всеки щял да си 
осигури пенсията сам, без да разчита на следващите поколения да го издържат. 
Редица държави, сред които Унгария и България, го въвеждат в една или друга 
вариация.

Обаче по повод предложението за реформа на пенсионната система в САЩ 
по чилийския модел през 2004 г. носителят на Нобелова награда по икономика 
Пол Кругман2 обръща внимание на 2 факта, които не са добре изяснени на об-
ществото:

– Частните пенсионни фондове отклоняват голяма част от вноските на 
работниците в полза на дружествата, които ги управляват.

– Частните пенсионни фондове оставят мнозинството от пенсионерите в 
крайна мизерия.

Икономистът от Центъра за икономически изследвания във Вашингтон 
Дийн Бейкър казва за чилийската схема, че тя не осигурява сигурност за хората 
и няма как модел, който се е провалил за повече от половината от пенсионери-
те, да се смята за успешен.

Три десетилетия след реформата в Чили се констатира в изследване, че ако 
схемата не се промени, през 2025 г., т.е. 44 години след въвеждането й, 85% от 
включените в нея граждани ще получават по-ниска от държавно гарантираната 
минимална пенсия, а около 40% от населението (основно свободни професии, 
жени, инвалиди и други лица без осигуровки) изцяло ще разчитат на минимал-
ната гарантирана държавна пенсия, което ще натовари допълнително държав-
ния бюджет3.

След кризата на финансовите пазари през 2008 година, в Чили се провеж-
да нова пенсионна реформа, което е доказателство за провала на задължител-
ната частна капиталова пенсионна система. От юли 2011 г. в Чили започва 
последната фаза на включване на 60% от най-бедните граждани, навършили 
65 години, към първия стълб на държавната солидарна пенсионна система. 
Първата фаза се въвежда през юли 2008 г., като са обхванати навършилите 
65 години и живеещи в 40% от най-бедните семейства в страната. Правител-
ството очаква броят на бенефициентите да нарасне от над 900 000 през май 
2010 г. до над 1.1 милион през 2012 г. За да получи право на минималната дър-
жавна пенсия, навършилият 65 години трябва да живее в някое от най-бедни-
те 60% от семействата в Чили и да не получава друга пенсия. В случай че има 
право на пенсия от частен фонд, но тя е по-малка от минималната, държавата 
доплаща разликата4.

Експериментът за реформа от държавна към частна капиталова пенси-
онна система има висока цена. Цялото население продължава да плаща, вклю-
чително със средства от приватизация и с доходите на медодобивната про-
мишленост в страната. Въпреки че целта на реформата от началото на 80-те 
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години е да се ограничи ролята на държавата при финансирането на пенсиите, 
повече от 30 години по-късно държавният бюджет реално финансира всички 
стари пенсии и превежда добавки към индивидуалните сметки на пенсионе-
рите по новата система5.

Чилийският пенсионен модел много трудно може да се нарече частен, тъй 
като правителството стимулира и доброволното допълнително спестяване в 
частни фондове, като за всеки 100 единици, които работникът внесе добровол-
но, към сметката му се прибавят допълнително 15% държавна субсидия. Мак-
сималната годишна субсидия е 497 долара6. Ако изтегли сума от доброволната 
си сметка преди навършване на пенсионна възраст, работникът губи държав-
ната субсидия. На практика, за да не я загуби, доброволните вноски се превръ-
щат за него в многогодишен депозит с неясна доходност.

Отделно от това – къде може да се намери пазар за огромните капитали, 
принудително иззети от населението и дадени за управление от частни фирми? 
Основният инструмент в портфейлите на частните фондове са държавните об-
лигации, които се смятат и за най-сигурна инвестиция. Защо населението прос-
то не си плати данъците на държавата, а се налага да дава парите си на частни 
фирми и в държавния бюджет да се появи дефицит? И тъй като някой трябва 
да плаща пенсиите на настоящите пенсионери, държавата да се налага да издава 
държавен дълг, който частните фирми да купят? Не е ли това нещо като да си 
платиш данъците чрез посредник, на когото се плаща комисиона?

Икономическата теория казва, че в дългосрочен период, в един свободен 
пазар, фирмите трябва да реализират „нормална“7 печалба. В краткосрочен 
период е възможно някои от тях да реализират над нормалната печалба, ако 
въвеждат иновации, но единственият начин фирма да може да реализира по-
голяма от нормалната печалба в дългосрочен период е да разполага с моно-
полна власт. При сравняване на възвръщаемостта на собствения капитал на 
пенсионните дружества в Чили, в дългосрочен период, се оказва, че те реа-
лизират многократно по-голяма печалба от банковия сектор. Това дава осно-
вание да се подозира, че реализират свръхпечалба и разполагат с монополна 
власт. Оказва се всъщност, че големият успех на чилийската пенсионна сис-
тема е свръхпечалбата за собствениците на частни фондове, а за мнозин-
ството от пенсионерите остават подаяния по милост от правителството, 
осигуряващи единствено физическото им оцеляване. Или по друг начин каза-
но, собствениците на схемата със задължителните „частни пенсионни фон-
дове“ са единствените печеливши, а всички данъкоплатци (с някои малки из-
ключения) в Чили (и там, където също е бил въведен изцяло или частично 
този модел) са на загуба.

Пари от нищото, както обещава моделът в Чили, няма как да се появят. 
Такива обещания дават единствено финансовите пирамиди и всъщност една 
задължителна частна пенсионна схема е точно това. За първите, които я полз-
ват, евентуално ще носи добри пенсии, колкото да се привлекат други, които да 
я поддържат. Само че за да се даде и на тях обещаното, трябва да се намерят още 
повече участници в схемата, които да платят сметката. В даден момент хората 
разбират, че това е чиста измама, и всички отиват да се молят на държавата 
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да направи нещо. Това е и неминуемият крах на частната пенсионна система в 
Чили, а предприетата реформа от 2008 г., целяща да тушира социалното напре-
жение, го доказва.

Провалът на задължителните частни пенсионни 
фондове в Унгария

През 1998 г., под влияние на концепцията на Световната банка, Унгария 
въвежда задължителни частни пенсионни фондове като допълнителни към 
държавното пенсионно осигуряване. По образеца на Чили всички влизащи на 
пазара на труда за първи път трябва да се осигуряват в частен пенсионен фонд, 
докато онези, които вече участват в старата система, имат право на избор: да 
се присъединят частично към задължителните частни пенсионни фондове или 
изцяло да останат към държавното обществено осигуряване. Осигуряващите 
се в задължителен частен пенсионен фонд по модел се залага да получават око-
ло ¼ от общата си пенсия от частен фонд и около ¾ от общата си пенсия от 
държавното обществено осигуряване. Размерът на осигуровката за пенсия и 
разпределението й също са в това съотношение.

През 2010 г. става очевидно, че пенсионната система, създадена през 1998 
г., се е провалила и не може да отговори на очакванията. Въпреки че голяма 
част от населението силно поддържа реформата в началото, посредственото 
представяне на частните пенсионни фондове сваля доверието от тях. По данни, 
публикувани през март 2011 г., средната възвръщаемост от вноските на осигу-
ряващите се в частни пенсионни фондове за последните 13 години е под равни-
щето на инфлацията. На национално ниво бремето от въвеждането на система-
та от 1998 г. се увеличава от година на година. Първият стълб на пенсионното 
осигуряване получава по-малко приходи от вноски заради вноските в частните 
фондове. През 2009 г. недостигът за покриване на разходите на държавната пен-
сионна система достига близо 1.3% от брутния вътрешен продукт. Дефицитът 
на държавния пенсионен фонд трябва да се покрива от общите данъци8, като 
по модел държавата започва да затъва в дългове.

През ноември 2010 г. парламентът отменя задължителното осигуряване в 
частен пенсионен фонд. Всички, които са се осигурявали в частен пенсионен 
фонд, имат възможността да се присъединят изцяло към държавното пенсион-
но осигуряване и да възстановят правата си за държавна пенсия.

Осигурените в частни пенсионни фондове имат на разположение месец и 
половина, за да вземат решение. Към крайния срок 31 януари 2011 г. само 3% от 
осигурените в частни пенсионни фондове декларират желанието си да останат 
и във втория стълб на пенсионната система. Това идва да подчертае, че почти 
всички осигурени във втория стълб се съмняват в сигурността на доходите си 
от частен пенсионен фонд на стари години и предпочитат да участват изцяло в 
държавното обществено осигуряване.

Прехвърлилите се към държавното пенсионно осигуряване възстановяват 
напълно пенсионните си права, така сякаш частните пенсионни фондове ни-
кога не са съществували. Средствата, останали по индивидуалните партиди на 
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осигурените в частни фондове, се прехвърлят към държавния пенсионен фонд. 
Държавата покрива щетите, нанесени от задължителните частни пенсионни 
фондове.

Задължителните частни пенсионни фондове в България

С типичните маркетинг номера – уверения в неоспоримите успехи на 
чилийската пенсионна система, използване на насажданите страхове поради 
демографския проблем, с който само частни фондове можело да се справят, 
България под влиянието на Световната банка въвежда задължителни частни 
пенсионни фондове по унгарския злощастен пример. От 2000 г. законодател-
ството предвижда всички родени след 1959 г. задължително да се осигуряват в 
частни пенсионни фондове (наричани универсални). Работещите при първа и 
втора категория труд задължително да се осигуряват в професионални частни 
пенсионни фондове, които да им изплащат пенсия по време на по-ранното им 
пенсиониране.

В края на 2010 г. се оказва, че професионалните частни пенсионни фондове 
са пълен провал и пенсиите, които предлагат на работещите при първа и втора 
категория труд, са от порядъка на няколко десетки лева месечно, което би до-
вело до високо социално напрежение с непредвидими последици, тъй като от 
2011 г. по план тези фондове би трябвало да плащат приемливи ранни пенсии 
за работещите при тежки категории труд. В желанието си да избегне протести, 
парламентът гласува професионалните частни фондове да преведат средствата 
по индивидуалните партиди на мъжете, родени от 1952 до 1959 г., и на жените, 
родени от 1955 до 1959 г., към НОИ, като в замяна осигурителният институт да 
плаща на тези работници приемливи пенсии (в пъти по-високи от предложе-
ните от частните фондове) по време на ранното им пенсиониране. Професио-
налните фондове получават отсрочка да почнат да плащат след 2015 г. ранните 
пенсии за работниците при първа и втора категория труд за родените след 1959 
г., с идеята, че евентуално дотогава ще са натрупали достатъчно средства, с ко-
ито да се плащат нормални пенсии.

Но народни представители сезираха Конституционния съд, че това е нару-
шение на конституцията. За учудване или не, Конституционният съд с решение 
№7 от 31.05.2011 г. казва, че държавата е придобила по недопустим начин част-
на собственост (личните партиди на работниците от първа и втора категория 
труд, родени преди 1960 г.), като на работниците е отнета доходността на фон-
довете (реална загуба) и за собствениците на тези фондове се е появила неси-
гурност и очаквания за други подобни промени. Тоест Конституционният съд 
защитава сигурността на собствениците на частни фондове и по никакъв на-
чин – интересите на осигурените лица. В решението на Конституционния съд е 
написано и следното: „Със засиленото държавно регулиране на специфичната 
стопанска дейност на пенсионноосигурителните дружества се гарантира защи-
тата на осигурените лица.“

Според чл. 193, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: „Минималната 
доходност за съответните видове пенсионни фондове представлява 60 на сто 
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от средната постигната доходност, или с 3-процентни пункта по-малка от 
средната – което от двете числа е по-малко.“ Това на практика означава, че 
ако средната доходност на функциониращите с държавна принуда задължител-
ни „универсални“ или „професионални“ частни фондове е 97% загуба, то няма 
да има никакъв проблем който и да е от останалите фондове да загуби 100% от 
парите на хората. Това е голямата гаранция за парите, които с държавна прину-
да всеки месец постъпват в частни фирми. А когато държавата дава такива га-
ранции, не са учудващи и резултатите от дейността на задължителните частни 
пенсионни фондове в България. Като се изчислят месец по месец какви вноски 
са постъпвали и какво е изплащано и като се преизчислят средствата по такъв 
начин, че да се измерят в реално изражение, към 30 септември 2011 г. резулта-
тите са приблизително следните (възможни са минимални отклонения):

Професионални 
частни пенсион-
ни фондове (лв.)

Универсални 
пенсионни
фондове (лв.)

Общо
(лв.)

Получени вноски (номинално) 629 563 577 3 376 375 100 4 005 938 677
Получени вноски, преизчис-
лени по стойността на парите 
към 30.09.2011 г. 810 720 746 3 859 283 403 4 670 004 149
Изплатени 139 737 000* 6 774 000 146 511 000
Изплатени по стойността на 
парите към 30.09.2011 г. 150 014 689 7 161 758 157 176 447
Налични към 30.09.2011 г. 453 552 000 3 353 459 000 3 807 011 000
Номинален резултат - 36 274 577 - 16 142 100 - 52 416 677
Реален резултат по стойност-
та на парите към 30.09.2011 г. - 207 154 057 - 498 662 645 - 705 816 702

Номиналните стойности са по данни от Комисията за финансов надзор и са публични.
* През март 2011 професионалните фондове превеждат към НОИ 107 666 000 лева.

Или най-просто казано, задължителните частни пенсионни фондове са 
нанесли преки вреди на населението в България от минимум 705 816 702 лева 
реални пари. А трябваше да носят такава доходност, че да плащат по-големи 
пенсии, отколкото държавата може да предложи. Точно по унгарския сценарий 
частни фирми прибират с държавна принуда вноски за пенсия, които би тряб-
вало да постъпят в държавното обществено осигуряване и с които да се плащат 
пенсии на сегашните пенсионери. В бюджета на фонд „Пенсии“ се увеличава 
дефицитът, който трябва да се компенсира от централния бюджет. Но това са 
пари, които би трябвало да отидат за образование, наука, инфраструктура, вът-
решна сигурност и т.н., и щом не са отишли, тези сектори остават недофинан-
сирани и се разрушават. А във времена на световна финансова криза държавата 
не разполага с тези средства, което означава допълнителният дефицит за цен-
тралния бюджет да доведе до стопяване на фискалния резерв на страната или 
издаване на нов държавен дълг. През 2012 г. се очаква вноските, които задъл-
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жителните частни пенсионни фондове ще получат и които са дефицит за НОИ, 
да са приблизително 800 милиона лева, като с всяка следваща година ще стават 
все повече. Осигуряващите се родени преди 1960 г. с всяка следваща година на-
маляват, докато родените след 1959 г. дават 12.8% от доходите си като вноска за 
пенсии в държавната осигурителна система и се лишават от 5% от доходите си 
в полза на задължителни частни пенсионни фондове.

Населението търпи лишения за приблизително 800 милиона лева, държа-
вата затъва в дългове, а на всичкото отгоре и хранениците, наричани задължи-
телни „частни пенсионни фондове“, са изгубили реално над 700 милиона лева 
от парите на хората.

Търсейки решение как да се намали дефицитът на фонд „Пенсии“, вместо 
да се спрат вноските в задължителни частни пенсионни фондове парламентът 
гласува от 2012 г. да почне да се повишава пенсионната възраст, което беше 
предвидено да се случи от 2020 г. 

Не може да не направи впечатление, че сред многобройните дебати, които 
се водиха преди вземането на това крайно непопулярно решение, нито на тези, 
които са на власт им хрумна, нито на опозицията в парламента, да предложат 
спиране на вноските в задължителните частни фондове, заради които населе-
нието търпи лишения за 800 милиона лева всяка година и които са изгубили 
реално над 700 милиона лева от парите на хората.

Наближава моментът, в който „универсалните пенсионни фондове“ (тези, 
в чиято полза всички родени след 1959 г. внасят с държавна принуда 5% от до-
ходите си) трябва масово да започнат да плащат пенсии и всички ще разберат 
за измамата, затова собствениците на схемата явно са се активизирали и бла-
годарение на лобистите им е предвидено от 2017 г. принудителната вноска да 
се увеличи от 5 на 7%, а ако може повече и по-скоро – още по-добре. Офици-
алните мотиви са хората да успеят да натрупат повече средства и да получават 
по-големи пенсии. Но в действителност целта е да се смъкнат повече пари от 
данъкоплатците преди момента, в който хората масово ще почнат да си търсят 
парите и ще принудят правителството да спре измамата незабавно. 

Пенсионни „мултифондове“ в България?

Спекулирайки с либералните ценности – свобода, подкрепа на частната 
собственост, върховенство на закона, лобисти лансират идеята по примера на 
успешната схема (никой не казва, че е провал) в Чили да се въведат пенсионни 
„мултифондове“. Тоест всеки да може да избира при какъв риск да бъдат инвес-
тирани средствата, които са иззети принудително от населението. По принцип 
думата „риск“, когато се говори за частни пенсионни фондове, се избягва и е 
заменена от темата „колко по-голяма пенсия иска данъкоплатецът да получи“. 
Нищо, че парите се вземат насила, всеки трябва да може да си избере колко рис-
ково да бъдат инвестирани средствата. Официалните мотиви са повече свобода 
на лицето. В действителност собствениците на схемата много добре си дават 
сметка, че с всеки изминал ден приближава моментът, в който ще трябва да се 
обясни защо парите за пенсии ги няма. Въведат ли се „мултифондове“, хората 
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официално ще са имали възможност за избор как да бъдат изгубени парите 
им, тоест когато дойде време да се пенсионират, ще са си виновни те, че парите, 
които са им били взети насила, са се изпарили. Ако са си избрали „мултифонд“, 
ще им се каже, че е имало криза, че те са направили много добър избор, но 
кризата е виновна – такъв е животът. Ако не са си избрали „мултифонд“, ще им 
се каже, че са били безотговорни и че вината е изцяло тяхна. В същото време 
комисията за финансов надзор предлага следната промяна: „информиране на 
осигурените лица чрез рекламните и информационни материали за фондовете 
за допълнително пенсионно осигуряване, че при управлението на активите на 
фонда не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на 
внесените по индивидуалните партиди средства“9. Отлично, трябва да се пре-
дупреди данъкоплатецът, че принудително събраните от него средства могат да 
изчезнат, и той да живее отсега с тази мисъл.

Жизнено важното преустановяване на дейността на 
задължителните частни пенсионни фондове

Съществува ли държава, която да е под влияние на теорията за свободния 
пазар и да задължава със закон населението си да влага 5% от доходите си всеки 
месец в банка по избор? Звучи абсурдно. И то при положение, че парите, които 
се спестяват в банка, са държавно гарантирани и най-малкото номиналната им 
стойност ще се възстанови на собственика на средствата при фалит на банката. 
Но при всички положения в един свободен пазар държавата няма право да каз-
ва на когото и да било къде да инвестира своите лични средства. 

Може ли да съществува държава, която да принуждава населението си да 
се лишава от 5% от доходите си всеки месец, като ги инвестира в частен пен-
сионен фонд задължително? Лобистите ще кажат, че това е най-естественото 
нещо. Дори вноската не трябва да е само 5%, а повече, и хората, тъй като не 
разбират от инвестиции, имат интерес да плащат още по-големи задължителни 
осигуровки.

Според българската конституция: „Всички хора се раждат свободни и рав-
ни по достойнство и права.“ А според Кодекса за социално осигуряване (КСО) 
родените след 1959 г. правят вноски в лична сметка в задължителен частен пен-
сионен фонд от 5% и по-ниска вноска в държавния фонд „Пенсии“. Следова-
телно има дискриминация по възраст, тъй като родените след 1959 година имат 
„лични сметки“ в частен фонд, а родените преди това нямат. Подобно различно 
третиране на гражданите е забранено от Закона за защита от дискриминация10. 
На пръв поглед човек може да си помисли, че родените преди 1960 г. са ощете-
ните, тъй като няма да имат „лична сметка“ в задължителен частен пенсионен 
фонд, но това е само привидно. В действителност според КСО, тъй като роде-
ните след 1959 г. са принудени със закон да правят вноски в задължителен час-
тен пенсионен фонд, те ще бъдат лишени от част от държавната си пенсия 
„на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за 
универсалния пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ по ред, определен с акт на Ми-
нистерския съвет“11.
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За пример, ако вноската за частния фонд за „допълнително-задължител-
но“ пенсионно осигуряване е 5%, а във фонд „Пенсии“ е 17.8% (2011 г.): съ-
отношението между 5 и 17.8 е 28%. Това означава, че на родените след 1959 г. 
ще им се намали държавната пенсия с 28%, за да получават от частния пенси-
онен фонд някаква „допълнителна“ пенсия. Парадоксалното е, че фондовете 
са за „допълнително-задължително“ пенсионно осигуряване. От една страна, 
абсурдно е нещо, което е допълнително и частно, да бъде задължително. От 
друга страна, нищо допълнително няма в тези фондове, защото те няма да дават 
допълнителна пенсия, а ако стане някакво чудо (да реализират нулева реална 
доходност, което е много далеч от реалността в момента), ще платят това, което 
държавата няма да плати. 

Според конституцията: „Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено 
осигуряване и социално подпомагане.“

Разпоредбата в Кодекса за социално осигуряване, който е подчинен на кон-
ституцията нормативен акт, лишава гражданите, родени след 1959 г., от правото 
на част от държавната им пенсия. Следователно вноската в задължителен час-
тен пенсионен фонд, когато се намалява държавната пенсия пропорционално, е 
нарушаване на конституцията. Никой не е питал гражданите, родени след 1959 
г., дали искат да бъде намалявана държавната им пенсия, а са им отнети права 
по признак „роден след 1959 г.“.

Според конституцията: „Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се 
основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица 
еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотре-
бата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни 
граждани и юридически лица се закрилят от закона.“

Привържениците на задължителните частни пенсионни фондове биха 
казали, че тъй като гражданите имат право да избират кой задължителен час-
тен пенсионен фонд да управлява привлечените средства, всичко е пазарно. 
Само че не е съвсем така. Все едно потребителят да бъде задължен със закон 
да отиде на пазара и да си купи картофи от продавач по избор. Може и да има 
няколко различни продавачи, които вероятно продават различни по големи-
на и вкус картофи, но става дума все за картофи. Потребителят може да иска 
да си купи ориз, може да не обича картофи, може дори да е алергичен към тях, 
но е принуден от държавата със закон да се лишава от част от доходите си, за 
да купува картофи всеки месец. Към това неправилно тълкуване на пазарните 
принципи от привържениците на задължителните частни пенсионни фондо-
ве може да се прибави и масовият случай, при който населението не знае, че 
има задължителни частни пенсионни фондове, не е запознато, че има право 
да избира частен пенсионен фонд, и затова Националната агенция по прихо-
дите извършва служебно разпределение. За пример: все едно данъкоплатецът 
да не знае, че трябва задължително да си купува картофи от някой от търгов-
ците на пазара, и държавна институция го разпределя служебно при точно 
определен търговец на картофи, които той не иска, като в същото време го 
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лишава от държавно гарантиран ориз. Крайно непазарна практика.
Ако се приеме, че вноските в задължителни частни пенсионни фондове са 

„лични средства“ на лицата, те би трябвало да са и лична инвестиция. В такъв 
случай потребителят трябва сам да реши, че иска допълнителна пенсия, а не да 
му се натрапва със закон и не за сметка на „допълнителната пенсия“ да му се 
намалява държавната. Не може подобна пенсия да се нарича „допълнителна“, 
така населението се въвежда в заблуда.

Като се лишават данъкоплатците от доходи чрез принудително „спестява-
не“ (без никаква гаранция за нищо) в задължителни частни пенсионни фондо-
ве, се ограничава пазарът за алтернативен тип спестяване и инвестиции, тъй 
като в хората остават по-малко средства. Алтернативен тип инвестиции биха 
могли да бъдат безрисковият банков депозит, който е гарантиран от специален 
фонд за гарантиране на влоговете в банките, взаимните фондове, където всеки 
може да инвестира свободно и да прекрати инвестицията си по всяко време, ако 
реши, различните видове застраховки и др. И по този признак конституцията 
е нарушена заради законодателна пречка гражданите да инвестират свободно 
тези 5% от дохода си, които задължително им се изземват под формата на внос-
ки в частен пенсионен фонд, при положение че изобщо искат да инвестират, а 
парите не са им жизнено важни за оцеляването.

Конкуренцията на задължителните частни пенсионни фондове е при не-
равни условия спрямо всички останали сектори, предлагащи алтернативни 
форми на спестяване. Задължителните частни фондове не предоставят никакви 
гаранции за доходност и сигурност на инвестицията, каквато дават например 
банките, пазарът се уврежда с лош задължителен продукт. Нямат гъвкавостта 
на взаимните фондове по всяко време потребителят да може да си изтегли ин-
вестицията, а напротив – парите са блокирани в инвестицията „задължителен 
частен пенсионен фонд“ за десетилетия напред. Задължителните частни пенси-
онни фондове не предлагат и услугите на застрахователните компании, които 
при събитие дават големи обезщетения, а и в същото време номиналната ин-
вестиция в застраховка е гарантирана и дори може да се получава номинално 
някаква гарантирана доходност.

През 2008 г. задължителни частни пенсионни фондове в България загуби-
ха до 30% от парите на своите принудително придобити клиенти. Държавата по 
никакъв начин не защити интересите на потребителя. Загубите останаха изця-
ло за него и то напълно законно.

Злоупотребата с олигополно положение на сектора задължителни „час-
тни пенсионни фондове“ също е налице. Не са в равнопоставено положение 
с тях нито банките, нито взаимните фондове, нито застрахователните друже-
ства, тъй като те трябва да се борят за клиенти, предоставяйки по-добра и/или 
гъвкава услуга, докато задължителните „частни пенсионни фондове“ прибират 
средствата наготово и гарантирано – свеж приток на капитал всеки месец, без 
никакви усилия. Даже Националната агенция по приходите се грижи да събере 
принудителните вноски в задължителни частни пенсионни фондове. На кой 
реален бизнес данъчните му събират приходите?

На практика с един задължителен данък от 5% се утежнява данъчнооси-
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гурителната тежест за населението. Хората не са стимулирани да си признават 
реалните доходи, за да не плащат високи осигуровки. Изключително непа-
зарно е държавата да принуждава населението да плаща на практика данъци, 
които отиват в частни фирми. Данъци в частна полза. Това е пазарен абсурд 
и изключително лош експеримент, на който е жертва пенсионната система в 
България. Експеримент, който може да доведе до масови дела срещу държа-
вата за нанесени вреди. В същото време правителствата ще са изложени не-
прекъснато на огромен политически риск, а в дългосрочен план държавата е 
обречена на фалит.

В Унгария се опариха и в края на 2010 г. се освободиха от схемата. Реди-
ца други страни също предприемат стъпки в тази посока. Докога България ще 
продължава да се източва толкова нагло?
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СВЕТОВНАТА ЛЕВИЦА 
СЛЕД 2011 ГОДИНА

2011 беше добра година за световната леви-
ца, колкото и тясно или широко да я оп-

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

В резултат – в целия свят се надигнаха на про-
тести „деветдесет и деветте процента“, по израза на 
движението „Окупирай Уолстрийт“. Протестите бяха 
срещу прекалената поляризация на богатството, сре-
щу корумпираните правителства и срещу недемокра-
тичната им природа, независимо дали в съответните 
страни има, или няма многопартийна система.

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

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

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

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

Други смятат, че да се участва в електоралния процес е от решаващо значе-
ние. Но тази група е разделена на две. От едната страна са тези, които се само-
определят като прагматици. Те искат да работят отвътре, в рамките на главната 
лявоцентристка партия при функционираща многопартийна система или във 
фактически единствената партия, когато редуването във властта по парламен-
тарен път не е разрешено.

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

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

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

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

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

Вторият основен дебат, който се води в световната левица, е между „деве-
лопментализма“, както аз го наричам, и онова, което може да се назове приори-
тет на цивилизационната промяна. Ние можем да проследим този дебат в мно-
го части на света. Той може да се види в Латинска Америка в продължаващия 
твърде остър дебат между левите правителства и движенията на коренното на-
селение – например в Боливия, Еквадор, Венесуела. Други го виждат в Северна 
Америка и в Европа в дебатите между еколозите/Зелените и профсъюзите, за 
които приоритет е запазването и разширяването на заетостта.

От една страна, „девелопменталисткият“ избор, издигнат от леви прави-
телства или от профсъюзи, се базира на разбирането, че без икономически 
растеж не може да се поправи икономическият дисбаланс в сегашния свят, не-
зависимо дали става дума за поляризацията в страните или между страните. 
Тази група обвинява своите опоненти, че обективно, а може би и субективно, 
подкрепят интересите на десните сили.

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

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

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

Превод от английски език: Димитър Войничански

Източник: Commentary No. 320, Jan. 1, 2012
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ФИНЛАНДСКОТО УЧАСТИЕ В РУСКО
ТУРСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ 18771878 г.*

На 3 март 2012 г. България чества 134-ата годиш-
нина от своето освобождение от османско вла-

дичество, дошло в резултат на Руско-турската война 
през 1877–1878 г. Във войната за възстановяването на 
независимостта на България заедно с руските войски 
и с десетките хиляди българи – опълченци, участва-
ли и войници от други балкански страни – Княжест-
во Влашко и Молдавия, Княжество Сърбия и Кня-
жество Черна гора. Тази война е била ярък символ на 
солидарността на славянските и балканските народи 
с българския народ в борбата му за национално ос-
вобождение.

В Руско-турската война взели участие също и 
войници от далечна Финландия, която тогава още не 
е била независима държава и имала статут на Велико 
княжество като част от Русия. Това е уникален слу-
чай в европейската история – повече от хиляда фин-
ландци са воювали и са жертвали живота си на хиля-
ди километри от своята родна земя за националното 
освобождение на друг народ. Участието в Руско-тур-
ската война през 1877–1878 г. било четвъртата чуж-
дестранна военна мисия на Финландската гвардия. 
Гвардията била създадена на базата на сформираните 
през 1812 г. три пехотни полка. През 1824 г. една част 
била дислоцирана в Хелзинки и наименувана Трети 
стрелкови финландски батальон, който участвал във 
военните кампании на руската армия в Полша през 
1831 г., в Унгария през 1848–1849 г. и в Кримската 
война през 1854–1856 г. Във военни действия обаче 
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Финландската гвардия била пряко ангажирана само през 1831 г., а понесените 
от нея загуби били следствие главно на епидемични заболявания.

В сравнение с предишните военни операции, финландското участие в Рус-
ко-турската война през 1877–1878 г. имало различна цел. Тогава за пръв път 
Финландската гвардия участвала във война за освобождаването на друг народ 
от чуждо владичество. Поради тази причина то имало огромна обществена 
подкрепа. По това време финландските вестници отделяли голямо внимание 
на събитията на Балканите и на борбата на балканските народи за национал-
но освобождение от господството на Османската империя. Особено силен бил 
отзвукът сред финландския народ след жестокото потушаване на Априлското 
въстание в България през 1876 година.

Ето защо новината за обявената на 17 (24) април 1877 г. от тогавашния рус-
ки император Александър II война на Османската империя била посрещната с 
одобрение във Финландия. В синхрон с позицията на финландските политици 
вестник „Uusi Suometar“ писал, че „никога преди един принц (има се предвид 
руският император, който бил също принц на тогавашното Велико княжество 
Финландия – б.а.) не е изваждал своя меч за по-добра и по-справедлива кау-
за…“. Скоро след това финландският парламент взел решение да бъдат предос-
тавени един милион франка за подпомагане лечението на ранените и на болни-
те руски войници. През есента на 1877 г. на фронта бил изпратен финландски 
екип на Червения кръст [1].

Последвалото участие на финландски войници в Руско-турската война 
през 1877–1878 г. било възприето във Финландия като съпричастност и готов-
ност да бъде оказана помощ на един поробен от Османската империя хрис-
тиянски народ. В навечерието на отпътуването на батальона за фронта фин-
ландският политик сенатор К. Х. Моландер заявил, че мисията на батальона 
е „трудна, но благородна“ и че „битката е за защитата на нашите християнски 
братя“. В същия дух били публикациите във финландските вестници и в други 
издания, които писали, че тази война е свещена, а участието на финландците в 
нея е въпрос на чест, тъй като тя има за цел освобождението на един народ от 
чуждо потисничество [2].

За участие в Руско-турската война бил определен Трети стрелкови фин-
ландски батальон. Заповедта за неговото изпращане на фронта била прочетена 
на 3 август 1877 г. и посрещната с въодушевление от войниците. Заминаването 
му за България обаче не станало веднага. Необходима била едномесечна интен-
зивна организационна и военна подготовка. Освен това трябвало да се увеличи 
числеността на батальона, чийто състав тогава наброявал 679 войници и офи-
цери. Към момента на отпътуването той нараснал с около една трета. Сведени-
ята за точния брой обаче са различни: те варират от 863 до 1055.

Войниците били 719, включително 205 нови доброволци, а желаещите 
да участват във войната финландци били много повече. Увеличен бил също 
офицерският състав. Той включвал 79 души, от които 30 командири със зва-
ния по-високи от втори лейтенант. Невоенният персонал включвал военен 
оркестър (около 50 души), лекари, санитари, свещеници и др. [3]. Всъщност 
броят на участвалите във войната финландци бил значително по-голям, тъй 



47

ИСТОРИЯ

като няколко стотици от тях участвали в други части на руската армия. Об-
щата численост на финландците, които взели участие във войната, вероятно 
била около 1500 души.

Трети стрелкови финландски батальон бил включен в състава на Лейбгвар-
дейския финландски полк, който бил причислен към сформирания по време на 
сраженията за освобождаването на Плевен Кавалерийски корпус. От началото 
на ноември 1877 г. до края на войната този корпус бил в състава на Западния 
отряд на руските войски под командването на генерал Йосиф Гурко. Командир 
на батальона бил полковник барон Георг Едуард Рамсай, който заемал този пост 
до ноември 1877 г., когато му било поверено командването на Семьоновския 
пехотен полк. Негов приемник бил полковник Виктор Наполеон Прокопе, кой-
то дотогава ръководел пехотен полк в руската армия, а до встъпването му в 
длъжност в края на декември 1878 г. финландският батальон бил командван от 
лейтенант-полковник Джулиус Константин Сандман.

Бойният път на финландския батальон 
в Руско-турската война

След около месец приготовления, на 6 септември 1877 г. финландският 
стрелкови батальон отпътувал с влак от Хелзинки и бил изпратен възторжено 
от хиляди жители на града. Преходът на финландския батальон за България 
продължил близо месец. Разстоянието от Финландия до река Дунав е около 
2500 километра. Първоначално финландските войници пристигнали в Санкт-
Петербург, откъдето отпътували за България на 8 септември 1877 г. Те преми-
нали през Вилнюс – днешната столица на Литва, през Кишинев и в края на 
месеца пристигнали в селището Фратещи, което се намира на север от Гюргево. 
Пътуването преминало в трудни условия и било първото голямо изпитание за 
батальона. Във вагоните било тъмно, нямало достъп на външна светлина. Заду-
хът от летния пек бил непоносим, а от обилните дъждове било мокро и пълно 
с насекоми и дори с червеи.

От Фратещи войниците се отправили на 60-километров поход към край-
ния си пункт, преди да прекосят река Дунав – градчето Зимнич, което се нами-
ра срещу разположения на българска територия град Систово (днес Свищов). 
Преспали на малък остров, а на 3 октомври 1877 г. преминали реката по понто-
нен мост, който бил построен от руските войски. Въпреки продължителното и 
изморително пътуване, бойният дух на войниците бил висок. Ето как той бил 
описан във виенския вестник „Presse“:

„Тези момци са били на път четири седмици, но дългите изнурителни раз-
стояния не бяха сломили тяхната бодрост и мъжество. Те пристъпват весело, 
с някакъв особен възторг. Певците и музикантите им вървят най-отпред. Бие 
в очи, че тези на ръст невисоки, иначе снажни, русокоси мъже с приветливи и 
умни лица ще да са в най-хубавите и млади години! Езикът, на който те разго-
варят, е необичайно звучен, а песните им са също така мелодични, живи, макар 
и малко тъжни… С мощно „ура“ ги посрещат, когато прекрачват на българския 
бряг. Самите те се радват, и офицери, и войници взаимно се поздравяват с щаст-
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ливото преминаване на Дунав. После в стройни редове маршируват, най-на-
пред в с. Горна Студена, където се е разположил вече Преображенският полк и 
откъдето походът ще ги изведе на самото бойно поле. За мене беше съвсем ясно, 
че тези млади, здрави и хубави момци, които крачат сега тъй уверено по пътя 
към саможертвата, съвсем не се боят от смъртта…“ [4].

Два дни след стъпването им на българска територия войниците от финлан-
дския батальон били приветствани в село Горна Студена (където била главната 
квартира на командването на руската армия) от руския император Александър 
II. От Свищов финландският батальон се придвижил в посока към Плевен и 
заел позиция близо до село Горни Дъбник, където се намирала крепост на тур-
ските войски. Крепостта заемала стратегическо положение по пътя за София, 
откъдето отбраняващата град Плевен турска армия получавала боеприпаси и 
подкрепления. Тя била много добре укрепена. Състояла се от два редута: по-
големият бил на най-високото място в района между Горни Дъбник и пътя за 
София. Вторият редут бил по-малък и разположен от другата страна на пътя. 
Двата редута били заобиколени от няколко реда окопи.

Финландските войници съзнавали, че в предстоящите тежки сражения 
много от тях ще загинат. Въпреки това бойният им дух бил висок и те били 
готови на саможертва в името на победата.  В навечерието на битката един от 
финландските войници се обърнал към своите другари със следните думи: „Ако 
бъда убит, пишете на моята годеница и й кажете, че съм загинал като герой“ [5]. 
А ето краткото писмо на пехотинеца от финландския батальон Карло Бергелин 
до неговите родители:

„Близо до Плевен, 23. X. 1877 г.
Скъпи родители! Изпращам ви тия няколко реда, с които най-напред ис-

кам да ви кажа, че съм добре, но никой не знае как ще бъде занапред. Готвим 
се утре да атакуваме под дъжд от куршуми. Намираме се на две крачки от 

Финландски офицери в Руско-турската война 
през 1877–1878 г.

Битката край Горни Дъбник на 24 октомври 
1877 г.
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не приятеля, ето и сега земята се тресе под краката ни от артилерийския тъ-
тен, който се носи откъм Плевен… Ако трябва да загина и аз на тази далечна 
земя, нека бъде така, както ми е отредено! Не бива да скърбите! 

     Ваш Карло Бергелин“ [6].

На 23 октомври 1877 г. генерал Гурко обявил, че настъплението към кре-
постта край Горни Дъбник ще започне на следващия ден. Той приветствал 
пристигналите на фронта войници от финландския батальон и похвалил тех-
ните военни умения, като изразил възхищението си, че са способни да улучат 
с пушечен изстрел дори летяща птица [7]. Военният щурм започнал рано сут-
ринта в три посоки. В него участвали 20 батальона с обща численост 20–25 000 
войници пехотинци и около 10 000 кавалеристи. На тяхно разположение били 
48 оръдия. В това отношение руските войски превъзхождали турския гарнизон 
под командването на Ахмед Хивзи паша, този гарнизон по различни оценки 
наброявал между 3800 и 10 000 войници. Те били добре въоръжени, но разпо-
лагали само с четири оръдия [8].

Две роти от финландския батальон били включени в северната колона рус-
ки войски, чиято цел била завладяването на главния редут. По-късно през деня 
другите две роти на батальона участвали в настъплението на централната ко-
лона войски  от изток в посока към другия редут. Тогава по заповед на генерал 
Гурко започнала решаващата атака на крепостта. В продължилата през целия 
ден ожесточена битка финландските войници проявили изключителен герои-
зъм. Дори в най-тежките моменти на боя, когато били под интензивния огън 
на турците, те не показали нито за момент уплаха или колебание. Не е имало 
случай те да отстъпят дори крачка назад, ако не са получили заповед от своите 
командири [9].

Ето как е описал сражението край Горни Дъбник в своя военен дневник 
финландският фелдфебел Лемисайнен:

„Кавалерийската ни разузнавателна група видимо беше разярила пред-
ните турски постове на укрепленията и над нас се изсипа град от куршуми и 
гранати. Тъкмо се готвехме за атака, а сега вече всяка крачка напред се запла-
щаше с кръв и човешки жертви. Турците добре защищаваха своя вал и ние вече 
виждахме ясно как бързо сноват нагоре-надолу техните червени фесове. „Като 
нощни бухали, без да гледат, сипят огън и жупел!“ – подхвърли някой от нашата 
рота. Един, после втори и започват да се появяват големи празнини в редовете 
ни. Какво да се прави! Но в тоя миг се разнесе гласът на капитана: „В атака на-
пред, момчета!“. И ние се втурнахме към турските укрепления…

От лявата ни страна атакуваше смело и безстрашно батальонът на Мос-
ковския полк… Нестихващи изстрели от противниковата и от нашата арти-
лерия! И падат покосени много ранени и мъртви. Небето и земята се сляха в 
облаци от прах и дим!…“ [10].

Битката край Горни Дъбник била най-голямото сражение, в което финланд-
ският батальон участвал по време на войната. Превземането на крепостта се 
оказало решаващо за прекъсването на една от основните транспортни комуни-
кации за снабдяването с боеприпаси и провизии на отбраняващите град Пле-
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вен турски войски. Смята се, че битката при Горни Дъбник е била решаваща за 
изхода на сраженията за освобождаването на град Плевен, което станало след 
по-малко от два месеца (10 декември 1877 г.) [11]. В сраженията за завземането 
на крепостта загинали или били ранени около 3200 руски войници и офицери. 
Сред загиналите бил командирът на Лебгвардейския финландски полк – 39-го-
дишният руски генерал-майор Василий Николаевич Лавров.

В битката загинали 22-ма, а според други данни 24-ма финландски войни-
ци. Ранените били около 100, сред които командирът на финландския батальон 
полковник А. Рамсай. Някои от войниците починали по-късно от раните си. 
Като се изключат починалите вследствие на болести войници и онези, за чи-
ято съдба няма данни, броят на загиналите в битката край Горни Дъбник със-
тавлявал по-голямата част от военните жертви, които финландският батальон 
претърпял по време на войната. Рано сутринта на следващия ден – 25 октомври 
1877 г., командири и бойци от финландския батальон отдали последна почит на 
загиналите си другари, които били погребани в общ гроб. На него те поставили 
следния надпис: 22 /24?/ ФИНЛАНДЦИ, ПАДНАЛИ С ЧЕСТ НА БОЙНОТО 
ПОЛЕ НА 18/24/.10.’77 Г. „СПЕТЕ В МИР!“ [12].

След битката край Горни Дъбник финландският батальон останал в про-
дължение на около две седмици на позиции в близост до Плевен, след което 
част от него под командването на генерал Гурко се отправила на юг, за да пре-
срещне настъпваща турска военна част. В района на днешния град Правец рус-
ките и финландските войници водили сражение с турски военни подразделе-
ния, които отбранявали укрепленията по източните склонове на долината по 
пътя към София. Смята се, че това е било второто (след битката край Горни 
Дъбник) по-голямо сражение, в което финландският батальон е участвал по 
време на войната. В него батальонът не понесъл сериозни загуби, тъй като из-
ходът на сражението бил решен главно от руската артилерия, а финландските 
войски са участвали със стрелба от разстояние. Със завземането на турските 
позиции край Ботевград фактически била напълно и окончателно прекъсната 
комуникацията между турските войски във и извън Плевен.

Проявеният героизъм на финландските войници в сраженията край Горни 
Дъбник, а впоследствие край Правец бил високо оценен от командването на 
руската армия. На 4 ноември 1877 г. руският император Александър II лично 
посетил финландския батальон и поздравил войниците от „цялото си сърце“ за 
проявената от тях храброст [13]. По-късно с негов указ 12 финландски войни-
ци били удостоени с един от най-престижните руски военни ордени – „Свети 
Георги“. Следващото голямо изпитание за финландския батальон било преми-
наването през Стара планина, което започнало след близо едномесечен прес-
той на позиции около село Врачеш – на три километра от град Орхание (днес 
Ботевград). Планинското изкачване започнало на 25 декември 1877 г. – деня, 
когато християните честват Рождество Христово. Бùлото на тази част от Стара 
планина било достигнато три дни по-късно (28 декември 1977 г.).

Това били едни от най-тежките дни за финландските войници в Руско-тур-
ската война. Метеорологичните условия били изключително неблагоприятни 
дори за свикналите със суровия северноевропейски климат финландци. Тем-
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пературите били минус 15–20 градуса, бушували снежни бури, склоновете на 
планината били покрити с преспи, духал леденостуден вятър. Според спомени-
те на участници в похода, когато мръзнели в студа и не можели да запалят огън 
поради снежните виелици, финландските войници поддържали своя дух, като 
пеели патриотични песни [14]. Не по-малко трудно било слизането по заледе-
ните склонове на Балкана, когато повече от 160 войници получили измръзва-
ния на лицата, ръцете или краката. Облечените в летни униформи и с оскъдни 
хранителни запаси финландски войници проявили истински героизъм.

След преминаването на Стара планина финландският батальон се отпра-
вил към София, като често се натъквал на засади и водил престрелки с отстъп-
ващите турски войници и башибозук. Батальонът се сражавал няколко пъти 
при превземането на турски военни укрепления на север от София. Първото 
от тях било в самия край на 1877 г. (31 декември) край село Саранци на няколко 
километра на югоизток от прохода Арабаконак. Това била фактически послед-
ната турска отбранителна позиция по пътя към София. Въпреки ожесточената 
съпротива на турските войски, битката приключила същия ден, а финландски-
ят батальон не понесъл значителни загуби.

В околностите на София финландските войници участвали в още две сра-
жения – край Долно Камарци и край Враждебна. Първото било на 1 януари 
1878 г., когато били пленени повече от сто турски войници, а второто – на след-
ващия ден при завладяването на моста на река Искър, който бил отбраняван от 
около хиляда турски войници. Благодарение на артилерийския огън на руските 
войски неприятелската съпротива била бързо преодоляна, но при отстъпле-
нието турците запалили моста и селището. В гасенето на пожарите участвали 
и финландските войници. На 3 януари 1878 г. финландският батальон заедно 
с руските войски влязъл в София, която вече била изоставена от турските вой-
ски. Жителите на София устроили вълнуващо посрещане на руската армия.

След едноседмичен отдих, заедно 
с други руски военни части, финланд-
ският батальон се отправил към Фи-
липопол (Пловдив). Привечер на 15 
януари 1878 г. финландските войници 
прекосили река Марица, а след това 
участвали в атаката на руските вой-
ски срещу турските позиции. Настъп-
лението било отложено за следващия 
ден, когато част от руските войски за-
почнали обграждането на турците, а 
на финландския батальон било възло-
жено да отбранява заетите позиции. 
На следващия ден той участвал в на-
стъплението на руските войски. Бит-
ката продължила три дни – до 17 яну-
ари, когато Пловдив бил освободен. 

Бойният път на Трети стрелкови финланд-
ски батальон в Руско-турската война през 
1877–1878 г.
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Тя била последното сражение на финландските войници във войната. Според 
финландски изследователи общият брой на сраженията, в които финландският 
батальон участвал в Руско-турската война, е единадесет [15].

След сражението за освобождаването на Пловдив финландският батальон 
се отправил към Едирне (Одрин). Там било съобщено за подписаното на 31 
януари 1878 г. примирие между Русия и Турция, с което войната фактически 
завършила. Седмица по-късно батальонът потеглил към Константинопол (Ис-
танбул). Той прекосил град Силиври, а последният пункт в неговия военен по-
ход било градчето Сан Стефано (днес Йешилкьой), където на 3 март 1878 г. бил 
подписан мирният договор между Русия и Турция.

Основната опасност за финландските войници през последните им месеци 
на българска земя била епидемията от тиф и други болести. Вследствие на раз-
лични заболявания батальонът понесъл повече жертви в сравнение с убитите и 
ранените по време на сраженията. Броят на заболелите и починалите финланд-
ски войници започнал бързо да се увеличава след битката край Горни Дъбник. 
Според официални данни броят на заболелите след септември 1877 г. бил 541, 
от които 57 починали. През декември 1877 г. едва 300–400 войници, т.е. около 
една трета от личния състав на финландския батальон, били годни да участват 
пълноценно в сраженията [16]. В Сан Стефано епидемията от тиф обхванала 
стотици финландски войници и това била основната причина да бъде ускорено 
тяхното връщане във Финландия.

На 24 април 1878 г. батальонът отплавал от Сан Стефано на борда на руски 
кораб, който прекосил Босфора и Черно море, а три дни по-късно пристигнал 
в Одеса. Оттам заедно с други руски военни части финландските войници за-
минали с влак за Санкт-Петербург, където пристигнали на 7 май и където бил 
проведен военен парад, и същия ден отпътували за Финландия. Осеммесечната 
военна мисия на финландския батальон завършила на 9 май 1878 г., когато той 
благополучно пристигнал в Хелзинки. На родна земя им било устроено всена-
родно посрещане. Всеобщото ликуване и ентусиазъм били както при изпраща-
нето на финландския батальон за България.

Цената на финландското участие във войната за освобождението на Бъл-
гария от османско робство е висока. Въпреки че няма точни данни за понесе-
ните жертви, смята се, че в сраженията са загинали 35–40 финландски войници 
[17]. Според някои оценки загубите на Финландската гвардия във войната са 
възлезли на общо 275 загинали, починали и ранени войници и офицери. Броят 
на починалите от различни заболявания бил 148, а трима се водят за безследно 
изчезнали [18]. Като се има предвид, че известен брой войници починали във 
Финландия и в Русия месеци и дори години след края на войната, а за съдбата 
на други няма никакви сведения, може да се твърди, че общият брой на жерт-
вите е по-голям – вероятно около 300, или почти една трета от числения състав 
на финландския батальон.

Главната тежест от участието на финландския батальон във войната била 
изнесена от стотиците войници, мнозинството от които били доброволци. Ог-
ромна била заслугата на техните командири, които също проявили изключи-
телен героизъм, мнозина от тях били ранени или загинали. Във финландския 
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батальон служили около половината от всички офицери от финландски про-
изход, които участвали в Руско-турската война през 1877–1878 г. В други части 
на руската армия също имало финландски офицери. Общата им численост въз-
лизала на 150–200, двадесетина от тях имали висши офицерски звания и били 
сред най-добре подготвените руски командири. Между тях имало шестима ге-
нерали, които принадлежали към елитния команден състав на руската армия.

Някои от тях получили това звание по време на войната като признание 
за проявените умения като командири и за храбростта им в сраженията. Други 
финландски офицери станали генерали в по-нататъшната си военна кариера в 
руската армия, а накрая в армията на Финландия, след обявената финландска 
независимост през декември 1917 г. По време на войната те командвали бата-
льони, бригади и полкове, а най-висока позиция – командващ дивизия, била 
поверена на генерал Казимир Ернрот, който впоследствие е военен минис-
тър (1880–1881 г.), министър-председател и министър на вътрешните работи 
(1881 г.) на освободената българска държава.

Генерал К. Ернрот произхождал от финландски дворянски род с швед-
ски корени, от който в продължение на два века произлезли седем генерали. 
Командваната от него дивизия воювала на територията на Северна България. 
През ноември 1877 г. тя участвала в отблъскването на предприетото след бое-
вете на връх Шипка контранастъпление на турските войски под командването 
на Сюлейман паша. През януари 1878 г. дивизията била в авангарда на Източ-
ния отряд на руските войски и изиграла решаваща роля за освобождаването на 
градовете Котел, Осман пазар (днешния Омуртаг) и Ески Джумая (днес Търго-
вище), които били спасени от опожаряване от отстъпващите турски войски и 
башибозушките банди.

Генерал К. Ернрот се ползвал с огромен авторитет и любов сред войниците. 
Показателен бил следният случай, за който писал тогавашен румънски вестник, 
а по-късно бил описан и в книгата за генерал К. Ернрот, чийто автор е негов 
родственик – Магнус Ернрот. Генералът бил ранен в първото сражение близо 
до румънския град Олтеница, преди дивизията да прекоси река Дунав. Войни-
ците понесли много тежко раняването на своя командир, когото „обожавали и 
били готови да последват дори в ада“. Вестникът писал, че малко били военните 
командири, които, както генерал К. Ернрот, се радвали на такава преданост от 
своите подчинени [19].

Други известни военни командири от финландски произход по време на 
войната били генералите Севастиян и Николай Еттер, генерал Август Ярнефелд, 
който бил военен топограф и ръководил изготвянето на първите геодезични 
карти на България, полковник (по-късно генерал) Едуард Рамсай, полковник 
(впоследствие генерал) Оскар Гриппенберг, полковник Иван (Йоан-Ерик) Ро-
зенбом, който геройски загинал в сраженията за освобождаването на Плевен 
през юли 1877 г., по-късно генерал Александър Редигер, който през 1883 г. бил 
известно време военен министър на Княжество България, полковник Михаил 
Ебелинг, загинал през октомври 1877 г. в сраженията край Горни Дъбник, пол-
ковник Елмар Прокопе, който загинал в битката край Горни Дъбник и на кого-
то е издигнат бюст паметник в мемориалния парк „Ген. В. Н. Лавров“. От рода 
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Прокопе били също двамата братя полковник (по-късно генерал) Виктор Про-
копе и полковник Херман Прокопе, които получили високи военни отличия за 
проявената от тях храброст при освобождаването на град Пловдив, и други.

Финландското участие в Руско-турската война – 
исторически символ в отношенията между България и 
Финландия

Като посланик на България във Финландия през 2003–2006 г. имах въз-
можност да се убедя колко важно място заема финландското участие в Рус-
ко-турската война както в националната им история, така и във финландс-
ко-българските отношения. Фактически то е било първото истинско бойно 
кръщение на Финландската гвардия. За пръв път тя използвала железопътен 
транспорт. Това била първата война, в която били изпратени медицински еки-
пи на финландския Червен кръст. След Руско-турската война през 1877–1878 г. 
финланд ски войски никога повече не са участвали във военни действия извън 
националните граници. Тя била също и последната война, в която финландски 
войници участвали в състава на руската армия [20].

Денят 24 октомври, когато през 1877 г. се състояла битката край Горни 
Дъбник, е патронен празник на елитния гвардейски полк „Ягер“, който е нас-
ледник на участвалия във войната финландски батальон. В памет на заги-
налите в сражението край Горни Дъбник финландски войници в Хелзинки 
е издигнат паметник. Той се намира в центъра на финландската столица на 
територията на Генералния щаб на финландската армия, а официалното му 
откриване било на 24 октомври 1881 г. На паметника са изписани имената на 
25 пехотинци и двама офицери. Всяка година на 24 октомври пред паметника 
се провежда тържествена церемония, отдават се военни почести и се изпъл-
няват националните химни на Финландия и на България. Звучат военни мар-
шове от онова време, които са любими на финландците със своята мелодич-
ност и патриотични текстове:

Тръгват момците, тръгват на поход,
Хелзинки, сбогом, край роден мой,
битки ни чакат, барутен грохот,
Константинопол ще стигнем с бой…

Под марша на музиката
момчетата напредваха
по редута на Горни Дъбник…

Много страдахме в мраз и глад
при боевете по възвишенията балкански…
Момчетата загинаха по земята на Балкана.
При бреговете на Дунава…
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Музиката свири, ний вървим, вървим,
сбогом, Горни Дъбник, край незабравим.
Скъпа Финландийо…
Воинът финландец своя дълг изпълни –
в студ и глад воюва по балкански хълми. [21]

В България също е издигнат паметник в памет на финландските войници, 
загинали във войната за освобождението на българския народ от османско вла-
дичество. Неговото откриване станало през декември 1881 г. – два месеца след 
откриването на паметника в Хелзинки. Паметникът е братска могила на заги-
налите в битката край Горни Дъбник финландски войници. Върху лицевата му 
страна има надпис със следния текст: „На падналите другари от Лейб. Гв. 3-ти 
Стрелкови фински батальон“. Паметникът е един от двадесетината паметници 

Паметникът на загиналите финландски вой-
ници в мемориалния парк „Генерал В. Н. Лав-
ров“ край Горни Дъбник

Паметникът в центъра на Хелзинки на заги-
налите финландски войници в битката при 
Горни Дъбник

в създадения през 50-те години на миналия век мемориален парк „Генерал В. 
Н. Лавров“, който се намира на около два километра от Горни Дъбник. Смята 
се, че това е единственият паметник на финландски войници извън родната им 
страна.

Във Финландия споменът за участието и за проявения героизъм на фин-
ландските войници във войната за освобождението на България от османско 
владичество се предава от поколение на поколение. Не съм срещал финландец, 
който да не знае за тези събития. На тях са посветени много книги и мемоари. 
Особен интерес представляват спомените на финландските войници, които са 
участвали във войната. В тях са описани проявеното мъжество, лишенията и 
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понесените жертви в сраженията. Те разкриват моралната сила на тези хора, 
които са жертвали своя живот на хиляди километри от Финландия, огромната 
им любов към своята родина, обичта им към българите, възхищението, което 
са изпитали от природната красота на България.

Ето какво е написал в своя военен дневник един финландски войник: 
„Дивно красива е тази България с това чудесно съчетание от планини и равни-
ни! И какво мъжество, приятелство, честност и надеждност откриваме с всеки 
изминал ден в нейното население!… Пред нас се разстилат безчислените вър-
хове на Етрополския балкан. Никой смъртен никога не може да забрави, дори и 
стотици години да би живял, тази неповторима гледка!!!“ [22].

Вълнуваща е историята на осиновеното от финландските войници по вре-
ме на войната безпризорно българче Апостол. То било едно от няколкото деца, 
които батальонът срещнал по време на своя поход и започнал да се грижи за 
тях. Тогава Апостол бил на единадесет години. Финландските войници полу-
чили разрешение да го осиновят. Дали му името Алексей. Той имал удивител-
на житейска съдба. Момчето съпровождало финландския батальон до края на 
войната. Заедно с войниците заминало за Финландия и участвало в парада при 
посрещането им в Хелзинки. Апостол проявил музикални заложби, станал му-
зикант, създател и диригент на военни оркестри, а накрая бил главен диригент 
на оркестъра на армията на Финландия. Финландската изследователка на кул-
турните и литературните връзки между България и Финландия Лилия Сиберг 
нарича А. Апостол „живата памет за балканската епопея“, който „със своята 
биография като че ли е съединил два хронотопа – освобождението на България 
и на Финландия“ [23].

Финландското участие в Руско-турската война през 1877–1878 г. породи 
непреходни чувства на приятелство и уважение между българския и финланд-
ския народ. То е здравата историческа основа на разширяващите се отношения 
на партньорство и сътрудничество между България и Финландия в съвременни-
те условия. Българският народ ще бъде винаги признателен на стотиците фин-
ландски войници, отдали своя живот за неговото национално освобождение.
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СЪДБАТА НА ПРОСВЕТЕНИЯ 
НАЦИОНАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Професор Георги П. Генов (1883–1967) – учен, по-
литик и общественик – заема важно място и иг-

рае значима роля в академичния, политическия и об-
ществения живот на България в периода между двете 
световни войни. Няма съмнение, че проф. Г. П. Генов 
пише основните си произведения в областта на меж-
дудържавното право и международните отношения 
от позициите на академичната обективност и без-
пристрастност, но в много от публицистичните си 
изяви той открито и недвусмислено обосновава и за-
щитава висшите национални интереси. Това го пра-
ви ангажиран интелектуалец, чиито занимания далеч 
не се изчерпват с кабинетното творчество и универ-
ситетските лекции.

Той е един от най-изявените представители на 
поколението, което при изключително тежки усло-
вия остава вярно на заветите на нашето Възраждане 
и отстоява както каузата на свободата и демокраци-
ята, така и каузата на Целокупна България, т.е. обе-
динението на всички етнически българи в една на-
ционална държава. Във вътрешнополитически план 
борбата в защита на парламентарната демокрация се 
води против повсеместното настъпление на автори-
таризма, а във външнополитически план осъществя-
ването на националния идеал предполага ревизия на 
Ньойския диктат, наложен на България от победите-
лите в Първата световна война. Това са двата фронта, 
на които се изявява и действа юристът и политикът 
проф. Г. П. Генов. В определен смисъл неговите лични 
пориви и увлечения са неразделна част от огромното 
усилие на националната ни общност да модернизи-
ра своите институции и да осъществи своите идеали. 
Затова неговият живот и неговото дело олицетворя-

Георги Близнашки

Георги Близнашки – професор 
по конституционно право в СУ 
„Св. Кл. Охридски“, доктор по пра-
во. Работи в областта на пуб-
личноправните науки. Автор е 
на книгите „Парламентарното 
управление в България“ (1995), 
„Принципи на парламентарното 
управление“ (1997), „Формата на 
държавата. Съвременни консти-
туционни измерения“ (1999), как-
то и на множество научни сту-
дии и статии. Народен предста-
вител в 36-ото и 40-ото Народ-
но събрание.
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ват до голяма степен съдбата на просветения национализъм в България, който 
няма да постигне своите цели, но одухотворява стремежите на националната 
общност и оставя трайни следи върху националното съзнание през една дра-
матична историческа епоха.

I.
Георги Петров Генов е роден на 15 март 1883 г. в Котел. Подобно на мнози-

на други от китното балканско селище, неговите родители търсят препитание 
и поминък другаде, като го намират в Провадия (Варненска област), където 
бащата упражнява абаджийския занаят, наследен от дядото – Гено Пеев Ста-
рореченина. Голямо предимство на Провадия е обстоятелството, че там аба-
джийските дюкяни не затварят през цялата година. Семейството живее ту в 
Провадия, ту в Котел, както много семейства през тази епоха. По-точно казано, 
купуват къща и обзавеждат домакинство в Провадия, но връзките с Котел не 
прекъсват. Затова малкият Г. П. Генов получава началното си образование в Ко-
тел, а после учи в горните класове на непълната провадийска гимназия. В къс-
ни спомени Г. П. Генов разказва за родния си Котел: „в моето детско съзнание 
се слагаше мисълта, че това е град-модел по своя чисто български характер и 
чиста българска реч, както и че всички градове са строени като него“. По това 
време той учи в един и същи клас с бъдещия министър-председател на Царство 
България Добри Божилов.

Бащата Петър Генов е трудолюбив и енергичен човек, който се отличава с 
природна интелигентност. Симпатизира на Либералната партия, поради което 
е избран най-напред за кмет на Провадия, а по-късно и за народен предста-
вител в V Народно събрание (1887–1889) като проправителствен кандидат в 
Провадийската избирателна колегия. В качеството си на народен избраник той 
бързо се разочарова от произвола на диктаторския режим на Стефан Стамбо-
лов, като с група депутати излиза в опозиция и подкрепя борбата на каравелис-
та Трайчо Китанчев срещу правителството. За отмъщение „силните на деня“ 
повдигат обвинение против него за злоупотреби по време на кметския му ман-
дат, в резултат на което започва дълъг и разорителен за семейството съдебен 
процес, завършил с оправдателна присъда след падането на диктатора от власт 
през 1894 г. Няколко месеца по-късно, изтощен от тормоза на властите, Петър 
Генов умира едва на 42-годишна възраст, а неговият най-голям син – Георги Ге-
нов – става глава на семейството, в което освен майката влизат по-малък брат 
и сестра. Той е принуден да прекъсне учението си, за да постъпи като писар 
в Провадийския окръжен съд с цел да осигури препитанието на семейството. 
Междувременно завършва средното си образование като частен ученик във 
Варна и Разград, където се дипломира.

Георги П. Генов започва своето следване в Юридическия факултет през 
1906 г. и става свидетел на бурните събития, свързани с освиркването на княз 
Фердинанд от студентите при откриването на Народния театър на 3 януари 
1907 г. и с последвалото затваряне на университета от властите. Завършва право 
в Софийския университет през 1912 г. По време на следването си любознател-
ният и трудолюбив студент от дълбоката провинция привлича вниманието на 
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преподавателя по междудържавно право и международно частно право проф. 
д-р Михаил Поповилиев, който тогава изживява най-добрите си творчески го-
дини и достига върха на академичната си кариера, а през учебната 1909–1910 г. 
е избран за ректор на Софийския университет. Именно той му осигурява спе-
циализация по междудържавно право в Париж и Рим (1913–1915). Така започ-
ват системните научни занимания на младия Г. П. Генов, който не е призован 
под знамената по време на войните поради недъг в левия крак. По-късно, през 
1928 г., проф. Г. П. Генов, произнасяйки надгробното слово по повод смъртта на 
проф. Михаил Поповилиев, ще отдаде заслужена почит на своя учител и ръко-
водител в науката, като изтъква: „Той бе повикан да работи на научното поле, 
когато по тая специалност нямаше почти нищо създадено в България. Той бе 
първият, който постави първата солидна основа, на която сегашните и бъдещи-
те дейци в тая област ще има да вложат своите знания и своето трудолюбие.“ 
Доколкото истинският облик на човек изпъква във времена на изпитания, той 
припомня приноса на проф. Михаил Поповилиев в борбата за отстояване на 
академичната автономия: „Неговото поведение, както и поведението на цялата 
професорска колегия през време на университетската криза през 1907 год., беше 
безукоризнено и пълно с благородни пориви.“ И още: „Аз и досега си спомням 
с умиление неговата реч в аудитория 44, казана в отговор на приветствията на 
студентите при откриване наново университета през м. март 1908 год. Негови-
ят завет беше, че без университетската автономия няма свободна наука, няма 
научен прогрес и затова винаги трябва да пазим свято автономията на нашата 
Alma Mater.“1

Междувременно Г. П. Генов сключва брак със своя сродница – Тиха Божи-
лова, за който се налага да се търси и да се получи специално разрешение от 
Светия синод на Българската православна църква. Съпругата е интелигентна 
и образована жена, завършила славянска филология в Софийския университет 
през 1915 г. Преподава български език и литература като гимназиална учителка 
най-напред във Варна, а след това и в IV Софийска мъжка гимназия. Двамата 
раждат и отглеждат двама сина: Васил (р. 1911) и Боян (р. 1924). Освен всичко 
друго Тиха Генова е изявена общественичка, през периода 1937–1941 г. е пред-
седателка на Дружеството на българките с висше образование, членува в друже-
ство „Траен мир“ и в ръководството на българската секция на Международната 
лига за мир и свобода. Тя остава верен другар, предан съмишленик и здрава 
опора на проф. Г. П. Генов през всичките перипетии на неговия дълъг живот, 
изпълнен с възходи и падения.

Друго важно събитие в живота на младия Г. П. Генов е неговото привлича-
не като експерт към петчленната делегация на България, водена от министър-
председателя Александър Стамболийски, за участие в Парижката мирна конфе-
ренция от 1919 г. През 1935 г., единствен от всички участници в събитията, Г. П. 
Генов издава монография, озаглавена „Ньойският договор и България“, в обем 
от 188 страници. Тази книга, снабдена с топографски карти, снимков материал 
и статистически данни, съставлява критичен преглед на мирния договор, нало-
жен на България от победителите в Първата световна война. Авторът аргумен-
тирано и убедително разкрива юридическата и фактическата несъстоятелност 
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на редица разпоредби на договора и така защитава националните интереси на 
победена България както вътре в страната, така и пред цивилизования свят. 
По-специално той пише: „Много от постановленията на Ньойския договор, 
поставени под критиката на международното право, се характеризират като 
наложени съвсем произволно на победените; други, макар съгласни с нормите 
на правото, надхвърлят всяка обективна възможност за изпълнение. Условията 
на мирните договори се изработиха в периода след войната, когато чувството 
на недоверие, мъст, омраза разделяше народите на победители и победени. При 
съществуващите тогава психически условия в средата на съглашенските наро-
ди и техните държавници, обяснимо е защо се вписаха такива тежки, мъчноиз-
пълними, противоправни задължения в договорите.“ През следващите години 
тази книга е преведена на английски, немски, италиански и френски език. От-
тук насетне Г. П. Генов посвещава съзнателния си живот на борбата за осъщес-
твяване на българските национални идеали. По повод на различни годишнини 
той се връща отново и отново към тази тема, било чрез публични сказки, които 
привличат и ангажират вниманието на обществеността, било чрез специални 
академични и политически публикации2.

Още в началото на 20-те години Г. П. Генов публикува неголяма по обем 
монография (170 с.), приета като негов хабилитационен труд, посветена на 
„Вмесването в междудържавното право и Обществото на народите“, с която 
откликва на новите предизвикателства, произтичащи от следвоенните опити за 
регулиране на отношенията между европейските държави с цел да се поддържа 
световният мир. Въпросът за вмесването или интервенцията – подчертава Г. П. 
Генов – е един от най-спорните и трудни въпроси в междудържавното право. 
Здравата организация на междудържавния живот – поддържа младият автор 
– ще тури точка на всички вмесвания, защото волята на отделната държава ще 
се подчини на общата воля и отделната държава ще изгуби всяка възможност 
да действа самовластно3.

Материята, свързана с организацията и дейността на новосъздаденото 
Общество на народите, се превръща в друга основна тема на неговите научни 
изследвания. Твърде често неговите студии по тази тема имат критичен харак-
тер – дотолкова, доколкото организацията за международна сигурност се „явя-
ва като един инструмент – по думите на проф. Сава Пенков – в политиката на 
Великите сили победителки за увековечаване на териториалното статукво на 
Балканите, в Европа и в света изключително в полза на победителите“4.

Георги П. Генов заявява на висок глас своите научни претенции с едно со-
лидно изследване по класическа тема: „Източният въпрос (Политическа и дип-
ломатическа история)“, излязло в две части, съответно през 1924 г. и 1926 г. В 
своето встъпление към темата той обръща внимание върху обстоятелството, че 
Източният въпрос не може и не трябва да се свежда до турското присъствие на 
европейския континент, както поддържа известният френски историк Албер 
Собул, че той обхваща също така противоречията между Великите сили и тех-
ните съперничества в Близкия изток, както и борбите за надмощие между но-
вопоявилите се християнски държави на Балканския полуостров. Познавачите 
на материята отбелязват, че това изследване се явява системен труд за външна-
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та политика на България и балканската политика на Великите сили. От своята 
поява през 20-те години на ХХ в. та чак до наши дни тази книга си остава най-
пълното съчинение на български учен по голямата тема. Трудът на Г. П. Генов 
– отбелязва известният историк Константин Косев – е „фундаментално изслед-
ване с характер на истинска енциклопедия по Източния въпрос“5. Никак не е 
случайно обстоятелството, че Г. П. Генов пише своята знаменита монография 
през годините на преживените национални катастрофи и след тях, тъй като по 
този начин прави опит да откликне на обществения интерес към по-дълбоките 
причини, довели до претърпените неблагополучия.

Така или иначе, факт е, че „никой български автор не е разгледал така сис-
темно, компетентно и задълбочено цялото развитие на Източния въпрос“6. 
Тази проблематика продължава да запазва своята актуалност и предопределя 
значимостта на станалото вече класическо съчинение на Г. П. Генов. И това е 
така, защото Източният въпрос преминава през различни фази, свързани с 
конфликти между Великите сили, с поредица от кризи, национални въстания 
и войни, но решенията, които той получава на един или друг етап, в една или 
друга степен определят реалностите на нашия ден7.

През втората половина на 30-те години издава в два тома своя знаменит 
учебник „Междудържавно право“. Първата част „Въведение и обща част“ в 
обем от 596 с. излиза през 1935 г., а втората част „Организация на мира. Право 
на войната. Неутралитет“ в обем от 558 стр. излиза през 1939 г. Това е систе-
матично изложение на международното публично право в неговата история, 
догматика и досегашно развитие. Авторът се придържа към класическото на-
именование на дисциплината – „Междудържавно право“, макар че посочва за-
раждащата се тенденция не само суверенните държави, но и отделните човешки 
личности и човешки сдружения да започват да играят „известна правна роля“ 
в международния живот. Подобно на проф. Михаил Поповилиев, Г. П. Генов се 
придържа към позитивното направление в междудържавното право и дава ре-
алистична картина на съществуващото положение на нещата. И той като своя 
предшественик коректно представя спорните теми и проблеми в междудър-
жавното право, като се ограничава до посочване на принципните схващания 
на привържениците на едно или друго гледище. Също като своя учител Г. П. 
Генов работи за издигането на този нов клон от правото до такива висоти и съ-
вършенство, че да служи като единствена основа на международното общение 
в пътя на мира, прогреса и човешката солидарност. Учебникът е написан ясно 
и прегледно, достъпно и разбираемо. Макар че по-късно е поставен в списъка 
на забранената литература, този учебник ще се ползва дискретно както от ака-
демичната общност, така и от релевантните политически фактори.

Напълно неоснователни са нападките, направени с късна дата, че проф. 
Г. П. Генов бил поддръжник на „допотопните суверенитетски теории“, респ. че 
той не знаел, че „вече сме в ХХ в.“8 Всъщност проф. Г. П. Генов излага напъл-
но коректно гледната точка на един от водещите „интернационалисти“ в об-
ластта на международното право – френския авторитет Жорж Сел, но изрично 
подчертава, че неговото становище „мъчно може да се поддържа, защото така, 
както е устроено днес междудържавното общество, не може да се отрече голя-
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мата, почти изключителна роля, която играят държавите в него“9. И в науката, 
както и в живота няма по-голяма заблуда от тази – човек да приема желаното за 
действително. Гледната точка на проф. Г. П. Генов може да бъде определена като 
реалистична, тъй като отразява действителното положение на нещата по онова 
време. Но той не остава чужд на новите явления и тенденции в международния 
живот. Показателно е казаното в неговата ректорска реч от 8 декември 1937 го-
дина: „Над отделните държави стои междудържавното общество и създадено-
то след войната Общество на народите. Наистина още непълни, несъвършени, 
но все пак съществуващи. Многовековната история на човечеството посочи, че 
държавите не могат да живеят изолирано, както впрочем не могат да живеят 
изолирано и отделните хора. Съществува и едно междудържавно право, също 
така непълно и несъвършено, но все пак съществуващо. Човекът е член не само 
на семейството и на държавата, но и на цялото човечество. Наред с големите за-
дължения, които той има към семейството и държавата, има и такива и към ця-
лото човечество. Наред с патриотизма се създава едно ново чувство – все още 
неясно, неопределено, което тласка света към един вид космополитизъм.“10

Напълно закономерно Г. П. Генов израства в академичната кариера, като 
последователно става редовен доцент през 1921 г., извънреден професор през 
1925 г. и редовен професор през 1930 г. Избран е най-напред за дописен член на 
БАН (1928), а по-късно и за действителен член на БАН (1935). Той е дългого-
дишен ръководител на Катедрата по междудържавно и международно частно 
право (1930–1944). Получил признанието на своите колеги, той на няколко пъти 
заема отговорни административни длъжности в Юридическия факултет: декан 
(1923–1924; 1924–1925 и 1929–1930) и зам.-декан (1925–1926; 1930–1931)11. Из-
бран е за ректор на Софийския университет и заема този пост през 1937–1938 
г. (по това време се създава Отдел по държавни и стопански науки в Юриди-
ческия факултет, в резултат на което Катедрата по общо държавно и българско 
конституционно право се разделя на две катедри: а) по общо държавно право 
и б) по българско конституционно право)12. През мандата 1938–1939 г. е зам.-
ректор. През 1939 г. е изпратен в Женева като наблюдател от името на България 
в Обществото на народите.

(…)

II.
Освен академичната си кариера проф. Г. П. Генов има и запомнящи се 

политически изяви. Още от студентските си години той симпатизира на Ра-
дикалдемократическата партия, която се появява на политическата сцена по 
време на борбите срещу „личния режим“ и си поставя за цел да внесе нов дух 
на толерантност и висок морал в обществения живот. Радикалдемократите се 
обявяват в полза на парламентарната демокрация и настояват за въвеждане на 
пропорционалната избирателна система, като поддържат, че една партия може 
да дойде на власт единствено и само по волята на народа. Тяхната партия пле-
дира за дълбоки преобразувания на обществения строй, като в нея доминират 
републикански настроения и затова тя остава студена към Двореца. Сред уч-
редителите на Радикалната партия са изявени интелектуалци и общественици 
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като Найчо Цанов, Тодор Влайков, Илия Георгов, Антон Страшимиров и Петко 
Ю. Тодоров. С радикалната кауза през една или друга фаза от своя живот се 
ангажират авторитетни и влиятелни преподаватели от Юридическия факултет 
като Стефан Киров, Йосиф Фаденхехт, Венелин Ганев, Петко Стоянов и други. 
Напълно естествено тази партия има подкрепата преди всичко и най-вече на 
интелигентските среди в страната.

Георги П. Генов заявява открито своите политически пристрастия и анга-
жименти през 20-те години, когато сътрудничи активно на сп. „Демократически 
преглед“. След преврата от 9 юни 1923 г. отделни радикалдемократически дейци 
се присъединяват към управляващата групировка „Демократически сговор“, но 
основното ядро на партията, начело със Стоян Костурков, отстоява нейното 
право на самостоятелно съществуване. През 1926 г. тя приема названието Ра-
дикална партия и се ориентира към тясно сътрудничество с Демократическата 
партия, ръководена от Александър Малинов. Двете организации се превръщат 
в център, около който се обединяват партиите от коалицията „Народен блок“. 
През 1931 г. тя печели общите парламентарни избори и идва на власт.

На изборите през юли 1931 г. Георги П. Генов е избран за народен пред-
ставител във Велико Търново от името на Радикалната партия, която участва в 
Народния блок. В XXIII Обикновено народно събрание той възглавява парла-
ментарната група на своята партия.

От трибуната на Народното събрание той се изявява преди всичко по 
въпросите на външната политика. Още в първото си питане, отправено към 
министър-председателя Никола Мушанов, той поставя въпроса за необходи-
мостта от активна политика в защита на българските народностни малцин ства 
в Македония, Тракия, Добруджа, Бесарабия. Призовава правителствата на съ-
седните държави „да се проникнат и те от съзнанието, че техният собствен ин-
терес, интересът на собствените им нации диктува да се отнасят толерантно 
към малцинствата, които живеят в техните предели“, тъй като без такова съзна-
ние не е възможно „нито разбирателство, нито съюзяване между балканските 
народи“13.

В речта си по време на дебатите по отговора на тронното слово през есента 
на 1932 г. той заявява във връзка със световната финансова криза: „Рядко све-
тът и нашата държава са преживявали такива сериозни моменти като настоя-
щия. Никога светът не е бил пред по-голяма неизвестност, отколкото той сега 
се намира. За съжаление това състояние не е преходно.“ Все в тази реч той по-
сочва: „Трябва да се подчертае, че наистина България е гледана добре от страна 
на великите държави – дотолкова, разбира се, доколкото може да бъде гледана 
една малка и все пак победена страна.“ Настоява за уреждане на  отношенията 
с една велика държава като Съветска Русия, но призовава и за предпазливост: 
„едно международно признание от наша страна на Русия може да се даде тога-
ва, когато се убедим, че наистина съветското правителство няма да използва 
този факт на даване признание … за свои чисто политически цели, които ще 
бъдат насочени против устоите и против основите на нашата държава“, като 
завършва с извода: „Значи признанието трябва да бъде пълно, трябва да се от-
нася до всички въпроси, политически и стопански, и чрез него да се установят 
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нормални … отношения.“14

Народният представител Георги П. Генов пледира за мирно регулиране 
на отношенията с нашите съседи: „И ако наистина ние трябва да предпазваме 
тоя Балкан от чужди нашествия и от национални сътресения, налага се едно 
споразумение между балканските държави – споразумение справедливо, спо-
разумение лоялно. Всяко друго хитруване от една или друга страна ще дава 
само обратни резултати, ще продължава да влошава положението на Балкана и 
да улеснява чуждите аспирации върху Балканския полуостров, които могат да 
дойдат от всички страни…“15.

При дебатите по проектобюджета на държавата за 1934/35 финансова го-
дина Г. П. Генов подчертава връзката между икономика и политика: „Днешната 
държава става вече стопанска държава и затова на нея са необходими извънред-
но големи средства – такива, каквито в миналото нямаше нужда да се отделят 
за държавата. И заради това бюджетът, безспорно, придобива по-голямо зна-
чение днес, отколкото в миналото.“ Той много добре осъзнава икономическия, 
социалния и културния ангажимент на държавата: „Има големи нужди, които 
сега остават незадоволени – нужди стопански, нужди културни. Държавата не 
може да остави нацията без една сериозна подкрепа и не може да не осигури 
нейното развитие.“16

В качеството си на председател на парламентарната група проф. Г. П. Генов 
произнася пророческа реч пред конгреса на Радикалната партия, състоял се на 
16 октомври 1933 г., като заявява: „Диктатурата става възможна само тогава, 
когато изчезне съпротивителната сила на организираната в политическите пар-
тии демокрация. А тази съпротивителна сила ще изчезне, когато политическите 
партии манкират от своя дълг, когато се обърнат на котерии, които се стремят 
да защитят известни котерийни, а не обществено-държавни интереси. И когато 
историята ще търси някога отговорност за изгубването на свободите, свързани 
с демократическото управление на държавата, преди всичко тя ще издаде сво-
ята присъда срещу политическите партии, защото те са манкирали от своите 
елементарни задължения и са проявили един пакостен егоизъм, който отива в 
противоречие с техните обществени задължения.“

И още: „Раздробеността на нашите партии отива до крайност. Ние вече 
имаме няколко либералски и земеделски крила. Това е един опасен признак. 
Партийното раздробление подхранва честолюбивите амбиции на мнозина. Из-
хабяването и разлагането на партиите дава основание да се говори за надпар-
тийни или извънпартийни управления. … В общественото съзнание започва 
да се насажда мисълта, че партиите са едно зло за държавата, че те се грижат да 
защищават само лични и партийни интереси и затова изходът от създадената 
политическа криза трябва да се търси вън от партиите.“17

На 4 май 1934 г. министърът на железниците Стоян Костурков е бламиран 
в резултат от интерпелация против него. Възниква правителствена криза, ми-
нистър-председателят Никола Мушанов подготвя реконструкция на правител-
ството и ще поиска от Радикалната партия да предложи друг свой представител 
за министър. В ръководството на малката партия стават разногласия, тъй като 
поддръжниците на Стоян Костурков смятат, че трябва да се напусне коалици-



67

ИСТОРИЯ

ята и да се излезе в опозиция, докато Ангел Станков, Велю Кючуков и Георги 
П. Генов  са на мнение, че трябва да останат в коалицията, като се съобразят 
с искането на ръководителя на правителството в оставка.  По този повод се 
стига до разцепление в Радикалната партия и се очертават две крила: едното 
начело със Стоян Костурков, а другото е възглавено формално от пловдив ския 
адвокат Ангел Станков, но неформалният лидер на тази група е проф. Г. П. Ге-
нов. Дори неголямата по състав Радикална партия, която според жаргона на 
времето наброява „един файтон хора“, няма да избегне болестния синдром на 
вътрешнопартийното раздробяване.

Докато все още се водят официални консултации за намиране на изход от 
политическата криза, рано сутринта на 19 май 1934 г. Военният съюз извършва 
държавен преврат. Този преврат е едно от най-злокобните и с най-тежки пос-
ледици събития в най-новата българска история18. Интересен нюанс в развоя 
на събитията внася разказът на сина на професора Боян Генов, който по онова 
време е невръстно момче: „Съвсем добре си спомням утрото в деня на превра-
та. Стоейки в трапезарията на сутеренния етаж, по улицата в пълна парадна 
униформа премина покрай нас живеещият в съседната кооперация полковник 
Петър Попзлатев, високопоставен звенар, следван от охраняващ го войник. На 
въпроса на баща ми: „Какво става, г-н Попзлатев?“, се получи троснатият и над-
менен отговор: „Край на Вашите разпри, г-н професоре!“. Това е и краят на пар-
ламентарната демокрация, и началото на авторитарни и тоталитарни режими в 
България за десетилетия напред.

Деветнадесетомайци суспендират конституцията и забраняват полити-
ческите партии, но за по-малко от година Военният съюз губи инициативата и 
правителството на Кимон Георгиев е свалено от власт. Постепенно цар Борис 
овладява положението, като най-напред назначава за министър-председател 
ген. Пенчо Златев (22 януари 1935 г.), по-късно го заменя със стария царе дворец 
Андрей Тошев (22 април 1935 г.) и най-сетне поставя за шеф на правителството 
своя довереник Георги Кьосеиванов (23 ноември 1935 г.). В крайна сметка всич-
ко това води до укрепване на личната власт на монарха в условията на наложе-
ния на страната авторитарен режим.

Правителството на Андрей Тошев подготвя проект за нова конституция, 
ориентирана към рязко засилване на изпълнителната власт, вкл. чрез предо-
ставяне на законодателни правомощия на правителството и премахване на 
вота на доверие, намаляване на броя на депутатите и въвеждане на корпоратив-
но представителство, т.е. освен народни представители по избор се предвиждат 
и народни представители по право и по назначение, както и ограничаване до 
минимум на основните права и свободи на гражданите.

Един от първите авторитети, които се изказват открито срещу предлага-
ните конституционни промени, е проф. Г. П. Генов. В две последователни ин-
тервюта  във в. „Утро“ от 16 ноември и във в. „Зора“ от 17 ноември 1935 г. той 
заявява, че не трябва да се посяга с лека ръка на Търновската конституция, 
като изтъква още, че всякакви промени трябва да съответстват на обществе-
ните настроения и отношения. Прибързаните промени могат да се окажат из-
ключително вредни, ако влизат в разрез с разбиранията и идеите на народа.  „В 
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Търновската конституция – напомня проф. Г. П. Генов – е вложена идеологията 
на нашата предосвобожденска епоха. Тя се резюмира със следните думи: сво-
бода, демокрация, народност и просвета.“ И още: „Мъчно може да се говори, 
че Конституцията е виновна за ония големи дефекти, които имахме в нашия 
политически живот. Говоря за крайното партизанство, което се оказа пагубно 
за правното и политическо развитие на страната.“ Но „крайното партизанство“ 
не може да се изкорени чрез конституционни промени, тъй като то е по-скоро 
въпрос на „гражданско възпитание“.

Особено категорично се противопоставя Г. П. Генов на идеята за устано-
вяване на корпоративен парламент. Такъв парламент, какъвто се предлага у 
нас, няма никъде в Европа, твърди той, като при това се позовава на известния 
френски конституционалист Жозеф Бартелеми, който на страниците на в. „Тан“ 
посочва невъзможността при съществуващите условия в Европа да има едно 
чисто корпоративно представителство. Това с особена сила се отнася за страна 
като България, продължава Г. П. Генов, тъй като „ние нямаме пълна стопанска 
диференциация“. И най-сетне: „един такъв парламент може да лиши народа от 
онова национално единство, което той трябва да представлява“.

В подобен дух се изказват повечето изявени дейци на някогашните по-
литически партии. Спонтанно изразената подкрепа и защита на Търновската 
конституция от фигури и партии, принадлежащи към всички аспекти на поли-
тическия спектър, е главната причина за изоставяне на авторитарния консти-
туционен проект19.

През есента на 1935 г. на дневен ред се поставя въпросът за нормализаци-
ята на политическия живот в страната. Под „нормализация“ се има предвид 
привличане на народа към участие в управлението, но с оглед въвеждане на 
нови методи и форми на дейност, т.е. става дума за пригаждане на държавното 
управление към разбиранията на монарха и свързаните с него среди20. 

В отговор на авторитарните замисли на режима постепенно се очертава де-
мократична алтернатива, олицетворявана от т.нар. Петорка – опозиционен блок, 
в който влизат: Димитър Гичев (БЗНС „Врабча 1“), Григор Василев (Демократи-
чески сговор), Кръстьо Пастухов (БРСДП), Боян Смилов (Националлиберална 
партия) и Георги П. Генов (Радикална партия). Няма и не може да има никакво 
съмнение, че образуването на Петорката е значим факт в политическото раз-
витие на България. Създаването на Комитета на петимата е първият успешен 
опит за обединение на конституционните сили след 19 май. „Продължителните 
преговори – пише проф. Илчо Димитров – дадоха плод. Обединението беше в 
името на борбата срещу диктатурата и за възстановяване на конституционно-
парламентарния режим. … Участниците в Петорката сложиха подписа си под 
една демократична програма и я противопоставиха на официалните планове за 
нормализация на положението.“21

На 24 май 1936 г. е съгласуван текстът на меморандум до царя, в кой-
то се настоява за преустановяване на диктатурата и възстановяване на кон-
ституцията. Този меморандум става достояние на българската и на чужде-
странната общественост след изпращането му на 29 май до неговия адресат. 
В меморандума изрично се подчертава: „На българските граждани са отнети 
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всички конституционни правдини, конституцията е всъщност суспендирана, 
свободата на събранията и печата е отнета, забранени са политическите ор-
ганизации и всяка политическа дейност.“ Но заедно с тези  и други тревожни 
констатации се отправя предупреждението, че „българският народ в своето 
дълбоко съзнание държи непоколебимо за конституцията и короната, като 
отрича диктатурата под всякаква форма“. И като изход Петорката препоръч-
ва: „Бързото възстановяване [на] конституцията, създаването [на] отговорно 
правителство и произвеждането [на] законодателни избори като първа стъп-
ка по пътя на нормализирането и оздравяването.“ Това е необходимо, защото 
„същинско и трайно обновление не е възможно без съдействието на народа“. 
Така на сцената се появява една нефашистка политическа групировка, която 
излиза открито с програма за премахване на диктатурата и за възстановяване 
на конституционния режим.

Меморандумът е посрещнат с неприязън от проправителствените кръ-
гове, а неговите автори са квалифицирани като противодържавни елементи22. 
Според съвременници самата политическа акция разгневява много дори цар 
Борис, защото нагледно опровергава твърденията, че в страната отсъства гра-
дивна платформа и няма организирани политически фактори, които са в със-
тояние да поемат отговорността за управлението.

В края на годината опозиционните брожения в страната се засилват, а Ко-
митетът на петимата изпраща ново писмо до царя, в което се протестира сре-
щу отлагането на изборите. В писмото се констатира, че е пропуснат най-благо-
приятният момент за постигане на единство между държавен глава и народ, 
на вътрешен мир и народна сплотеност. Вече става ясно, че царят не действа 
под „угрозата на конспирацията“, че политическите промени са отражение на 
неговите лични схващания и поради това няма изглед за изход чрез единодей-
ствие и сътрудничество между корона и народ, конституцията – „най-скъпото 
за него достояние“ – ще възкръсне само след продължителна и тежка борба. 
Комитетът на петимата стига до решение: ако не получи отговор от Двореца, да 
предприеме обща акция чрез провеждане на митинги и демонстрации, която да 
застави царя да отстрани правителството и да подири компромис с опозиция-
та. Вместо отговор от Двореца, ще последват репресивни действия от страна на 
властите. Мнозина от активистите на демократичните партии биват интерни-
рани в отдалечени райони на страната. Ударът на властите стъписва Петорката, 
те отлагат замислената масова акция, но за сметка на това отправят остри про-
тести до правителството23.

При създалото се тежко положение Петорката се ориентира към нов под-
ход – да се обърне непосредствено към народните маси. Решава се да се под-
готви нов адрес до Двореца, който да отразява възгледите на цялата опозиция 
и да има за свой подател народа като цяло, т.е. гражданите да се подписват под 
текста. Амбицията е да се съберат над 500 хиляди подписа.

Кампанията за събиране на подписи под „Всенародното искане“ протича 
от края на януари до края на април 1937 г. Тази масова акция се явява своеоб-
разна кулминация в борбата на демократичните сили против настъплението 
на авторитаризма. До царя са изпратени хиляди екземпляри, покрити с огро-
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мен брой подписи на хора от различни обществени среди. И всичко това е пос-
тигнато в условията на постоянно полицейско противодействие, тъй като раз-
пространяването на манифеста е инкриминирано като престъпно деяние. Под 
непрекъснато полицейско наблюдение са поставени домовете на партийните 
шефове, а по места се извършват арести на разпространителите на „Всенарод-
ното искане“. С телеграма до министър-председателя Комитетът на петимата 
протестира против насилието и терора, против заплашванията и ограничения-
та, против усилията да се изврати народната воля. Според някои сведения под 
всенародното искане са събрани около 900 хиляди подписа24.

Демократичната опозиция обаче допуска тактическа грешка, като не изди-
га собствени кандидати в местните избори през пролетта на 1937 г., а призовава 
своите поддръжници да гласуват с лозунги и празни бюлетини. Очакванията, 
че в резултат на призивите за бойкот „бял сняг ще покрие селата с белите бю-
летини, които целият народ ще пусне в урните“, не се оправдават. Тази тактика 
– пише един от участниците в събитията – не доведе до нищо, а само улесни 
правителството да си създаде верни общински съвети.

През втората половина на 1937 г. проф. Г. П. Генов постепенно се оттегля 
от активно участие не само в работата на Петорката, но и от политическия жи-
вот. Основната причина за това е неговото избиране за ректор на Софийския 
университет – една авторитетна длъжност, която налага определено поведение. 
Самият избор е силно натоварен политически, тъй като проф. Георги П. Генов 
печели ректорския пост в конкуренция с проф. Любен Диков, близък съратник 
на проф. Александър Цанков, който изпълнява ролята на генерален секретар 
на неговото Народно социално движение. По онова време проф. Г. П. Генов на-
влиза в зряла творческа възраст, издава своите учебни курсове и други важни 
научни публикации…

ІІІ.
В целия период след преврата от 19 май 1934 г. отношенията между проф. 

Георги П. Генов и Двореца остават хладни, поради неговото открито неодобре-
ние към редуващите се едно след друго „безпартийни правителства“ в услови-
ята на наложения авторитарен режим. През 1939 г. Георги П. Генов ще приеме 
краткосрочно дипломатическо назначение като наблюдател от страна на Бъл-
гария в Обществото на народите (Женева). По-късно, през 1942 г., проф. Г. П. 
Генов е канен да заеме отговорния и престижен пост директор по пропаганда-
та последователно от министъра на вътрешните работи Петър Габровски, от 
министър-председателя Богдан Филов и от цар Борис III, но той отказва под 
предлог на своята университетска заетост25. Професорът е изключително нато-
варен със своите лекционни курсове в Софийския университет и във Висшето 
училище за държавни и административни науки. Материята е интересна, той 
е добър оратор, залите са винаги препълнени. Така той остава настрана от уп-
равлението на страната.

Проф. Георги П. Генов принадлежи към онези прозападни  интелектуални 
кръгове в България, които не крият своята симпатия към либералната демо-
крация и не вярват в крайната победа на нацистка Германия във войната. Още 
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през есента на 1941 г. той изразява своите съмнения в частни разговори с дове-
рени хора, като привежда и съответните геополитически и други аргументи26. 
През 1943 г. проф. Георги П. Генов подготвя в резултат на продължителни раз-
мишления меморандум, озаглавен скромно „Pro memoria“, в обем от 130–140 
машинописни страници. В това свое съчинение с много аргументи, факти и до-
казателства професорът показва, че Германия е на път да загуби войната, като 
в заключение настоява компетентните власти в България да потърсят изход 
от очертаващото се тежко положение. Тази „Pro memoria“ е изпратена до дър-
жавния глава, до министър-председателя Богдан Филов и до председателя на 
Всебългарския съюз „Отец Паисий“ софийския митрополит Стефан. Мълвата 
твърди, че разгневеният Богдан Филов незабавно се обявил за интернирането 
на проф. Г. П. Генов в дълбоката провинция, на което се противопоставил ми-
нистърът на финансите Добри Божилов, който познавал професора от много 
години, с думите: „Какво ще кажат хората у нас, общественото мнение, когато 
стане известен фактът, че прочутият проф. Генов, добър българин и патриот, е 
интерниран?“27. В друга версия на този разговор, предадена от сина на профе-
сора Боян Генов, Добри Божилов бил казал на министър-председателя Филов: 
„Богдане, ако изселиме Генов, какво ще правим с останалите…“. По онова време 
проф. Г. П. Генов постепенно се оттегля от журналистическа дейност и ограни-
чава публичните си изяви.

По-късно, през зимата на 1944 г., съпругата на професора г-жа Тиха Генова 
пише сърцераздирателно писмо до новия тогава министър-председател Добри 
Божилов, в което настоява за завой в политиката: „Всички сме готови да умрем 
за България, но да умрем в една безсмислена война със съзнанието, че Родината 
загива, това е против идеалите на възрожденците, в които ние сме възпитани и 
живели досега.“

Когато започват съюзническите бомбардировки над София през зимата 
и пролетта на 1944 г., професорът се оттегля в Провадия, за да потърси спокой-
ствие и сигурност. Интересно е да се спомене, че той свободно слуша западните 
радиостанции по времето, когато всички радиоапарати са запечатани от влас-
тите. Именно там той ще дочака голямата промяна от 9 септември. В първите 
дни след промяната са арестувани много местни хора, но проф. Г. П. Генов не е 
засегнат, тъй като се ползва с уважение в града, а освен това е известен със сво-
ето неодобрение спрямо политиката на бившето вече правителство.

При завръщането си в София той е арестуван от новите власти и срещу 
него се повдигат обвинения по наредбата-закон за въвличане на България в 
световната война. На 31 март 1945 г. Шести върховен състав на Народния съд, 
който разглежда делата на журналисти, писатели и общественици, поставили 
се в услуга на „фашистката идеология“, в т.нар. процес за печата и пропагандата, 
осъжда проф. Георги Петров Генов на 7 години строг тъмничен затвор. Мотиви 
към присъдата не се посочват. Професор Г. П. Генов, маститият и високоува-
жаван ръководител на Всебългарския съюз „Отец Паисий“, е осъден на строг 
тъмничен затвор, без да носи никаква политическа вина или да има участие в 
ръководството на държавата28.

Много скоро обаче и новите власти в страната ще имат нужда от знанията 
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и компетентността на водещия български международник. Проф. Г. П. Генов е 
призован да подготвя експертни мнения и заключения в помощ на правител-
ствената делегация, която заминава да подпише мирния договор в Париж. За 
целта е пригодено специално помещение на партера на Съдебната палата, къ-
дето висококвалифицираният затворник от Централния затвор Георги П. Генов 
изпълнява за пореден път своя дълг към Отечеството.

В знак на благодарност официалните власти амнистират проф. Г. П. Генов 
и към Великден същата година той излиза на свобода. При новосъздаденото по-
ложение проф. Г. П. Генов подготвя ново циклостилно издание на един от своите 
учебни курсове, съобразен с новата републиканска конституция29, но няма да 
получи възможност да възобнови преподавателската си дейност. Още на следна-
та година през август, навръх Голяма Богородица, получава заповед за изселване 
заедно с цялото си семейство в Добруджа. След постъпки от негова страна му е 
разрешено да се настани със своето семейство в бащината си къща в Провадия, 
където прекарва във „вътрешно изгнание“ следващите шест години.

Но историята не свършва дотук. При изключително тежки житейски и 
политически обстоятелства (лишаване от свобода до 1947 г., изселване извън 
столицата до 1954 г. и т.н.) проф. Г. П. Генов създава едно монументално научно 
произведение – „Политическа и дипломатическа история на България“, което 
обхваща периода от Възраждането до края на Първата световна война. Той за-
почва работата си по темата още докато пребивава в Централния затвор, про-
дължава я по-късно, докато е извън столицата, а през втората половина на 50-те 
години интензивно ползва Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за 
допълнителни проучвания, справки и уточнения, за да завърши книгата – вече 
на преклонна възраст, някъде към 1965 г. Това произведение напълно законо-
мерно може да се определи като Opus Magnum на неговото огромно, богато и 
разнообразно творчество, то увенчава делото на целия му живот.

„Политическа и дипломатическа история на България“ от проф. Г. П. Ге-
нов е уникално по рода си произведение в нашата историческа литература, тъй 
като то очертава панорамата на една цяла епоха, когато израстват кълновете 
на националното ни самосъзнание и се полагат основите на националната ни 
държавност. Това е авторски разказ за съдбата на народа и страната, който не се 
поддава на никакви методологически ограничения и предварително зададени 
схеми, така характерни за доминиращия в продължение на десетилетия квази-
марксистки исторически материализъм. Авторът в позитивен план проследява 
обективно и анализира дистанцирано фактите и събитията от политическата 
и дипломатическата история, разкрива задълбочено мотивите на главните дей-
стващи лица и оценява безпристрастно последиците от техните намерения и 
съответно действия или бездействия. При написването на съчинението е из-
ползвана огромна документация, черпена главно от чужди източници, от про-
токоли на международни конференции и конгреси, от парламентарни речи и 
книги на видни автори по разглежданата материя. Огромната политическа и 
юридическа култура на автора му позволява да оценява пълноценно и по дос-
тойнство фактите, личностите и събитията от новата история на страната. 
Многотомното съчинение е написано на хубав и ясен български език.
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Няма съмнение, че проф. Г. П. Генов предлага един „либерален“ прочит на 
фактите и събитията от вътрешната и външната политика на страната. В опре-
делен смисъл неговото произведение напомня „либералната“ трактовка на ан-
глийската история, направена от изследователи като Томас Маколей и Джордж 
Тревелиян. Този подход се характеризира с вяра в прогреса, респ. в модерниза-
цията и демократизацията. Това обстоятелство предопределя актуалния харак-
тер и съвременната значимост на многотомната „Политическа и дипломатичес-
ка история на България“ от проф. Г. П. Генов, особено на фона на агресивните 
опити за „консервативна“ реинтерпретация на националната ни история, пред-
приемани напоследък. Именно такъв подход към фактите и събитията – едно-
временно радикален и класически –  може и трябва да по служи като основа за 
възстановяване на „прекъснатата нишка“ в националната история30.

23-томното произведение на проф. Г. П. Генов „Политическа и дипломати-
ческа история на България“ ще види бял свят едва след промяната от 10 ноем-
ври 1989 г., когато един частен издател и добронамерен човек поема грижата за 
публикуване на запазените ръкописи31. Тепърва българската общественост ще 
има възможност да се запознае и с други съчинения на професора, останали „в 
чекмедже“ десетилетия наред, свързани най-вече с дипломатическата история, 
както и със спомените му за родния Котел.

Проф. Г. П. Генов издъхва в собствения си дом на 23 юни 1967 г., работейки 
върху своето писалище, както го е правил десетилетия наред в полза на своя 
народ и своята родина.

„Отиде си – пише за него близкият му съратник Светослав Нелчинов – 
обиден, огорчен и покрусен“32. Но това беше обидата, огорчението и покру-
сата на едно цяло поколение от просветени и ентусиазирани личности, които 
направиха огромни лични жертви пред олтара на националния идеал, но не 
до стигнаха до неговата пълноценна реализация.
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ЛЕВИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ПРОГРЕСИВНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Сегашната система на капитализма се явява фаза, 
етап от прогресивното развитие на общество-

то. Прогресът означава движение напред от по-мал-
ко съвършеното към по-съвършеното. Главната цел 
и критерий на прогреса е човекът, а развитието на 
обществото – към неговата хуманизация, към нама-
ляването и изключването на негативните влияния 
върху човека. То премина от първобитното през ро-
бовладелческото и феодалното общество и достигна 
до капиталистическото, като процес и на цивилиза-
ционното развитие.

Обективният процес на развитието на произ-
водителните сили и съпровождащите го промени 
обусловиха възникването на капиталистическото 
общество през ХVІІІ век, развитието му през ХІХ и 
ХХ век, достигането на неговия апогей в средата на 
ХХ век в напредналите капиталистически страни и 
започналия негов залез, намиращ израз и в задълбо-
чаването на присъщите му противоречия, и в поява-
та и съзряването на обективни явления и процеси, на 
промени, явяващи се като характерни черти на един 
нов, посткапиталистически свят [1]. На настоящия 
етап определящо е влиянието, от една страна, на ус-
кореното внедряване в практиката на новите пости-
жения на науката в различните области и най-вече 
на информационно-комуникационните технологии 
(ИКТ) в сегашния им вид и още по-силно на бъдещи-
те нанотехнологии, обуславящи дълбоки промени в 
икономическото и социалното развитие, поставящи 
проблеми и съдържащи в себе си  възможности за 
решаването им. От другата страна е ролята на дър-
жавата, която с приеманите закони, задължителни за 
всички, за които се отнасят, дава рамките и насоките 
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на икономическото и социалното развитие в зависимост от идеологическите и 
политическите нагласи и общокултурните и личностните характеристики на 
участващите в управлението на държавата.

Капиталистическата система в сегашния си модел е изградена върху част-
ната и главно частно-капиталистическата собственост върху средствата за про-
изводство, развитата пазарна икономика и пълноценното функциониране на 
парите и като капитал, и се развива върху иманентните й обективни закони, 
закономерности и механизми. Тя е носител и на специфични за нея социални 
отношения, изградени върху социалните неравенства, като страни на общест-
вените отношения. Социалните неравенства са основата за появата на левите 
движения и партии, в чиито цели и програми са залегнали искания и действия 
за намаляването им, за предотвратяването на появата им и на задълбочаването 
им, за тяхното преодоляване в един нов свят. В този смисъл те са движения и 
партии на промените, на съзиданието, на и за прогресивното развитие на об-
ществото.

Социалните неравенства имат много проявления: между собствениците 
на функциониращия капитал и наемните трудещи се – при разпределението 
на добавената стойност и главно на печалбата; между отделните хора поради 
различията в степента на образование и квалификация, които водят до различ-
ни по размер възнаграждения на труда, формиращи и различията в условията 
на живот – социалните неравенства; между притежателите на голямата част 
от малките и средните предприятия и притежателите на по-едрите, на високо-
стойностни и високорентабилни предприятия; между малцината притежатели 
на огромни богатства и останалото население; и други, непосочени тук.

Задълбочаването на противоречията на капитализма се изразява в: за-
дълбочаване на социалните неравенства; задълбочаване на проявлението на 
присъщите на капитализма в този му вид икономически кризи; засилване на 
деформиращата и задържаща развитието роля на финансовия капитал и фи-
нансовите борси, отклоняващи милиарди от реалната икономика; засилване на 
деструктивната роля и на кредитирането в неговата неконтролируема и пре-
комерна изява, с вредни икономически и социални последици; увеличаване на 
масовата и хроническа безработица; нарастване на броя на бедните по света; и 
други. Задълбочаването на противоречията се подпомага от съзнателното на-
лагане в редица развити страни на теорията и идеологията на неолиберализ-
ма, или пазарния фундаментализъм, които се възприемат от партиите и движе-
нията, наричащи се „десни“. Прилагането им доведе света до разтърсилите го 
последни икономически, финансови и в кредитирането кризи, а България след 
1990 г. – до последното и предпоследно место в ЕС. Да се разчита на тях в бъде-
ще значи да се стигне до нови подобни сътресения.

Все повече анализатори в Америка и Европа, сред които и нобелови лауреа-
ти, определят разразилата се през 2008 г. и продължаваща и сега глобална финан-
сова, икономическа и социална криза и като структурна криза на капитализма. 
Увеличават се публикациите, в които се отстоява изводът, че сегашната криза бе-
лежи края на неолибералния тип капитализъм, че се извършва преход към нов 
тип общество, чертите на което все още не са достатъчно ясно откроени.
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Важно място в търсенето на алтернатива на неолибералния капитализъм 
се отделя на идеологията и стратегията за устойчивото развитие на общест-
вото (УРО), чиято същност и съдържание е единството на устойчивото иконо-
мическо, социално и екологическо развитие.

Основателна е тезата, че концепцията и политиката за устойчивото разви-
тие е безалтернативна стратегия през настоящия век. Като цели и приорите-
ти на УРО, насочени към преодоляване на заплахите за оцеляване на планетата 
и на човешкия род, тази стратегия е едновременно продължение и доразвитие 
на процесите на глобализацията. В нея са включени основните области на съв-
ременната цивилизация: социална, икономическа, екологическа и институци-
онално-управленска.

Устойчивото развитие на обществото все повече се осъзнава като обектив-
на потребност, изискваща целесъобразни действия на фирмите, на държавата, 
на неправителствени организации и на цялото общество. По реализирането на 
УРО вече се извършава многостранна дейност и в ЕС, и в много страни на све-
та, разработващи свои стратегии съобразно със спецификата и потребностите 
на всяка страна. Главното в повечето от тях са целенасочените мерки за притъ-
пяване и преодоляване на негативните явления и процеси и за утвърждаване 
на позитивните в духа и изискванията на УРО, водещи към изграждане на нов 
свят. Възможните насоки на дейност са към определени обективни  процеси 
и към решаване на възникващите проблеми съгласно с изискванията на УРО, 
водещи до дълбоки промени в системата на капитализма и до утвърждаване на 
чертите и процесите на един посткапиталистически, нов свят.

Първо. Осъществяването на мерки за недопускане появата на икономи-
ческите кризи в общественото развитие и за осигуряване на непрекъснато ус-
тойчиво икономическо развитие. Реалните възможности за постигането му се 
основават на:

а) Съвременните информационни комуникационни технологии (ИКТ) и 
методите на математическите и други науки позволяват да се събира и обработ-
ва информация, необходима за предотвратяване на кризите.

б) Наличието в едни страни и създаването в други на национални суве-
ренни фондове, управлявани от правителствата, се приема като нова форма на 
капитализъм. Те са ярко изразени в Китай. Там в действителност се формира 
нов модел на икономика. При новия китайски модел държавните предприятия 
са капиталистически само доколкото са пълноправни субекти на пазарната 
икономика и на функцията на парите като капитал, но те не са част от капи-
талистическата система, изградена на частната капиталистическа собственост 
върху средствата за производство. Чрез държавните предприятия държавата 
може по-сполучливо да внася елементи на управляемост и в тяхната дейност, и 
в икономиката като цяло, включително по-голяма балансираност между про-
изводството и потреблението и смекчаване или предотвратяване на икономи-
ческата криза. Това се потвърди и при последната криза от 2008–2010 г. Този 
модел и подобни на него, изявяващи се във Виетнам, Русия, Казахстан, Брази-
лия, Венецуела, в някои арабски страни и други, придават нови черти на  ка-
питализма. За Китай това е строителство на социализма с китайска специфика. 
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За Русия това е УРО, без да се свързва с понятието социализъм. За всяка от тях 
това е начин на УРО към нов свят, независимо как ще се нарича, но различен от 
сегашния модел на капитализма.

Второ. Осигуряването на устойчиво социално развитие има за основа ня-
колко протичащи обективни процеса и възможности за решаване на назрелите 
проблеми.

а) Осигуряването на пълна заетост с трудови доходи за законно опре-
деленото работно време, примерно 8 часа за денонощие и около 1760 часа за 
година (220 дни по 8 часа), за да има нормално възпроизводство на работна-
та сила. Въведе се понятието пълна заетост, разбирана като заетост макар и 
един час или ден през наблюдавания период – зает си, не си безработен, но това 
прикрива недозаетостта, намалените доходи и процеса на обедняване. При из-
ползването на гъвкавата заетост трябва да се отчита нейната двойственост. 
Тя е обусловена от настъпването на новите технологии, променящи съдържа-
нието на труда на работното място и изискващи промени в квалификацията, 
учене през целия живот, за да е годна работната сила за тези промени и да има 
нормална заетост. Ако обаче е свързана с непълната и частичната заетост, тя 
води до обедняване. Появяват се в големи размери и недозаетостта, и ниски-
те доходи, и категорията „работещи бедни“, включващи и работещите на пъ-
лен работен ден, но с ниски работни заплати, и част от самостоятелно наетите. 
Проблемите се усложняват и влошават с увеличаващите се имигранти в стра-
ните с по-развита икономика. Икономическият растеж не решава проблема с 
преодоляването на масовата, хроническа безработица. Тази реалност изисква 
да се намерят нови, по-радикални методи в тази насока. Един от тях е работо-
дателите – частни, държавни, кооперативни и други, да пристъпят към намаля-
ване на работното време от 8 часа на примерно 7 или 6 часа, и за освободеното 
време да наемат нови трудещи се при договорени, взаимноизгодни условия за 
двете страни. Форми, схеми и начини за това има. Налага се исторически, ико-
номически и социален, но неизбежен компромис между двете страни, в името 
на просперитета на всички и на дадената страна.

б) Постоянното разширяване на използването на постиженията на инфор-
мационните комуникационни технологии, включително на непрекъснато усъ-
вършенстващите се мобилни телефони, компютри, интернет връзки и други, се 
съпровожда с процеса на уеднаквяване на съдържанието и характера на труда 
на заетите в различните сфери и дейности. Това са и процесите на намаляване 
на различията в степента на подготовката на работната сила, в условията на 
труд, между прост и сложен, лек и тежък, умствен и физически труд. Тези про-
цеси съдържат в себе си и процесите на намаляване на различията в оценката и 
в размера на трудовите възнаграждения, в жизненото равнище на семействата. 
Върви се към икономическо изживяване на различията в труда, към социална 
еднородност като страна на процесите на намаляване и изживяване на социал-
ното разслояване в обществото. Протича и процесът на увеличаване на соци-
алното време, т.е. на времето за извършване на отделните видове дейности в 
рамките на денонощието, под въздействието на прилагането на новостите на 
науката и технологиите.
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в) По линията на промени в разпределението на новосъздадената – доба-
вената стойност, водещо към заделяне в различни форми на част от нараства-
щата печалба за наетите чрез: даване на предимство на преките пред косвените 
данъци; целенасочено използване на необлагаемия минимум; прецизиране на 
системата на облагане на имуществото върху променяща се оценка на пазар-
на основа, недопускащо обедняване на определени групи; борба със срамната 
практика на корупцията, на търговията с дрога, човешки органи и деца и други 
подобни.

г) За предотвратяване и изключване на войните от живота на човечест-
вото; за намаляване и премахване на военните разходи, възлизащи годишно 
на над 1.6 трилиона долара, от които близо 50% се падат на САЩ. Последното 
ще среща съпротива по много линии: от средите на някои политици, на произ-
водителите на оръжия, на заетите в производството за нуждите на въоръжа-
ването, на платените заети в армията и други. Смекчаващи тази съпротива са 
процесите в отделни страни: да изискват новите открития на науката да имат 
двойствено приложение – и за военна, и за мирновременна консумация; да се 
придават и разширяват функциите на армията с мирновременни задачи – бор-
ба с природни стихии, участие в строежи и други подобни. Решително да се 
подпомагат процесите на създаване на доброволни обединения, съюзи, безмитни 
и безвизови зони за свободно движение на хора, на стоки, на капитали, в име-
то на сътрудничеството, взаимопомощта и просперитета на участващите в тях 
страни, по примера на ЕС, на БРИКС, ШОС и други.

Трето. Анализиране и подпомагане на положителните страни на проти-
чащите процеси на промени в различните направления, включително свърза-
ните с промените в структурата на заетите, в труда, в корпорациите, в проявите 
на социалното предприемачество и социално отговорното предприемачество, с 
формите и размерите на благотворителност в големи размери от хора с крупни 
доходи, с формите на икономическата реализация на собствеността и други [2, 
3, 4, 5].

Четвърто. Във функционирането и прогресивното развитие на общест-
вото участват с труда си почти всички заети в отраслите на материалното 
производство и услугите като самостоятелно наети, работодатели и наемни 
трудещи се и затова те са потенциалните подкрепители на модерните леви дви-
жения и партии. Техните интереси съвпадат със стратегическите цели и так-
тическите задачи на левите партии. Важното е да се намерят верните послания 
към тях, отчитащи главното в техните интереси, и те да се въвличат в активен 
политически живот (около 50% не участват в изборите). Противниците им, с 
основание, са всички, които с труда си пречат на прогресивното развитие.

Това са реални, обективни процеси на  промени, оказващи  влияние на функ-
ционирането на капиталистическата система в досегашния й вид, и фактори за 
осъществяването на промени към УРО, водещи до историческото, икономи-
ческо и социално изживяване на капиталистическата система и до замяната й с 
нов свят, коренно различен от нея – без икономически кризи, с пълна заетост, 
с хора с високо образование и квалификация, с производство на достатъчно 
продукти за потребление от всички, свят, изключващ войните и пренасочващ 
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сегашните огромни военни разходи за прогреса на обществото, с изживени со-
циални неравенства по вертикала, с хора, разполагащи с достатъчно свобод-
но време за всестранното си развитие. Левите движения и партии, възприели 
УРО, действащи съгласно неговите изисквания, се утвърждават като сили не 
на статуквото, а на прогресивното развитие на обществото към нов, посткапи-
талистически свят. Тези промени имат значимост на идентификационни черти, 
на стратегически цели и като ежедневна практическа дейност. Да си спомним 
Карл Маркс: „Буржоазният период от историята  е призван да създаде матери-
алната база на новия свят“ [6]. Обективните процеси на промени, водещи към 
новия свят, си проправят път, като поставят проблемите и принуждават хората 
да търсят тяхното решаване.

Бъдещето е на партиите, които осъзнаят, възприемат и действат в съг-
ласие с обективно протичащите процеси. В този смисъл това ще са не просто 
леви партии и движения, а модерни леви, отчитащи новите реалности и въз-
можности на сегашното и бъдещото развитие на обществото, решаващи те-
кущите проблеми и с оглед движението към осъществяването на по-далечната 
стратегическа цел – изграждането на нов свят.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Маркс, К., Ф. Енгелс. Избрани произведения. Том първи. Предговор към „Към критиката на 
политическата икономия“. С., Издателство на БКП, 1950, с. 409.

2.  Тофлер, Алвин. Третата вълна. С., Изд. „Пейо К. Яворов“, 1991; Тофлер, Алвин и Хайди. Ре-
волюционното богатството. С., Обсидиан, 2007; Търоу, Лестър. Бъдещето на капитализма. 
С., ИК „Весела Люцканова“, 2000; Търоу, Лестър. Изграждане на благосъстоянието. С., ИК 
„Весела Люцканова“, 2000.

3.  Фридман, Томас. Светът е плосък. С., Обсидиан, 2006.
4.  Рийч, Робърт Б. Трудът на нациите. С., УИ „С. Кл. Охридски“, 2002.
5.  Рифкин, Джереми. Европейската мечта. Как бъдещето на Европа затъмнява американската 

мечта. С., Прозорец, 2005.
6.  Маркс, К., Ф. Енгелс. Избрани произведения. Цит. изд. с. 401.



81

Бенчо Обрешков

РИБАРКИ

м.б., пл., 81х100 см, 1959



82

КУЛТУРА

бр. 1/2 – год. XV

АКАД. НИКОЛА ПОПОВ Години90



83

КУЛТУРА

Уважаеми академик Попов,
Сърдечно Ви поздравяваме с Вашата 90-годишнина.
Ние Ви ценим високо като изтъкнат български учен и об-

щественик с големи заслуги за българската наука и висше об-
разование.

Благодарим Ви, че активно ни сътрудничите в изследване-
то на процесите в световната и в българската икономика и 
особено в проучването и популяризирането на впечатляващи-
те постижения на Китай.

Пожелаваме Ви да бъдете здрав и все така жизнен и рабо-
тоспособен.

   Център за стратегически изследвания
   Списание „Понеделник“
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КОЛЬО ГЕОРГИЕВ Години85
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Скъпи Кольо, скъпи приятелю!
Честит празник!
Ние, приятелите и колегите ти от списание „Понеделник“, 

ти желаем много здраве. Талант, характер и идеи ти си имаш 
предостатъчно за още много години. Твоите пиеси и разкази 
присъстват в българската литература като творчество 
на един от най-значимите съвременни български автори – 
белетристи и драматурзи. Сборниците с разкази и пиесите 
„Четвърта-пета степен по скалата на Рихтер“, „Съдии на 
самите себе си“, „Избор на вариантната система“, „Изповеди 
на захождащото слънце“ и „Разкази за четене при безсъница“ 
са творби с висока художествена стойност, с жива плът и 
достойно бъдеще през ХХІ век. 

Желаем ти да имаш много радости занапред и да напишеш 
нови книги!

     Списание „Понеделник“
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АХ, ТОЗИ БЯЛ СВЯТ
На мама, леля Дена и свако Пенчо

В нашата фамилия децата имат толкова майки и бащи, колкото са сестрите и бра-
тята на родителите им. От вчера съм при мама, днес е ред да гостувам на леля. 

Със свако Пенчо седим на масата, покрита по случай случая с нова, още неразгла-
дена мушама; мама и леля очакват на миндера срещу нас концерта с народни песни 
по радиото, след което ще обядваме. Шишето с домашна ракия е на масата – лип-
сва само флагче с българския трибагреник на пръчица, затъкнато в гърлото на ши-
шето, може и някаква ярка корделка около шийката му, за да се придаде съответ-
ната тържественост на събитието. Не съвсем изискано под изпотеното, току-що 
извадено от хладилника шише е подложен вестник. Естествено не защото в него е 
поместена статията „Седем причини да се смята, че домашната ракия е вредна се-
дем пъти повече от аптекарската отрова“. Свако не е прочел статията – той въоб-
ще не поглежда вестници, а аз, който я бях чел, не й обърнах никакво внимание. 
Авторът плашеше зайци. Първо – известно е изследването на някаква академия, и 
то чуждестранна, че сред табиетлиите пиячи има повече дълголетници, отколкото 
сред идейните въздържатели, и второ – отдавна ми е ясно, че нашата преса е равно-
душна към българската национална идентичност, традиции и символи, че редак-
торите жулят ракия от бутилки, скрити в чекмеджетата на служебните им бюра, и 
в същото време печатат въздържателски статии на цената на реклами, щом за тях 
плащат космополитни сдружения и фондации и ги съчиняват хомеопатни аскети и 
медицински ортодокси, да не споменавам подмазвачите на стерилните брюкселски 
псевдочовеколюбци. Така че пред литровото шише от олио „Слънчогледов елик-
сир“ на бившата поповска фирма за растително масло и народен сапун „Хигиена“ 
нищо не можеше да смути глътката на двама ни със свако, освен кòсите погледи на 
мама и леля, с които те си въобразяваха, че контролират склонността да прехвър-
лят мярката на един стар и на един млад начеващ грешник по алкохолната част.

Остава да добавя, че по едно време леля се опита, но свако не позволи, да сме-
ни неугледното шише със стъклена кана. Честно казано, шишето не притежаваше 
естетическата представителност на стъклената кана, обрасла с разноцветни изоб-
ражения на тропическа растителност, но за сметка на това възбуждаше национал-
на гордост лепилото на някогашната туткалена фабрика – придворен доставчик 
– „Дунавска низина“ в село Жаби вир от Великотърновския регион. Шишето беше 
подложено на многократно изваряване, на изстъргване и на какви ли не опити да 
бъде отлепен етикетът, но лепилото не се е предало и само запознати с оригинала 

Кольо Георгиев
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можеха да се сетят коя чертичка или петно е следа от буква, детайл и арабеска или 
винетка, с която беше разкрасен етикетът.

Всъщност останките на етикета затъмняваха стъклото като мъглявина и само 
благодарение на въображението си свако, изкарал редовната си служба в бъл-
гарския военноморски флот, съзираше като в древна морска карта очертанията 
на континентални брегове, архипелази и острови; незаситеното му влечение към 
приключения и открития често го хвърляше в океански вълни, които го носеха към 
острови със скрити пиратски съкровища и корабокрушенски брегове, откъдето го 
примамваха с бодра и дивашка непорочност красиви и неопитомени туземки.

Покрусени, с мокри от сълзи лица, мама и леля изслушаха по радиото кон-
церта на Котленското училище за народна музика и инструменти. Едно трогателно 
крехко момичешко гласче разказваше с песен как ГОСПОД „заправил манастир 
от ДОБРО“, но не му достигнало само едно-единствено ДОБРО да го завърши, та 
изпратил Арахангел Михаил на земята да го намери и да му го донесе. И как ДОБ-
РОТО била болна на легло вдовица, майка на седем ситни деца сираци, и Арахан-
гел Михаил на ГОСПОД се молба молел и го питал как душата й да взема, Боже, и 
седем кръгли сираци да оставя.

Едва дочакали момиченцето да си доплаче песента, репортери, коментатори, 
анализатори, социолози, полицейски комисари, обучени в съответните факулте-
ти по равнодушие, се юрнаха в клюкарска надпревара да съобщават и разчоплят 
произшествията на всекидневието: две заключени вкъщи дечица изгорели живи 
при пожар, докато милата им майчица играела на ротативка, и първите й думи при 
ужасната новина били: „А сега къде ще живеем?“; наркоман заклал таксиметров 
шофьор в софийския квартал „Люлин“, защото нямал шест лева да си плати кур-
са; цигани от квартал „Захарна фабрика“ като в американски филм превзели то-
варен влак със скрап от София за Перник и прерязали маркучите на въздушните 
спирачки и като по чиста случайност не предизвикали тежка железопътна катаст-
рофа; двама подпийнали вилхелмтеловци, докато усъвършенствали точността на 
стрелбата си, улучили в главата случайно минаващ нещастник; дванайсетгодишно 
момиченце, изнасилено от двайсет и една годишния съпруг на своя братовчедка 
и баща на пет деца, родило с цезарово сечение момче с тегло четири и половина 
килограма; в иракската столица Багдад атентатор камикадзе взривил камион на 
шиитско пазарище, убил двайсет и четирима мъже, жени и деца и ранил други сто 
и петдесет души.

Вместо да придойдат в очите на мама и леля нови сълзи от мъка, че Арахангел 
Михаил няма да намери ДОБРО за довършването на Божия манастир горе в не-
бесата, лицата им се изопнаха и хладна бледност започна да пресушава горещите 
сълзи за болната вдовица, майка на седемте сирачета…

Нямаше нужда да се ровя в душите им за обяснението на тоя нагледно нераз-
бираем преход от състрадание към безразличие.

Проповедите стигат до Бога и сърцата в черковна тишина и при смирено 
разкаяние и молитва, а не с трясък под сводовете на храмове от суровите и нази-
дателни преброявания и заклеймявания на ЗЛОДЕЙСТВОТО, които се разнасят 
от амвони, трибуни и микрофони. Йохан Волфганг Гьоте го е разбрал и обяснил 
много преди още радиото, телевизията, вестниците да започнат да шизофренират 
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човечеството, преди да се нароят повсеместно театрите, оркестрите, ансамблите, 
капелите, музеите, изложбените зали, преди да започне грижливото отглеждане 
на таланти и ерудити, но и пандемичното клониране на комерсиално покварени 
културтрегери и дипломирани бездарници. Гьоте отправя пророческо предупреж-
дение: ИЗКУСТВАТА на звука, на сценичната игра, на словото могат да въодушевя-
ват, да развеселяват, да натъжават, да ощастливяват, могат да накарат човек да меч-
тае, да се чувства горд, уплашен, разочарован, недоволен, възмутен дори от себе си, 
едно само им е абсолютно забранено – да УЖАСЯВАТ.

Оттече се калният порой на новинарската емисия, обявиха концерт – Петата 
симфония на Ян Сибелиус в изпълнение на Филаделфийския филхармоничен ор-
кестър под диригентството на магьосника Тосканини.

Още при първите щрайхови шепоти от загадъчния скандинавски сумрак 
мама се пресегна към радиото на стената над главата й и го изключи.

– Защо го спря? – изненадах се аз. – Пусни, моля ти се, концерта. Музиката ще 
измие душите ни от тинята.

Мама наведе виновно глава, но не изпълни молбата ми.
– Одеве с леля се захласвахте по народната музика – продължих аз, – а сега 

спираш концерта. Защо не искаш да го слушаш?
Двете с леля кратко се спогледаха.
– Какво да го слушаме? – каза мама горчиво. – То туй вече й изкуство.
Прав е Гьоте. Дезертиралото от предназначението си като изкуство СЛОВО 

имитира хамелеонски привлекателностите на ИЗКУСТВАТА, компрометира ги, 
разнася вируса на ужаса и ги лишава от доверието на жадните за вяра, надежда и 
любов човешки сърца.

Мама неочаквано се изправи и от прага на лелината кухня защрапа с чехли по 
плочите към пътната вратичка.

– Какво ти стана ма, жена? – тръгна да я догони леля. – Що изведнъж скочи и 
хукна? Нали гостенин посрещаме? Къде си се разбързала?

– Нещо ме стегна отвътре – отговори мама. – Ще си отида за малко на къщата. 
Да глътна въздух.

– Абе, дърто, само у вас ли има въздух? – скара й се леля в ролята на покрови-
телка, която тя изпълняваше, откакто мама застаря. – Забрави ли, че ще обядваме 
тук у дома, що ми отваряш работа да идвам да те търся?

– Ще се преумориш ли от петдесет крачки до дома? – мърмори мама пред пор-
тичката със заяждащата ключалка.

– У, како, откакто почна да остаряваш, почна да оглупяваш.
– Ти като остарееш, няма да оглупееш. Глупава си си от малка.
Мама без угризения ползва привилегията на по-възрастните да бъдат неоп-

равдано несправедливи към по-младите.
– Да идвам да си дера гърлото да те викам – продължава да я упреква леля, – а 

ти да не се обаждаш? Защо никой път не се обаждаш, като те викам?
– Като не се обаждам, значи ме няма. Какво ще си дереш гърлото?
– Защото знам, че си си вкъщи, а не се обаждаш.
– Като знаеш къде съм, защо викаш да разлайваш кучетата на цяло село?
– Може да ти е станало лошо, да си паднала нейде из бурена, може да си 
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умряла.
– Ако съм умряла, ще ме съживиш ли, като викаш?
– Не искам да си умряла ма, како, викам да знам, че си жива – проплака на 

глас леля.
– Да разбереш какво е да останеш без сестра, да видиш колко е хубаво без кака 

– изхлипа и мама, и двете сестри се прегърнаха и смесиха сълзите и тъгата си.
Така прегърнати и скопчени, те поеха по улицата към дома. Желязната врата 

на портичката увисна, залюля се на скърцащите панти и изпрати подир мама и 
леля своя съчувстващ съпровод на техния затихващ плач.

Свако разбълника шишето да събуди задрямалите мехурчета на градусите и 
вече необезпокояван от укорни погледи, напълни чашката до козирката.

– След малко ще се върнат – каза за успокоение той. – Това съчетание го уп-
ражняват ако не всеки ден, то през ден, свикнал съм им. Когато им избликне обичта 
една към друга, почват да се заяждат помежду си и да се карат. Като се скарат, най-
често без никаква причина, сякаш си доказват, че още ги има на този свят. Четири 
сестрички, една от друга по-ситни, оставил дядо ти, като превземал Тутраканската 
крепост. Една друга се изгледали. Сега са останали само двете – най-старата и най-
младата. Понякога, като се задърлят като деца, направо ме досмешава. А то никак 
не е смешно – отиде ли си едната, другата ще я последва по петите. Няма значение 
кой ще изпревари – по-старата или по-младата. Обичта ги държи сега, но тя ще им 
е и завършекът. Че кое е това другото, без което всичко ти отмилява на тая земя? 
Иначе то какво става, ако обичта те напусне преди живота?

Свако нежно отпи от чашката си и я отдалечи. Но допирът на устните му не 
бе целувка на раздяла, а по-скоро знак на благодарност, че питието е затоплило 
сърцето му и отпушило невидими бариери за споделяне на мисли, чувства, тайни, 
поуки и обобщения, които правят хората да са си по-мили и по-свидни. Иначе има 
ли смисъл да се хаби питието и само да му се плаща акциз?

Тогава по-добре закачи на носа си очилата и се наслаждавай на статиите за 
метила и етила и на внушенията колко по-съвършен и по-човечен ставаш, като 
лочиш само айрян и горнобанска минерална вода… Свако провери с поглед дали 
го слушам внимателно и дали да ми се довери. Излишна проверка, отдавна знаеше, 
че може.

– Отмилял ми беше по едно време този бял свят – въздъхна той. – Бял, бял, 
ама потъмнял от мисли. Легна, затворя очи и като вертолет се дигам и хвърча над 
къщите на селото и почвам да ги броя. Колкото и да ги броя, все еднакви излизат 
сметките: половината зарезени, а в другите я се мерне жена, я не. Която се мерне, 
все вдовица. Няма мъже. Всичките на оня свят, като да са изгонени от жените си. И 
като гледам от вертолета, че в нашата махала аз съм единствен мъж, разтревожвам 
се, хваща ме страх и надолу да гледам, и нагоре, изобщо да виждам. Става ми нещо, 
не съм предишният, непознат си оставам. Досети се леля ти, че не съм наред, и един 
ден казва: „Качваш се утре на влака и – в Стара Загора при Христинка и Минчо, 
трябва ти малко разнообразие, да смениш въздуха. Сума време не сме се виждали. 
Кой знае какво ни мислят.“ Аз? С тоя вертолет в главата? Не! „Ще се изгубя – клин-
ча, – ще се объркам с тия прекачвания от влак на влак.“ „Я не се излагай като бъл-
гарин!“ – кара ми се леля ти. – Нашите селски цигани обредиха Европа и Америка, 
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да си чул някой манго да се е загубил? За първи път ли ще ходиш в Стара Загора? Тя 
да не се е преместила на някой континент?“ „Да, но зетят Минчо идва да ни вземе 
от село с колата, откарва ни и ни докарва обратно.“ Номерът не мина. Тя провеси 
на едната ми ръка тежък сак с армагани, в другата – кошница, покрита с тензух, а 
вътре клока жива кокошка – и хайде чао. „Какви са тези багажи и армагани, какви 
са тези кокошки? При бежанци от Афганистан ли ме пращаш?“, викнах аз. „Така е 
прието от време оно – казва леля ти. – Отиде ли селянин на гости в града, трябва 
да занесе, дойдат ли на селянин гости от града, трябва да даде.“ И ей го свако ти 
да търчи след влакове като Бай ти Ганя, да търси коловози, да се проклина, че се 
е родил. Залепил съм очи и нос в прозореца, ама не за гледки на местности, гори, 
върхове и реки, а за гари и спирки, да сверявам имената им със списъка, дето на 
тръгване ми връчи леля ти. Гледам, дебна като агент, но на една гара съм пропуснал 
да сляза от влака, на друга съм избързал да се кача, та ха в една посока, ха после в 
обратната, докато накрая – ни жив, ни умрял от притеснение, мъкнене, качване и 
сваляне на багаж, влакът ме изтърси на старозагорската гара. Оттам Христинка и 
зетят прибраха тленните ми останки. Понечиха да ми се зарадват, пък аз на тях не 
можах. Разтегнаха дивана в гостната, сложиха ме да поотпочина, дъщерята поми-
риса и изнесе в коридора обувките ми, нахлузи ми домашни чехли и на пръсти се 
оттеглиха със зетя да не ми нарушават спокойствието. Лежа аз, въртя се на дивана 
и оп-паа – изведнъж в ушите ми забуча моят селски вертолет. Намери ме през гори 
и балкани на оня край на България. Скочих на крака, разтреперах се. Сега и над 
Стара Загора ли трябва да летя и да броя къщите и вдовиците? Е, тъй ли щяло да 
бъде оттук нататък и докога?

Свако допря чашката до бузата си, но не отпи, от силните градуси, които я 
плакнеха отвътре, май и нея беше почнало да я хваща. А е известно, че при всяка 
женственост алкохолът отприщва желания за интимност и похот – чашката иска-
ше да се допре до устните му. Свако не е от тия, дето няма да разберат и дето ще я 
оставят да се измъчва.

– Откъм терасата се разкряка кокошката – продължи свако. – Втурват се 
Христинка и Минчо. „Защо си я домъкнал тази кокошка? – хока ме Христинка. 
– Да напълни апартамента с кокошинки ли? При този птичи грип само кокошка ни 
липсва.“ „Майка ти я праща – казвам. – Слънчева кокошка.“ „Е, и кой ще я натисне 
да я коли? Ти ще я заколиш ли?“ „Аз не съм по тази част, у дома майка ти ги коли. 
Ако ти не можеш, Минчо да я клъцне.“ „Аз? – чумери се зетят. – Да посегна на жива 
твар?“ „Нали си ловец – напомням му. – Да не би някой да ти убива дивеча вместо 
теб?“ „Аз не убивам, отстрелвам – обяснява Минчо. – От разстояние. Давам шанс 
на жертвата да се спаси. Ако тя не съумее, вината не е моя. Нямала е късмет.“ „Абе, 
Минчо – докипява ми, – какви ги приказваш? Що някой път не дадеш пушката 
си на животинката, пък ти да провериш късмета си?“ „За твое сведение – омекна 
Минчо – аз вече приключих с ловджилъка.“ „А държиш чифтетата и патронташи-
те“ – посочвам оръжията, закачени на стената над главата ми. „Много гадове се 
навъдиха, дядо – пъшка зетят, – може да дойде моментът да се трепят.“ „Отказал си 
се, а пък мислиш да трепеш гадинките.“ „Като казвам гадове, имам предвид човеци. 
Другото е животни“ – отговаря Минчо и напусна стаята. Христинка тръгна след 
него, но казва от вратата: „На връщане си я взимаш в кошницата и там, откъдето 
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е дошла.“
Свако погледна през прозореца да не се е задал някой, припряно извади от 

задния си джоб портфейл, потършува из преградките му и ми подаде хартия, ам-
балажна хартия, обрязана с ножица. Преди това сложи хартийката върху масата и 
разглади гънките й с лекарска деликатност.

– Не се намери хартия, но работа свърши и това по-чистичко парче от обвив-
ката на баничка – извини се той. – Спешно беше. Прочети наум какво пише.

Много от думите се бяха удавили в мазнина, но ги разпознах по гласа им. „Не, 
не ми се прибира. Ще вървя из полето. Ще вървя под звездите, докато в сърцето 
звучи и не спира песента на щурците.“ Препинателни знаци не личеше да е имало. 
В поезията, когато има нужда от тях, слага си ги сърцето.

– Да не ти ги е писала Тони Димитрова? Това са думи на нейна песен.
– Не остана време да питам за име – отговори тъжно свако.
Той изтегли от ръката ми хартийката, много внимателно я надипли по сгъвки-

те, сякаш беше рядка антика, и я намести в портфейла си.
– Мани-мани! – въздъхна. – Леле, какво можеше да се случи. Още не знам как 

щях да й отговоря, ако беше попитала: „Тръгваш ли с мен?“. То ясно какво, но по-
добре, че не попита. Както бях зашеметен…

Свако потъна и изчезна в погледа си. Ръцете му обаче не загубиха зрение. И 
шишето виждаше къде е мястото за среща с жадната чашка. Той замълча, защото 
очакваше да го попитам за какво става въпрос, за някаква жена ли намеква, коя е 
и откъде се появи тя.

– Докато влакът пъплеше из Балкана – не дочака той моите въпроси, – бях 
отчаян, все едно, че никога няма да стигна тази пуста Горна Оряховица. Като влезе 
в купето ТЯ, домъчня ми не че няма да я стигна, а че това ще стане едва ли не след 
минути. Такава магия се получи, когато ТЯ изгря на вратата и ръчно ме поздрави; 
мойта длан сякаш се срасна с нейната – топла, мекичка, гладичка, само за милва-
не създадена, забравил съм, че още съществуват. „Няма ли – усмихва се – да ми 
пуснеш ръката, че да си дигна чантата на багажника?“ От този момент нататък не 
бях аз. Онемях. ТЯ се намести до прозореца, аз залепнах на седалката до вратата, 
очите в нея и не мигат. „Защо не седнеш срещу мен? – пита поканително. – Хем да 
се гледаме, хем да си приказваме… Вагонът празен, но тук ми харесва; купетата 
незаети, в някои мъже от Горското и железничари дремят след нощна смяна; те ме 
канят, но аз търся привлекателен спътник. Ама ти май не обичаш да общуваш с 
непознати жени? Колко жалко! Или се лъжа?“ В това време заклока кокошката под 
седалката тъкмо до краката й. ТЯ измъкна кошницата, сложи я до себе си и дръпна 
тензуха. Животинчето изпъна шия и като дресирано в цирк се остави да го милва 
по главата и перушината, сякаш не е кокошка, а котка. „Ама ти си имал спътничка, 
пък си траеш – каза ТЯ. – Други и една нямат, ти с две. Няма ли да обясниш как ги 
уреждаш тия работи?“ Какво може да обясни ням? Може само да мига и да преглъ-
ща. „Е, тъй ли ще мълчим по целия път? Кажи нещо де! Май съм ти се натрапила и 
съм ти неприятна.“ „Не.“ Проговорих от страх, че ТЯ ще стане и ще излезе. „Тогава 
кажи нещо!“ „Какво?“ „Че ти е приятно. Че съм много хубава например.“ Да не бях 
глътнал езика си, думите чакаха да открехна устни. Когато се пътува бързо с лека 
кола или влак, дървета край пътя, стълбове, предмети, хора сякаш хукват насреща 
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и бягат да се отдалечат. „Погледни през прозореца – исках да й кажа – дървета, 
стълбове, върхове, хора, стада, земята бягат не назад, а заедно с влака, само и само 
да Те зърнат.“ Думите са напълнили устата ми, но скимтят захапани между зъбите 
и не излизат. Мълча. Загубил съм дар слово. Говоря само с очи. Дете, дето си знае 
урока, а мълчи като пукал пред учителя. Разбра, че не съм годен за разговор. По 
едно време сякаш ме съжали и каза: „Сетих се. Я да ти изпея една песен, може така 
да ти стана симпатична.“ И запя. Същата дето е на хартийката.

Свако хвана шишето с ракията и ненадейно блъсна дъното му в масата. Теч-
ността рипна като стресната в дрямка и се втурна да бяга през тясната шийка. Кап-
ките, които успяха да се промъкнат, потекоха по стъклото като сълзи. От думите 
на свако, които последваха, не беше ясно отчаяние ли някакво символизират, или 
възторг:

– Ах, този бял свят! – произнесе ги прав, в поза, после седна. – На пейка в 
чакалнята на горнооряховската гара чакахме влаковете си: ТЯ за към Свищов, аз 
– към поповската посока. „Какво ще ми подариш за спомен? – попита тя и се ус-
михна. – Я да си изпрося нещо за спомен от един, който не пожела да направи ком-
плимент на една симпатична дама.“ Какво да й подаря, нищо подходящо нямам, а 
искам. Подавам й кошницата с кокошката. Тя бръкна да погали животното и изва-
ди топличко прясно снесено яйце. „О – казва, – два подаръка наведнъж, много съм 
ти задължена, трогателно е. Това не се забравя.“ „Да си го свариш – казвам със сви-
то гърло, – че може да не намериш нищо за хапване, като се прибереш.“ „Не, ще си 
го боядисам за Великден и като го видя, да си спомням симпатичния спътник, дето 
не се осмели да признае, че ме харесва. Аз какво да ти подаря за спомен?“ „Думите 
– казвам – от песента запиши, дето ми пя.“ „Що, хареса ли я? – попита ТЯ. – Аз пък 
съм една певица! Ти си първият, който не е избягал, като ми чуе гласа. Значи си ме 
харесал, с това си го обяснявам. А си премълча.“ Тогава намери хартията и ми на-
писа. Не знаела всичките думи, само тия, дето помнела… „Не, не ми се прибира, ще 
вървя из полето, ще вървя под звездите, докато в сърцето звучи и не спира песента 
на щурците.“ Ама хубави думи бе, брате, как ги е подредила тая човешка душа, та 
да се насълзиш, хем че ти е драго, хем че ти е тъжно. Свако ме прегърна и допря 
лицето си в моето.

– Ей, Колчо, няма да е лесна раздялата с тоя белия свят – каза той. – С тоя бял 
свят как да се разделиш!

Неочаквано въздухът над къщата се разтрепера от моторно бумтене. Свако 
забеляза, че се ослушвам и поглеждам към прозореца, чиито стъкла се разтрево-
жиха и зазвънтяха.

– Вертолет е, ама не е моят – успокои ме той. – Моят катастрофира някъде в 
Балкана над Презбалканската линия. В махалата днес започва циганска сватба. За 
фасон кумът наел за деветстотин и петдесет лева вертолет от Селскостопанската 
авиация. Сигурно там вече са приключили с превоза и торенето, може на циганина 
да му се е счупила магарешката каручка, та ще пристигне с вертолет…

Пътната вратичка изтрака. Пак прегърнати, но със сухи и разведрени лица се 
появиха мама и леля. Свако се измъкна от масата и от прага на кухнята, разперил 
ръце, даде изблик на напиращи чувства:

– Ама какви сте готини гаджета!
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…И НЕ Е ОТ НАЙЛОШИТЕ ПИСАТЕЛИ

Беше ранна пролет, хората носеха напъпили вър-
бови клонки, а годината – 1944. С милата леля 

Гана, майката на днешния списовател Кольо Георги-
ев, а тогавашен държавен престъпник и политически 
затворник, стояхме пред стария турски зандан, Шу-
менския затвор. Чакахме с часове ред за свиждане, и 
нали за пръв път идвах в голям град, попивах жад-
но каквото ми видят очите: желязната затворничес-
ка врата, трите каменни стъпала до нея, хлътнали по 
средата, изядени от човешки стъпки, взирах се в же-
лезните решетки по прозорците с надежда да видя 
познати, в лицата на арестантите, които при стигаха 
на групи, строго охранявани. В първите редици кра-
чеха окованите във вериги. Чуваха се отдалече. Звъ-
няха с различни гласове. Различни били веригите, 
както много по-късно, след години, ми обясни човек, 
интимно запознат с тази материя. Най-малките, де-
сеткилограмовите, звъняха весело и игриво като ро-
допски чанове, двадесеткилограмовите – строго и 
тържествено, докато на тридесет и петкилограмови-
те, същински корабни котви, гласовете бяха като по-
гребален звън. С тях оковавали смъртниците.

Пред затворническата врата се бяха събрали все 
непознати хора от различни села и градове – мълча-
ливи, наплашени, всеки стиснал между коленете си 
било торба, чанта, стар войнишки куфар или скром-
на бохчичка. Близките ни в затвора щяха да ни се 
зарадват, но през онези гладни години не по-малко 
щяха да се радват и на бохчичките и торбите, пълни 
с каквото Бог дал. Само един човек не носеше нищо, 
стоеше с празни ръце, изпосталял селянин, от дълго 
време небръснат, втренчен в една точка. Когато тъм-
ничарят произнесе името му, той като на сън пое към 

Борислав Бойчев
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желязната врата, прекрачи каменните стъпала и застана пред него. Размениха 
няколко думи, тъмничарят хлътна обратно и излезе с вързопче в ръце. Няколко 
секунди се поколеба как да го подаде, тури ръка на рамото на селянина, потупа 
го, каза му нещо. Не беше жест на служебно лице, а човешки жест, изпълнен със 
съчувствие. Селянинът грабна вързопчето с две ръце, пое обратно, като все по-
силно го притискаше до гърдите си. Бяха дрехи, скатани набързо и завързани с 
какво да е. Приклекна, сви ги между гърдите и коленете си, закри ги, като да ги 
пазеше от някого, и нежно ги галеше. Тялото му се разтърси от болезнен гърч, 
лицето му се изкриви, по брадясалите бузи потекоха сълзи. Вместо хлипане се 
чуваше сподавено скимтене на човек, отдавна забравил как се плаче.

Хората наоколо стояха безмълвни и с каменни лица. Вече знаеха кой е чо-
векът. Предната нощ бил разстрелян войник, осъден на смърт. Беше бащата на 
войника, дошъл да прибере това, което беше останало от сина му.

Дойде и нашият ред за свиждане. Претършуваха куфарите, разрязаха на 
четири хляба и сиренето, разчупиха и сварените яйца, да не би в тях да е скрито 
нещо конспиративно. Не помня казах ли нещо през петте минути на свижда-
нето. Помня усилието да преглъщам една буца, която се надигаше от гърдите и 
засядаше на гърлото ми.

Нашата баба, баба Желяза, имаше петима внука. Той беше първородният, 
Колчо, нейният любимец и галеник. И най-малкият внук се казваше Кольо, баба 
му викаше запъртък. Първородният беше Големия Кольо, всички му викахме 
бате, учеше ни да правим върбови свирки, пренасяше ни през тръните, вардеше 
ни от кучета, от пороци и лоши навици, показваше ни как да прецапаме през 
калта, без да се окаляме. Беше наш кумир, подражавахме му във всичко, дори 
почерка му имитирахме.

По време на свиждането бях на десет години, Големия Кольо – на седем-
найсет. Разделяха ни две телени мрежи. Помежду мрежите крачеше тъмничар и 
слухтеше какво ще си кажем.

Някои хора, с които другарувахме, приятелствахме, мислехме и думахме 
еднакво в продължение на години, но с които през последните петнадесетина 
години, за съжаление, се отдалечихме и охладняхме, казвали, че някога съм бил 
прогресивен, обаче не съм си сменил цвета и моята прогресивност се оказала 
мнима, фалшива.

Има едно животинче с местожителство Северна Америка, което си мени 
цвета според цвета на околната среда. Хамелеон! У нас някои хора толкова пъти 
и така лесно си сменят боята, че надминаха, в земята удариха американския 
хамелеон. А той самият бил изгубил тази си способност, оставал непрекъснато 
зачервен. Зачервен от срам, че българските му побратими превърнали хамеле-
онството в доходно занятие.

През последните години все по-често чуваме, че в България не е имало 
фашизъм. Един известен юрист, чието име носят закони, на всичко отгоре той 
се оказа и голям учен, смая света с разкритието за какво служели младите мом-
чета в Древна Елада и за какво пък служели жените, та, тоя, същият, най-много 
твърдеше, че не е имало фашизъм. Щом и той казва, че не е имало, онова, което 
видях с очите си, ще да е било нещо друго.
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Та досежно фашизма се разбрахме: такъв не е имало!
На връх Девети септември 1944 година Големия Кольо, излязъл от затвора 

предния ден, облече винтяга и провеси пистолет. Но не на кръста го провеси, 
ами отпред, като един Гарибалди. Страшното лично оръжие по-късно в своите 
произведения той нарече „атрибут на революцията“. Внушаваше страхопочи-
тание, а у нас и надеждата да му чуем гласа, гърмеж чакахме. Ама за такова 
нещо трябваше повод и той най-после дойде. Беше 9 май 1945 година. По ради-
ото съобщиха, че Германия е капитулирала безусловно. Атрибутът на револю-
цията, достолепно изваден от кобура, зареден, а дулото, насочено към небето, 
за да бъде поздравена победата над фашистка Германия. Тръпнехме в очакване 
да чуем страшния изстрел, обърнахме се гърбом, затулихме си ушите да не ни 
проглуши. Чувахме многократни прещраквания, но гърмежът, страшният гър-
меж все не идваше. А през това време над селото се носеше пушечна стрелба, 
каквато не се помнеше и на най-голямата сватба. С една дума – атрибутът на 
революцията отказа да стреля и тихомълком беше прибран.

Модата на пистолетите отдавна беше отминала. Атрибутът на революция-
та, превърнал се в експонат в семейния музей, попадна в ръцете на опитен оръ-
жейник. Който каза, че атрибутът никога не е стрелял, че той изобщо не може 
да стреля, защото ударникът му е счупен. Няма ударник.

След няколкогодишно отсъствие, в един прекрасен ден Големия Кольо се 
завърна от Ленинград с диплома за висше образование и с разказ, написан чер-
но на бяло, с калиграфски почерк, на специална тетрадка от финландска хар-
тия. Завърна се с тези два еднакво важни документа. Разказът, разнасян край 
бреговете на Нева, където витаят великите сенки на Пушкин, Гогол, Достоевски 
и колко още безсмъртни майстори на словото, тръгна от ръка на ръка по со-
фийските квартири, клубове и редакции, навсякъде бурно акламиран. Нямам 
спомен дали бе публикуван, но съм сигурен, че ей тъй, в ръкопис, разнасян като 
„История славяноболгарская“, разказът събра много повече читатели, отколко-
то издаваните в наше време книги на български писатели.

Герой на разказа със заглавие „Съвременна легенда“ беше най-голямата 
забележителност на селото ни – брястът на Белия баир, красиво вековно дърво, 
извисило клони до облаците. По онова време ние нямахме писател да се горде-
ем с него пред околните села, та се гордеехме с красивото дърво. През ум не ми 
беше минавало, че нещо пръкнало се в нашето село може да влезе в разказ, си-
реч в художествено произведение. В изкуство. Очите ми се отвориха, проглед-
нах и като се озърнах наоколо, прозрях, че не само брястът е достоен за герой, 
ами и баирите, горите, стублиците, отулчетата и кайнаците, целият кър, селото 
с къщите, барабар с кучетата и добитъка, цялото народонаселение, циганите 
най-отпред… Разбуден за друг, възвишен живот, познатият ни околен свят на-
пираше да влезе в книга, да се покаже на сцена, да го узнае целият свят.

С титанична работа се беше заел Големия Кольо. И се заредиха сборници 
с разкази, пиеси, ала материалът вместо да намалява, тъкмо обратното, реката 
на живота довличаше нови златоносни наноси. Видя се в чудо. Денем над бе-
лия лист разказва в писмена форма, вечер продължава устно и пак не смогва. 
Работеше, без да се жали, на две смени. Ще седне вечер в компания, ще издебне 
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сгодния момент и ще рече: „Може ли да се намеся с една малка скоба?“. И като 
открие скобата в седем часа вечерта, закрива я в единайсет, когато сервитьори-
те гасят лампите.

Изпедепса се и остана търсен, обичан и признат майстор на устния разказ. 
И е тъй до ден-днешен, повече от половин век.

Ремсов функционер, белетрист, драматург, театрален директор, обществе-
ник! В изповедта му по залез слънце се възправя образът на мъченик, разпънат 
на кръст между писаното и устното слово, между политиката и художеството, 
всякога вдъхновяван от обич към живота и милост към човека, всякога с по-
глед мечтателно зареян към недостижимото космическо съвършенство.

Ние, неговите близки, обичаме Големия Кольо и се гордеем с него. Защо да 
скромничим? Той не е от най-лошите писатели!
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РОЖДЕН ДЕН

Април. Шестнайсти. Тридесет и втора.
Сега съм у дома. Навън е здрач.
Роден съм, значи, като всички хора
с един внезапен, силен плач.

Какво да кажа? Времето е влажно.
Навън ръми. По радиото пак
приказват глупости. Е, много важно!
Я чакай, имам някакъв коняк.

Вратата зейна със език изплезен.
Дочувам нечий шепот глух.
И мисля си, че някой влезе.
Не беше ти. Навярно твоят дух.

А ти къде в пространството се рееш?
Отсъствието твое ме гнети.
Прощавай, пак ще си налея.
Ти тази слабост ми прости.

* * *

В СВОЕТО ТВОРЧЕСТВО АЗ СЪМ СВОБОДЕН, 
В НЕГО АЗ СЪМ ИСТИНСКИЯТ

Аз съм „варненски писател“. Макар и да не съм роден във Варна. Моят дух, мо-
ите пристрастия, моята среда, приятелствата ми са варненски. Варненски са 

и темите, и сюжетите ми, героите ми, мнозина варненци могат да се познаят в тях, 
има и назовани с истинските им имена или пък да разчетат случки и събития, ста-
нали тук. Дори две от книгите ми носят заглавия „Варненски работи“ и „Варнен ска 

Тихомир Йорданов
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читанка“. Аз не се стеснявам от географската ограниченост. Античните писатели 
вместо фамилни имена към името си прибавяли името на месторождението или 
местоживеенето си. Това не ги прави по-малко значими. Аз принадлежа на своя 
град и ако той има някакво значение за Отечеството ми, значи и аз получавам час-
тица от тази значимост.

(…)
Живеем във време на разруха на вери и идеали, на грабежи, на заличаване на 

морални ценности и човешка нравственост. Успокояват ни, че така е в началото, 
когато капитализмът е „див“. Не зная дали ще доживея до „питомния“ капитали-
зъм, макар че и него съм опитал в детството си. Страхувам се, че няма да дочакам 
това „опитомяване“. „Дайте ми лост и опорна точка и аз ще преобърна земята“ е 
казал някой от великите физици. Мисля, че е бил Архимед. Засега аз не виждам 
такъв лост и такава опорна точка.

(…)
Прослужил съм годините си до пенсия на осем места. Понякога съм се измъч-

вал за някоя „моя“ работа, но това страдание си е бивало само мое. Мое преживя-
ване. В днешно време е модно и изгодно да се пишеш „репресиран“. В това личи 
и стремежът към нови облаги. Аз не съм от тях. От миналото си не се срамувам, 
макар в него да не забогатях, нито пък да се прославих повече, отколкото днес. Но 
нека да не лъжа, нали така си обещах. Всъщност забогатях с много приятели, вер-
ни ми и досега, забогатях с много впечатления и преживелици, от които направих 
добри четива. Забогатях с горчиви уроци, които не ме научиха да се променям.

Ценя приятелството. Дори му робувам. Не бих желал да оскверня връзките си 
с приятели и жени, по някакъв начин имащи място в живота ми.

Изповед се прави на смъртния одър. Аз все още съм жив. Преживял съм мно-
го катастрофи, включително и творчески, но съм ги надживявал. Не мога да на-
дживея единствено смъртта на любимата ми съпруга. Това е.

И пак ще повторя. Аз живея в провинцията. А както казва Михаил Исаковс-
кий, там лошо живее поетът, който не пише според изискванията. Мен не ме вели-
чаят, литературните критици ме пропускат в обзорните си статии. По този начин 
аз оставам само в своето творчество и самолюбиво твърдя: В него аз съм свободен, 
в него аз съм истинският, в него е интересното у мен.

* * *

УМОЗРИТЕЛЕН РАЗКАЗ

Имало едно време… Така започват приказките. А пък аз ще започна своята 
приказка иначе, понеже тя е приказка за Идеята, която пръква в човешката 

глава.
Но какво означава тази дума Идея и откъде е дошла? Каква е магията в нея, 

която така упоява умовете, че на тях им се ще да пръснат мозъците си.
Деос (гр.) или Деус (лат.) означава Бог. Значи Бог внушава идеите и те винаги 

са божествени. Но и самият Бог е една Идея. Идеите са много. И божествата са 
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много. Аз предпочитам многобожието, особено ако в компанията им има повечко 
жени, както веднъж се е случило на античния Олимп.

Идеята за божественост е идея за съвършенство, а не идея за власт, за госпо-
дарстване (Господ=господар, оттам и това противно за свободния човек обръще-
ние „господин“). Идеята, според тълкованието, е светлина (просветление, прояс-
нение, прозрение). Тя е изпреварване, Тя е мисъл (измислица, представа, илюзия). 
Идеята е мисъл в развитие, а нейната рожба Идеалът е завършена, статична идея, 
която би трябвало да означава съвършеност (неподлежаща на поправки). Няма 
какво повече да се прави, освен да скръстиш ръце и да се отдадеш на блаженство, 
на райско безделие, на безсмислие.

Но и блаженството дотяга. Тогава ти хрумва друга Идея. И започва Борба на 
идеите за смяна на идеалите. Наистина Революция – проливане на кръв, тържество 
и гибел на умове, на вери и на идеали, смърт на Богове.

Идеалите умират, но не и Идеите. Идеалите извървяват пътя на своето разви-
тие и няма вече какво да се прави. Тяхното съвършенство досажда. Но не е така с 
Идеите в човешките глави. От тях, затворените в тесните костени кутии, се пораж-
дат мечтите, сънищата, бляновете за царства на правдата, на братството, равенст-
вото и свободата, където Идеалите се сбъдват. Умовете строят въздушни замъци, 
илюзии, които внезапно рухват и настъпва най-голямото нещастие: няма Илюзии! 
Настъпил е крах. Той е страдание по изгубените илюзии.

„Ела тогаз на гроба ми и разкажи, че моите илюзии се сбъднаха така раз-
кошни!“

Но това е вече Поезия. Тези стихове са на убития заради илюзиите му поет 
Цветан Спасов. Само поети могат да гинат заради илюзии, които никога не се сбъд-
ват, но затова пък те са залог за щастие. 

„О, мой Боже, Правий Боже!“ Какво ще правим без илюзии? Как ще живеем 
без Идеи? Ужасно е да съществуваш сред развалини.

* * *

ЕЛА, ЗЛО, ЧЕ БЕЗ ТЕБЕ ПОЗЛО
Оптимистичен разказ

Баща ми не беше философ, но си имаше философия. Тя не беше научна, но за 
него беше наука как да посреща случайностите в живота.
Помня, получих единствения си подарък за момченце – малко тенекиено ав-

томобилче, което аз тътрех по пода с едно буботене, примесено с пръски от слюнки, 
и си представях, че се возя на истински автомобил. Но веднъж баща ми, без да ще, 
стъпи върху играчката и мигом я смачка. Аз ревнах толкова силно, че го нажалих, 
и той ми рече:

– Не плачи, момчето ми, калпава играчка беше, само злини може да ти докара. 
Добре, че се счупи!

Но аз не му повярвах тогава и затова после, като пораснах, си купих автомо-
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бил, истински, голям и бърз, с който се блъснах в друг автомобил и се потроших 
целият. Оживях, защото докторите ме сглобиха отново и добре ме закърпиха. Дру-
га кола не си взех, понеже си рекох:

– Кешки да бях послушал баща си. Сега нямаше да стане така.
Баща ми беше човек със самочувствие. Всичко, каквото притежаваше, той го 

смяташе за най-хубавото, което може да го има на света. Неговата жена, майка ми, 
за него беше най-красивата, от нея по-хубава няма. Неговите деца бяха най-умните 
момчета, от тях по-умни може да са само дяволите, но тях той прогонваше с думи-
те: „Вървете по дяволите!“. И всичко отиваше „по дяволите“.

Баща ми държа реч на едно събрание там, където работеше, за което го увол-
ниха и той дълго след това беше безработен, а ние, децата му, търпяхме лишения. С 
тон на виновник той ни казваше:

– Какво, по-добре ли щеше да е да гледате баща си да превива гръб пред не-
правдата? А сега, вижте ме: ходя изправен, челото ми е чисто! – и плесваше по него 
широката си длан.

Намери си друга работа, не знам дали беше по-добра, но с първата си заплата 
купи часовник за всички ни.

– Да ни показва времето. То все по-добро ще става и за нас! – уверяваше ни 
той. – Този е най-хубавият часовник, който досега е бил направен от някой май-
стор.

На всеки час в кутията на часовника се отваряше една вратичка и се показва-
ше кукувичка, която пропяваше: „Ку-ку!“.

И пак ни се случи лошавина. Съборихме часовника от високото, където беше 
окачен, той падна и се счупи. Съвсем негоден стана. Татко не се разсърди:

– Добре, че се счупи този боклук! Невярно време показваше! Отървахме се от 
него, боклук работа беше!

Но времето не стана по-добро. А може би за нас беше точно такова, каквото 
ни се полагаше.

Пренасяхме багажа си в друга къща, своя нямахме, по чужди къщи се влачех-
ме „под наем“. Най-ценната ни мебел беше едно голямо, за цял ръст огледало, пос-
тавено в резбована тежка дървена рамка. Огледалото беше зестрата на майка ми. 
Нейният баща, значи дядо ми, го беше донесъл от петгодишните войни, в които и 
той беше взел участие. Върнал се с този трофей и с пушката, която си беше донесъл 
след „пробива при Добро поле“.

Татко добре се грижеше за огледалото, все му бършеше праха с вълнен парцал, 
след което казваше на майка ни:

– Ела да се огледаме двамата какви сме хубави! Красива ми е жената! И как тъй 
стана, че тъкмо на мен да ми се падне такава жена!

Бяха щастливи. Оглеждаха се в огледалото, притиснати един о друг, за да се 
поберат в рамката му.

А в това време ние, децата, весело се гонехме около него и, не щеш ли, блъс-
нахме зле подпряното огледало. То падна по очи с трясък и се разби на хиляди 
парченца.

Майка ни се втрещи от нещастието и тихо, безмълвно се разплака: Все на нас 
се случва, едно хубаво нещо не можем да имаме!…
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Татко изпърво замълча, а после каза:
– Не плачи… Добре, че се счупи. Лошо огледало беше, все в кърпена рокля 

те показваше. А пък ти… Я се обърни, погледни се сега в очите ми. Принцеса си! 
Моята Пепеляшка! – и я прегърна.

А пък ние, палавниците, пак се отървахме без наказание.
Такава беше философията на нашия татко. Оптимистична философия, която 

те учи да живееш въпреки всичко.

* * *

ЗАБРАВЕНАТА ДУМА

Името на Стефан Караджа внезапно ми се намеси в изясняването на поетичния 
образ, който ме занимаваше в момента. Стефан Караджа, Караджата от Тул-

ча. И сякаш се завъртя вихрушка от асоциации, които изтласкаха на върха й селищ-
ното название Тулча. И до него – Тула, руският град Тула, разположен недалеч от 
Москва. Не може да няма връзка между тези две названия. И, разбира се, на първо 
място това е славянският им произход.

Зарових се в речниците. Но в нито един от тези, с които разполагах – руски 
(Дал), български (Н. Геров) и други семантични и етимологични пособия, не наме-
рих тази старославянска дума ТУЛА. ТУЛЧА смущава с появата на това Ч, явно по-
сетнешно чуждо влияние (напр. турско – вж. бахча, бохча). Това езиково упражне-
ние започна да ме тормози. Все ще трябва да има някаква закачка. Ето я: милият 
наш глагол, приятелят на скришниците – туля, потулвам, скривам, затулям, запуш-
вам. И какво излиза от това, излиза, че първичната, изчезнала вече от речниците 
дума ТУЛА означава запушалка, тапа. И още: скришница, укритие, убежище.

Не е нужно да се повтаря, че селищните наименования се създават върху ня-
каква характерна особеност, често превърнала се в поетичен образ (троп) – мета-
фора или метонимия. Прибягнах и до картата. Селището Тулча е заседнало на из-
тока на Дунав в Черно море като запушалка, тапа. Я да погледнем и към руския град 
Тула. Той се намира недалеч от Москва и от векове е прикривал от нашествениците 
града – символ на руската държавност. Значи ТУЛА може да означава и прикритие, 
укритие. А ТУЛЧА – укритие, убежище за бедстващи в Черно море кораби. У Най-
ден Геров: туля – преча, запушвам, засланям, засенчвам, скривам и така нататък.

Тула – една напуснала речниците ни дума.

* * *

ТОПОНИМЪТ ВАРНА

Още Иречек подхвърля мисълта, че наименованието Варна е резултат от мета-
теза в думата вран (черен). Тази идея се подкрепя и от проф. Веселин Бешев-

лиев. По време на студентстването ми моят професор Стойко Стойков твърдеше 
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същото, а след него и цяла върволица изследвачи. Научният авторитет на тези вид-
ни учени кара всички да приемат това твърдение за безспорно. Основание се тър-
си и в запазеното име Врана на един приток в горното течение на река Камчия (в 
древността – Тича).

Но аз искам да изтъкна доводи, които позволяват друго тълкуване на топони-
ма Варна.

В съобщение на Теофан (ІХ в.) се казва, че прабългарите „стигнали до т.нар. 
Варна, близо до Одесос“, което сочи, че тук вече е съществувало славянското име 
Варна, различно от известното Одесос.

Наименованията на местности и поселища обикновено бележат някаква ха-
рактерна особеност: природна, географска и т.н. Един преглед на запазените топо-
ними по древните славянски земи установява две поредици имена с корени вран и 
вар. Например: Враня, Враневщица, Врановци, Вранци, Вране, Враневци (в Запад-
ните покрайнини и в Македония) и Варна, Вардар, Варище (у нас), Карлови Вари 
(Чехия), Варшава (Полша), Варне Мюнде (Германия), Варнавино (Русия, на р. Вет-
луга), Варена (Литва) и още много други.

Не може да не направи впечатление, че първата поредица топоними, произ-
лизащи от корена вран, принадлежат на местности и поселища, край които няма 
забележителни водни площи, докато вторите, с корен вар, са дадени на местности 
или селища, край които има море, река, големи извори или други водни басейни 
или източници. Следователно техния произход трябва да търсим в друга славянска 
дума. Тази дума е старославянският глагол варитъ – сварявам, кипвам – явление, 
свързано с вода.

Античното име на днешния град Воден в Македония (намиращ се край езеро 
и голям водопад) е Едеса, така както името Одесос е дадено на поселище край море 
(Черно море). Ако приемем, че в езика на най-старото население корените од, ед 
означават вода (да си припомним за Одисей, скитника по моретата), трябва да се 
съгласим, че топонимът Варна сочи случай на калка на Одесос.

Едва ли може да се приеме, че името на реката Врана е остатък от наименова-
нието на по-голямата река (Камчия, Тича). По-скоро то е плод на друг езиков закон 
– закона за противопоставянето, закона на антонимите. Неслучайно Егейско море 
е наричано у нас Бяло – противоположно на Черно. Река Вардар и днес има приток 
Църна, река Осъм се образува от два притока – Бели и Черни, река Лом също има 
два притока – Бели и Черни.

В съвременния наш език са запазени думи с корен вар, означаващ врящ, ки-
пящ – свойства, присъщи на водата. Такива са варница, спиртоварна, пивоварна, 
розоварна и пр. В Речника на Найден Геров срещаме глагола варни – вали дъжд, и 
съществителното варка – лодка. Така че нека да се върнем към съобщението на ан-
тичния хронист Теофан. Прабългарите стигнали „до т.нар. Варна, близо до Одесос“. 
Вероятно става дума за Девненските извори, в които водата ври, кипи.

В заключение: топонимът Варна трябва да се тълкува като наименование на 
селище в близост до море.
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СТИХОВЕ

* * *
Руски път, отечествен – в бяло или синьо,
пролетен и есенен, мраз или пустиня,
хвърлен срещу халите и от зной изгризан,
а над теб раздрана е облачната риза.
Нощите ти димни са, овехтяват дните
и жени пустиннически раждат под звездите.
Но от вълчи друмища с тайни неразкрити
на мъжете в сумрака ли сълзят очите?
С вярата в душите си все вървим през мрака,
че пред нас реките ти са от мед и мляко.
Но меда и млякото още са далеко…
Виждам хора всякакви, виждам и човека
и – миражни – сенките лягат на сърцата –
има тук за всекиго нещо за душата.
Весели градините, слънце ни събужда –
и какво в пустините още ни е нужно?
С болка във зениците от земята синя
сам наесен с птиците може да замина
и от най-високото ще съзра с тревога,
че си дълъг колкото е от нас до Бога.

ЧЕТВЪРТИЯТ ВЯТЪР

Край пътя със есенни пъстри листа
три вятъра седнаха с теб до жарта…

На всичко, отминало тук, властелин,
продума ми първият: „Изгрева син
и мен не забравяй; и още – помни:
в ливадите бродехме боси, сами
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и елфи потайни във ранния час
росата златиста изпиха за нас…“

А вторият – пламъкът за да гори,
прошепна: „Не се и опитвай дори
за мен да забравиш – добро или зло,
но аз ще напомням за всичко било:
дори през стени ще разлюшкам свещта,
ще вдигна тревата и пепелта –
звездите да стресне тревожният вик…“

„Познаваш ме – третият рече след миг. –
Аз нощем прелитам оттук мълчешком
над твоя – наскоро строения дом –
на зрелост решителна каменен храм…
Душата примамвам към огъня, там,
където криле на несбъднал се сън
разклащат и храма, и всичко навън…“

На крачка отстъпил от огъня, ти
четвъртия вятър дочу да шепти:
„Неканен, и гост нежелан – волнокрил,
аз нося и зърно, и остър осил…

Живота аз мога в снега да приспя,
но мога и преспите да разтопя;
в прозорче да грейна сред гъсти мъгли,
през него ти пръв да надзърнеш; или
в душите миражите да залича…“

– Не бързай! –
му каза.

А той проеча:
„Ще страдаш…
Но щом не осила, съня,
а болката ти избереш –
със деня
аз снежното зърно ще стопля в зори…

А после ще седна със другите три,
в зенита ще впия очи затаен,
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защото лети пети вятър след мен,
забравил за времето – вечна река,
за мен
и за теб
непознат засега…“

* * *
Щом под звездите огънят гори,
щом с Бога мъж говори призори
и кучето лежи до него в мрака –
забравят се тревоги, скръб, война,
за тях дорде напомнят писмена,
отлети с шифъра на Зодиака.

Над огъня и над лулата – дим.
Кълбо развива времето, незрим,
не казва Бог какво оттам се чува:
а разбереш ли, смачква те скръбта.
Като крадец умът е сам в нощта,
от кучето той само се страхува…

ПТИЦИ

І.
Под звезда чергарска, ледена –
скитници надлъж и шир,
прелетяха ято лебеди,
звънки брънки от синджир.
И по пътя си сподирили
вис с метличини очи,
ятото им от синджирите
сякаш че се откачи.
Прелетяха сред безсънната,
сред обветрената нощ
над пътеката ми с възели,
дето не разсича нож.

2.
Облачни стада покриват
с тънък хлад
гъби, ябълки – с изстиващ
аромат.

От крилата птичи есенен
мраз повя
над градини плодни, песенни,
и нивя.

През мъглата сива леко,
шепнешком,
сякаш казват: „Тук човекът
няма дом…“

ЗАЛЕЗ

И тръпен,
и хладен,
и ясен –
той прежните дни проясни…
Сега, сякаш клона на ясен,
живота отминал тръсни.
И нищо, че птичи колони
от хълма в далечния край
минават встрани, ти на склона
докрай остани… И узнай
как бавен е пътят и труден
от корена млад до върха.
И сякаш от вятър събуден,
на волния вятър дъха
да стига водите, горите,
вечерните тихи лъчи…
Килии, ключалки, вратите
във себе си ти отключи,
разкрий се…
Почувствай – луната
изгрява в дланта ти; тръгни
и точно – подобно вълната,
с дъха си – столетни вълни,
прониквай и в камък,
и в ясен…
И в птичия вик съхрани
тук залеза –
хладен и ясен,
пречистил предишните дни.

Превод от руски: Андрей Андреев



107

КУЛТУРА

АЛЕКСАНДЪР РУДЕНКО

Миналата година във Враца връчваха Ботевите 
награди. Националната – на големия българ-

ски критик, литературен историк, поет и преводач 
проф. Чавдар Добрев, а международната – на рус-
кия поет и преводач Александър Руденко. След ду-
мите на благодарност, Саша разказа за усилията си 
при превода на поезията на Христо Ботев, за въз-
хитата на Ботев от величието на човешката душа, 
от стремлението към свобода, от любовта към 
своя народ, от саможертвата – отразили се мощ-
но и ярко в творчеството му. Той рецитира балада-
та „Хаджи Димитър“. Овациите дълго не стихваха. 
Суперлуксозното издание „Христо Ботев. Стихо-
творения“ бе отпечатано в негов превод през 2008 
г. в Москва. Илюстрирано е с портрети на поета от 
Борис Ангелушев, Александър Поплилов, Димитър 
Гюдженов, Жечко Попов, Янко Атанасов, с десет-
ки снимки на родния му дом, на Калофер, на май-
ка му, на Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Ва-
сил Левски, с факсимилета на вестниците „Тъпан“, 
„Знаме“, „Дума на българските емигранти“, с Уста-
ва на Българския революционен централен коми-
тет. Седях в салона. Вълнувах се. Беше ми хубаво, 
богато, радвах се. Спомените ме завладяваха. Връ-
щаха ме към едно друго време – на младост, на ен-
тусиазъм, на вяра. Време, когато поезията имаше 
хиляди читатели, когато, според стиховете на Ми-
хаил Светлов: „Поезията е държава. И неин пода-
ник съм аз.“ Връщаха ме към Русия, към Москва, 
към студент ските години.

Александър Анатолиевич Руденко е роден 
през 1953 г. Майка му е лекарка, а баща му – военен 
летец, посрещнал с ескадрилата си първите удари 

Андрей Андреев

Андрей Андреев – поет и пре-
водач на руска поезия. Редактор 
е на списание „Везни“. Автор е 
на десет книги, сред които „И по-
срещнете щъркелите“ (1977), 
„Пътьом (2000)“, „Сираци на веч-
ността“ (2006). В негов превод 
са излезли на български език са-
мостоятелни книги на Констан-
тин Балмонт, Владимир Соло-
вьов, Анатолий Жигулин, Евгений 
Евтушенко, Александър Руденко и 
белетристичната книга на гене-
рал Александър Лебед „Идеология 
на здравия разум“.
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на немските изтребители в Украйна, отбранявал Москва, сваля в боевете 
вражески самолети. Завършил е Литературния институт „Максим Горки“ в 
Москва през 1977 г. и оттогава се занимава с литературно творчество. Издал 
е повече от 15 книги поезия, две прозаични книги, работи и в драматурги-
ята. В една от книгите си „Избрано“ споделя: „Не всякога пишех за онова, 
което бе важно за другите, но винаги се опитвах да говоря за своето със свой 
глас. В това според мен е и задачата на поета. За най-висша човешка ценност 
смятам приятелството. Но в поетическите търсения всеки е сам. Не завиж-
дам на ония, които дишат леко и пишат леко. Главното е да не се задушим. 
А постоянните усилия в творчеството – глътките въздух – ми носеха нови 
стихове. Триединството на мисъл, чувство и музика, а също така и усилието 
върху самия себе си – ето какво е за мен поезията…“.

Съдбата ми отреди почти 40 години творческо и човешко приятелство 
с Александър Руденко – от онзи далечен ден през есента на 1972 г. до днес. 
Случи се така, че вторият ден от следването ни бе семинарен. Ръководи-
тел на творческия ни семинар беше известният руски поет Евгений Дол-
матовски. В тези първи мигове на опознаване той ни помоли всеки един от 
нас да каже по няколко думи за себе си, да прочете по едно стихотворение. 
Саша говореше уверено, рецитираше със самочувствие. Личеше, че позна-
ва добре не само руската класическа и съвременна поезия, но и големите 
световни писатели. И през петте години – в института, в общежитието или 
на литературните вечери, за да под крепи своя мисъл или да защити пози-
цията си, той често цитираше откъси или цели стихотворения на Пушкин, 
Лермонтов, Маяковски, Гьоте, Байрон, Блок, Есенин, Бърнс… След някол-
кото му гостувания в България по моя покана негова жена стана известната 
по-късно пророчица и ясновидка Иванка, починала преди няколко години. 
За нея той написа една от белетристичните си книги – „Иванка. Жена ми 
– магьосницата“, излязла и на български език. Опознал българина, съдбата 
му, възходите и паденията, историята и стремленията му, Саша откри за 
себе си и древната му култура. И неволите. И радостите му. И мълчанието. 
И гнева му. И като всеки истински поет, той се опита да ги пресътвори. И 
до голяма степен го направи. С любов и с огромната си дарба на преводач. 
Казвам „до голяма степен“, защото събитията през последните 20–22 години 
нанесоха пораженията си и върху усилията на десетки умни, знаещи, може-
щи, подготвени апостоли на преводаческото изкуство. Но дотогава Саша 
преведе и издаде стихове на Ботев, Смирненски, Вапцаров, Разцветников, 
Валери Петров и още десетки съвременни български поети. Едно от най-
ярките му постижения, заедно с преводите на Ботевите стихотворения, е 
преводът на поемата „Септември“ на Гео Милев, върху който той работи с 
особена страст и вдъхновение. През същото време създаваше и своето твор-
чество. Две негови книги поезия излязоха на български език през 2004 и 
2007 г. – „Столетни вълни“ и „Четвъртият вятър“. В предговорите им руски-
ят критик Николай Переяслов отбелязва богатството на поетичния му свят 
с невероятната многоцветност и релефонст, „създаден сякаш по закони, по 
които Господ е сътворил „Вселената“. А поетесата Надя Попова допълва: 
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„Богатството на интонации, ритмика, внезапните синкопи на мисълта не са 
просто овладян похват, а произтичат пряко от същността на една състояла 
се етично и естетически личност. На една щедро надарена творческа натура, 
съдбовно свързана с мистиката на руската, но същевременно и на вечната, 
общочовешката душа.“

Саша преведе и много български народни песни, напечата ги в руски 
литературни вестници и списания. Мечтаеше да довърши работата си и да 
издаде цяла книга. Вярвам, че времето, в което живеем, ще се промени. Или 
по-точно – ще го променим, защото животът и творчеството иначе се обез-
смислят. Вярвам, че и Саша ще завърши делото си, ще покаже на руския 
читател красотата и мъдростта на народното ни песенно творчество. Бъл-
гарската и руската духовност го заслужават.

Бенчо Обрешков

НА ГОСТИ

м.б., пл., 60х100 см, 1945
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ПО ПОВОД ФИЛМА „ПОСЛЕДНИЯТ ЛОВ“

Преди известно време синът ми ме извика да гле-
дам филма „Последният лов“, който се показваше 

по бТV. Включих се някъде по средата. По-късно гледах 
целия филм в интернет, благодарение на vbox7.com.

Името ми се споменава във филма. Бях председател 
на БНБ през последните шест години на т.нар. реален 
социализъм у нас. Общността от социалистически дър-
жави, начело със СССР, се разпадна поради вътрешни и 
глобални обстоятелства, и до голяма степен изненадва-
що, изведнъж. Инициативата за промяната според мен 
дойде от съветското ръководство. Или, най-малкото, не 
би могла да се осъществи без неговото одобрение.

Една от главните последици на разпадането беше, 
че голям дял от вносно-износния пазар на ресурси и 
друга произведена продукция между страните на СИВ 
(примерно около 220 млрд. преводни рубли годишно 
само износ от една в друга страна, членка на СИВ, и още 
толкова годишно внос, или общо около 440 млрд. пре-
водни рубли износ и внос), както и от вътрешния пазар 
във всяка от страните, бе бързо зает от други. Това се 
превърна в един от основните фактори за свиването в 
различна степен на икономиките в тези страни, сред тях 
и в България; за ликвидирането на производства и цели 
отрасли; и за обедняването на хората.

През по-голямата част от работата ми в БНБ тя 
беше не само централната банка на страната, но и ос-
новната търговска банка за левовите операции; и ръко-
водителка и нещо като майка на другите банки у нас.

Смятам, че ми е позволено да изразя едно мнение 
по и около теми от филма.

Според мен е добре, че филмът излиза от станалия 
почти традиционен през последните двадесетина годи-
ни начин на полярно позициониране на автора на про-

Васил Г. Коларов

Васил Г. Коларов – завършил е 
математика в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и в Московския държа-
вен университет „Ломоносов“. 
Специализирал е компютърна ар-
хитектура и системен софтуер 
във „Фуджицу“ – Япония, и макро-
икономическо моделиране в Бир-
мингамския университет – Ве-
ликобритания. Бил е научен сът-
рудник и заместник-ръководител 
на Научния център по планиране, 
управител на БНБ, преподавател 
в СУ „Св. Кл.Охридски“, УНСС и в Нов 
български университет.



111

КУЛТУРА

изведение, засягащо близкото ни минало: или само хулене и тотално отричане, или 
пък само носталгия и хвалене.

Много от нещата във филма се покриват с това, което и аз знам – било от 
първа ръка, т.е. непосредствено, било от това, което съм чул от колеги, на които 
вярвам. В същото време не споделям някои твърдения.

Мисля, че в основни линии по валутния дълг на страната през втората поло-
вина на 80-те години на миналия век са казани верни неща. Онзи, който се интере-
сува повече по този кръг от въпроси, вече може да намери допълнителни отговори 
в разсекретените архиви от документи на БНБ и на Българската външнотърговска 
банка (БВБ или БВТБ) от времето на социализма. През 2009 г. БНБ и Държавната 
агенция по архивите издадоха една извадка от тях. Селекцията е с обем 2741 стра-
ници. Събрани са в 4 части (тома). Пакетът с четирите тома доскоро можеше да се 
купи в Оперативния салон на БНБ за около 53 лева. Томовете са достъпни в стра-
ницата на БНБ в интернет в pdf-формат.

Валутният дълг от социализма се обсъжда в редица други публикации, да спо-
мена сред авторите само имената на Румен Аврамов, Мартин Иванов, проф. Искра 
Баева, Цветана Тодорова, Даниел Вачков, както и на разследващи журналисти като 
например Люба Манолова и Христо Христов.

Мисля, че Хр. Христов от вестник „Дневник“ определи някои разсекретени 
справки и доклади на БНБ като възвестяващи фалит на страната или на комунис-
тическото й управление. Тези определения, разбира се, са крайна интерпретация 
на журналиста. Сега всеки може да прочете разсекретените документи и сам да си 
формира мнение.

Справките и докладите на БНБ анализират сериозни проблеми на развитието 
ни тогава, но и предлагат действия. Тези оперативни, работни документи никога не 
са имали претенция нито да носят истина от някаква крайна инстанция, нито за 
единственост и абсолютност на оценките и/или на предложенията.

Работата на Тодор Живков предполагаше той да е получавал информация и 
различни предложения и препоръки от много повече и често – от по-важни за него 
източници (за един ще разкажа по-долу). Все пак да не забравяме, че БНБ по онова 
време беше само нещо като сегашните агенции – ведомство към Министерския 
съвет, без да е министерство. Като председател на БНБ съм се срещал с Живков по 
работа примерно три-четири пъти в годината. Естествено членовете на Политбю-
ро, ръководителите на Министерския съвет, областните ръководители, основните 
министри и т.н. сигурно са се срещали много по-често с Живков. Пък и, помним 
— основните въпроси на развитието тогава не се решаваха главно или само на па-
рична основа. Икономиката ни бе централно планирана. Планирането се извърш-
ваше, като преди всичко в рамките на СИВ се координираха основните вносно-из-
носни пазари между страните, цените, инвестициите. На тази основа двустранно 
се договаряше подробно взаимната търговия. И така нататък.

Ето пример за неочакван за мен съвет, отправен към Живков, от друга цен-
трална фигура в същия филм – от изтъкнатия политик на ФРГ, лидер на Бавария 
и на ХСС Франц-Йозеф Щраус. След промените у нас веднъж Георги Григоров, 
бивш първи секретар на ГК на БКП в София и бивш председател на Асоциацията 
за строителство (т.е. министър на строителството при една от метаморфозите на 
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това основно министерство), ми разказа следното. При командировка в Мюнхен 
по работа му съобщили, че г-н Щраус иска да го приеме. Григоров естествено се 
притеснил, но се посъветвал с посланика ни – и потвърдил. Г-н Щраус му казал 
между другото примерно: „Поканих Ви да се срещнем, тъй като знам какво е да сте 
(били) ръководител на партията в столицата… Моля Ви да предадете от мен едно 
устно послание на моя приятел г-н Живков. Да не тръгва по пътя на Румъния да 
погасява предварително и изцяло кредитите. Ние сме дали тези пари за това бъл-
гарският народ да работи и да живее по-добре.“

Бях страшно изненадан. Питам Георги: „Ти какво направи?“. Той: „Като се вър-
нах, се обадих на Горинова (секретарката на Живков) и поисках среща. Живков ме 
прие и му предадох посланието.“ Казвам на Георги: „Добре би било да напишеш и 
публикуваш това. Ще се добие по-вярна представа от колко места Живков е по-
лучавал информация, сигнали и често — разнопосочни предложения за действие. 
БНБ бе само един от източниците.“ След няколко месеца Георги Григоров разказа 
за срещата и посланието от Мюнхен в свое есе в списание „Понеделник“ (главен 
редактор Александър Лилов).

Не мога да приема отделни неща, казани от Коста Чакъров във филма.
Първо — думите му, че износът на България за СССР бил предимно от боклу-

ци. Разбира се, повече по въпроса знаят живите все още отраслови и функционал-
ни министри от онова време като Жельо Добрев (НАПС), Тончо Чакъров (маши-
ностроене) и др., ръководителите на Министерския съвет, на Плановия комитет, 
на Министерството на външната търговия, генералните директори на обединения 
и АПК, и най-вече стотиците хиляди българи, които работеха в АПК и в предпри-
ятия у нас, осъществяващи износ за СССР.

Не бих могъл да си представя обаче, че СССР би плащал на България всяка 
година по около 6.5 млрд. преводни рубли за износ от България на боклуци. А аз 
твърдя: СССР плащаше съвсем стриктно българския износ.

В някои отрасли, като например военното производство (мисля – при износ 
да кажем около 1.2 млрд. преводни рубли годишно), имаше изключително строга 
„приемка“ от командировани у нас безкомпромисни съветски експерти.

В електрониката нашите магнитнолентови запаметяващи устройства за голе-
ми компютри (подобие на японските „Фуджицу“, в резултат на сътрудничество, в 
корена на което стоеше, мисля, проф. Иван Попов) бяха най-добрите в СИВ: мно-
го по-компактни и надеждни от тези, които се опитваха да произведат поне в две 
други страни на СИВ. От всички страни в СИВ ги търсеха и купуваха, до пълно 
натоварване на капацитета ни.

Като студент по математика в Московския държавен университет „Ломоно-
сов“ през 1964 г. заедно с Маргарита Русева (Спиридонова), Пеньо Костадинов и 
още двама други българи бяхме за два месеца доброволно бригадири на целина-
та. В совхоза „Челкарски“, Казахстан, на стотина километра южно от Караганда, 
студентската (платена) бригада построи в груб строеж от нулата двуетажен жи-
лищен блок с 8 апартамента. Дори в лавката на този тогава съветски совхоз, на 
хиляди километри на изток от Москва, се продаваха добре познатите буркани 
с българските „Ловджийска салата“, кисели краставички, мариновани червени 
чушки, шишета сироп от малини, вишни и ягоди. (Совхозници често купуваха 
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бутилка „Спирт за пиене 96 градуса“ и бутилка наш сироп и ги смесваха в свое-
образен много силен ликьор.) Качеството на коняците ни „Плиска“, „Преслав“, на 
българските вина беше добро.

Рекламации по износа не може да е нямало, но усещането ми е, че те общо 
взето са били както във всяка двустранна търговия, без драми. Относителният им 
дял сигурно може да се приеме за пренебрежим. Уреждани са в съответствие с до-
говореното. Чакъров дължи извинение според мен пред хиляди хора у нас, които, 
вероятно без да иска и необмислено, набеди. Но и пред хи ляди в СССР – потребя-
ващи или използващи внесени от България добри стоки или друга продукция.

Второ. Не мога да се съглася и с впечатлението, което може да се формира от 
изказванията на Коста Чакъров във филма, че едва ли не въпросите по предоставя-
нето от СССР на България на допълнителни ценни материални ресурси и парични 
субсидии са се решавали от лесно по-лесно. Това според него ставало по схемата: 
Живков само урежда на Брежнев (или и на друг чуждестранен гост) да застреля на 
лов у нас елен с рога на голям трофей, и хоп – гостът предоставя допълнителните 
ресурси на страната. Информацията, с която разполагам, прави подобни внуше-
ния да изглеждат лекомислени.

По мое впечатление СССР се управляваше много строго от Политбюро, от 
Министерския съвет, от Госплана, от Министерството на финансите, от другите 
органи. Толкова повече това се отнасяше за икономическите връзки с другите стра-
ни от СИВ и с останалите държави. Ето само една илюстрация.

Проф. Искра Баева спомена във филма за целева финансова субсидия, пре-
доставена от СССР на България за изнасяната през петилетката 1976–1980 (или 
1981–1985?) година в СССР българска селскостопанска продукция.

Доколкото помня, преди въпросната петилетка СИВ утвърди нови цени на 
взаимната търговия (вноса-износа) между страните. За България резултатът от 
новите цени беше следният. През последната година, преди да влязат в сила новите 
цени, завършихме примерно с около 200 млн. преводни рубли актив (излишък), т.е. 
общата стойност на износа ни превиши общата стойност на вноса. През следваща-
та година, която бе първа за новата петилетка, при действието вече на новите цени, 
България приключваше, да кажем, с около 600 млн. преводни рубли пасив (недос-
тиг), т.е. общата стойност на износа вече бе станала много по-малка от вноса).

През цялата година в банката се усещаха нарастващи трудности България да 
плаща координирания предварително в СИВ и договорен двустранно жизнено ну-
жен внос. Недостигът на преводни рубли се покриваше с извънредни краткосроч-
ни кредити от Международната банка на СИВ в Москва, при определени условия. 
Страната непрекъснато бе притискана да изнася все повече и повече стоки, за да се 
погасяват кредитите.

Проф. Веселин Никифоров, председател на БНБ, няколко пъти покани пред-
седателя на Госбанк на СССР Владимир Сергеевич Алхимов да посети страната. 
Той все не успяваше, поради прекомерната си заетост. Алхимов беше изтъкнат, 
без преувеличение може да се каже – и легендарен съветски и международен тър-
говец и финансист. Ръководил е търговската мисия на СССР в САЩ – Ню Йорк. 
В лично качество бил съветник на ООН по златото. Герой на СССР от войната. 
Винаги по време на заседанията на двете международни банки на СИВ той свик-
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ваше председателите на централните банки на „закрито“ заседание. На него се 
споделяше опитът на различните страни при отношенията с банките на разви-
тите страни. Алхимов спокойно, но настоятелно и загрижено убеждаваше колко 
опасно може да бъде бързото нарастване на външния дълг на всяка от страните 
ни. Имаше прекрасно принципно отношение към нас. Освободиха го от Госбанк 
през 1986 година. Оказа се, че Алхимов е бил канен по указание на Живков. Мис-
ля дори, че накрая Живков бе заплашил Никифоров: „Ако не доведеш Алхимов у 
нас, няма да си директор на банката!“.

По едно време Алхимов потвърди, че идва, да кажем, за 36 часа. След среща-
та с Управителния съвет в БНБ отидоха при Живков, както е било поръчано. Ин-
формират го за банките. Изведнъж Живков става и сочейки с пръст към Алхимов, 
казва рязко нещо от типа на: „Ти, Алхимов, да знаеш, че си най-големият враг на 
социализма в България.“ Алхимов: „Другарю Живков, знаете отлично, че това не е 
така.“ Живков: „Преди да дойдеш в съветската банка, беше заместник-министър на 
външната търговия при вас. Казват, че ти си бил подготвил проекта за реформата 
на цените в СИВ. Твоите нови цени в СИВ хвърлиха България от 200 млн. актив 
миналата година на 600 млн. пасив тази година. Без нищо да е могло да се промени 
особено в икономиката ни, в износа. Знаеш по-добре от мен, че чудеса не стават за 
една година. Сега се гърчим да търсим допълнително стоки за износ в СССР. И то 
за цели 800 млн. преводни рубли. Без да имаме ресурси за тях. Ето защо казвам, че 
ти си враг на социализма у нас.“ И така нататък.

Минути след като беше оставил високия гост в хотела му, за да отиде на обяд 
със съветския посланик, пребледнелият Никифоров препредаваше в кабинета си 
шепнешком горе-долу по този начин диалога при Живков на Димитър Калинов, 
първи зам.-председател на БНБ по международните операции и председател на 
Българската външнотърговска банка (или на вече наследилия го Иван Драгневски 
– не съм сигурен) и на мен. В края на срещата Алхимов казва: „Другарю Живков, 
много добре Ви разбрах. Самият аз не съм в състояние да решавам такива проб-
леми. Но Ви обещавам да докладвам на тези, които могат да обсъждат и решават 
подобни въпроси.“ Никифоров ни каза какво е станало по-нататък: „И изведнъж, 
като че ли нищо не е било, станаха, засмяха се и се прегърнаха. Как ще продължа-
вам да работя сега с Алхимов?“…

След няколко месеца, мисля вече около средата на втората година на въ-
просната петилетка, Никифоров ни показва писмо на руски на една страница: 
„Строго секретно! До другаря Тодор Живков … Политбюро на ЦК КПСС и Ми-
нистерският съвет на СССР разгледаха молбата на НР България за предоста-
вяне на целева субсидия за износа на селскостопанска продукция в СССР. Пре-
цениха за възможно тя да бъде удовлетворена за годините на тази петилетка, 
в рамките на това, което предлагат Госпланът на СССР и Министерството на 
финансите, а именно: обща сума 2000 млн. преводни рубли, по 400 млн. пр. руб-
ли за всяка година. … Председател на Министерския съвет на СССР: подпис: 
Косигин.“ (Или Тихонов? – не помня.)

Заедно с писмото във Външнотърговската ни банка вече бяха получени 
общо 800 млн. преводни рубли: два транша по 400 млн.: за изтеклата и за теку-
щата година.
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Мисля, че в желязната каса на председателя на БНБ това писмо бе единстве-
ният останал секретен документ, който получих от проф. В. Никифоров при ос-
вобождаването му от БНБ. Предадох го на 26 декември 1989 г. на ръка на г-н Иван 
Драгневски след назначаването му за следващ председател на БНБ.

Онзи, който внимателно чете тези редове, може да попита: но нали ефектът от 
новите цени в СИВ е бил за страната ни влошаване с около 800 млн. пр. рубли на 
година. А субсидията, която се получава от СССР, е половината от тази сума – 400 
млн. пр. рубли годишно. Как се покриваха останалите 400 млн. недостиг на превод-
ни рубли за плащане на договорения внос при новите цени по износа-вноса в СИВ? 
Отговарям: временно – чрез кредити, и в крайна сметка чрез износ от България на 
повече стоки за страните в СИВ.

Така че ловните излети, за които Коста Чакъров знае и разказва, може да са 
били само и най-много един щрих от значително по-сложните цялостни политиче-
ски и икономически отношения между социалистическите страни и по-специално 
между България и СССР.

За последната петилетка секретната субсидия действително бе отменена.
Отмяната се дължи, освен на всичко друго казано или неказано във филма, 

още и на това, че там постепенно се засилваха твърдения, че СССР „хранел“ на-
празно другите социалистически страни от общността, както и че РСФСР „храни“ 
напразно другите съюзни републики в СССР. Центробежните сили надделяваха и 
помогнаха за настъпилото разпадане на политическата, военната и икономическа-
та общност с център СССР, както и на самия СССР.

А според мен преди промените ние всички взаимно си създавахме работа и 
това беше един от факторите за растеж, поддържане и гарантиране и занапред на 
определено равнище на стандарт на живота на хората.

Още веднъж казвам, че повечето от другите отговори на интервюираните и 
фрагменти от дикторския текст на автора на филма звучат до голяма степен прав-
доподобно. Те правят за мен филма убедителен и интересен.

Признавам си, че бях страшно изненадан от повечето неща за специалните 
политически отношения с Германия, разказани във филма главно от министъра 
на Бавария г-н Фридрих-Вилхелм Ротенпилер, доколкото те могат да са уловени 
и предадени вярно. Мисля, че г-н Ротенпилер е една от най-ценните находки за 
авторите на филма.

Трудно ми е да повярвам, че Живков, такъв, какъвто го познавам (макар и 
съвсем бегло), е предлагал чрез Щраус излизането ни от Варшавския договор и 
СИВ и приемането ни в НАТО и ЕИО. И в наши дни се вижда, че по принцип 
май се предпочита да няма предварително установен ред за излизането на държава 
от „клуб“ от страни. Като че ли единственото общо правило е, че това не може да 
се решава тайно от държавата, която е в центъра на клуба. Освен това понякога, 
както знаем, суперсила в света може да иска не по-малко от целия клуб от стра-
ни. И обикновено суперсилата диктува своите условия по трансформацията. Не е 
склонна да обсъжда нечии чужди условия, особено ако идват от някого, за когото 
предварително е било уточнено да си отиде.

България при Живков водеше активна политика за икономическо сътруд-
ничество и доколкото бе възможно, поради ембаргото срещу социалистическите 
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страни – и за технологично сътрудничество с най-развитите капиталистически 
страни, сред тях и ФРГ и Япония. Но защо нещата да се свеждат само до тези 
две страни? СИВ бе утвърдил и се изпълни програма за производство на т.нар. 
Единна система от компютри (серията „Ряд“ или ЕС). То ва беше своеобразно 
социалистическо „копие“ (със закъснение от десетина години?) на машините от 
серията АйБиЕм 360, по-късно 370. Едва ли та зи програма се изпълняваше без 
знанието, без най-малкото мълчаливо покровителство (може би дори под някак-
ва форма – и помощ?) от страна на АйБиЕм, и следователно – и на държавата 
САЩ. Вярно е, че тази програма, за разлика от някои наши с Япония и ФРГ, беше 
одобрена и се ръководеше от СССР.

Възможно ли е това, което се твърди, че Живков е предлагал чрез Щраус, до-
някъде да е могло да бъде изтълкувало от съюзниците – победители във Втората 
световна война (разбира се – в ущърб на България и на Живков) и като някакъв 
своеобразен „римейк“ на присъединяването на България към известната ос на три-
те вече загубили войната? Само че осъвременената ос вече е стъпила на две, а не на 
три точки – Бон и Токио. Все пак още са живи много българи, които биха могли да 
потвърдят или да отхвърлят загатнатото от г-н Ротенпилер (да спомена само Георги 
Атанасов, Стоян Овчаров, Стоян Марков, Тошко Тошков).

Първото показване на филма, случайно или не, стана в годината, когато се 
навършиха 100 години от рождението на Живков. Филмът обогатява в определе-
ни посоки образа на Живков в съзнанието на зрителите. Струва ми се, че все още 
обществото ни не е „ферментирало“, не е „прекипяло“ достатъчно за цялостна спо-
койна и уравновесена оценка на Живков.

Това, което безспорно ще остане в историята, според мен е, че той, както пред-
шествениците си Георги Димитров и Вълко Червенков, бе известен ръководител на 
държавата ни и на управляващата БКП през продължителен период след Втората 
световна война. На него, освен другото, се падна да изпие и горчивата чаша на пос-
тепенния разпад на общността с всички последици за страната и за него самия. И в 
този период Живков се държа в основни линии достойно.

Но фактът, че други от страните в СИВ направиха по-успешен прехода си от 
социализма към капитализма, все още не е достатъчно анализиран у нас. И съот-
ветна част от отговорността за това не може да не се връща обратно и върху пър-
вия ръководител.

Той беше издигнат с благословията на СССР. И дали спрямо него СССР не 
приложи жестокия закон, изречен най-кратко от героя на Гогол Тарас Булба? В слу-
чая законът би могъл да се префасонира примерно така: „Аз съм те създал (издиг-
нал), аз ще те и свърша (сваля).“

Когато се говори за приноса на Живков, понякога се пропуска нещо, което, 
мисля, е в основата. По силата най-вече на завоюваното от съюзниците – победи-
тели във войната, и на договореностите между тях България стана част от полити-
ческа, военна и икономическа общност начело със СССР. Страната ни трябваше да 
спазва строгите правила на този „клуб“ и да бъде коректен участник и партньор. 
Икономиката й беше централно планирана. Това предполагаше първо в рамките на 
СИВ да се решават всички основни пропорции на развитието. Договаряха се спе-
циализациите и коопериранията на производства. Определяха се обемите в натура 
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на основни произвеждани продукти, цените на вноса-износа, валутните курсове. 
На тази основа се инвестираше в мощности не само за националния пазар, а и за 
пазара на СИВ като цяло. Всяка страна от СИВ придобиваше осигурени огромни 
ресурси от внос и необятни пазари за износ на продукция в мащабите на много 
по-голямата общност на СИВ. Свободното маневриране беше в определена ивица 
около уточненото и възприетото.

Тези обстоятелства са ключови за разкрилите се огромни възможности за раз-
витие и пред България. Те бяха в основни линии успешно използвани.

Но главно същите обстоятелства доведоха и до разрухата, която настъпи, след 
като СССР започна трансформацията, а тя му се изплъзна от контрол и се превър-
на в разпадане на общността.

Не зная дали въобще е било възможно в рамките на общността, но мисля, че 
щеше да е добре, ако Живков беше осигурил едно прозрачно, честно, справедливо 
и сериозно подбиране на подходящи свои наследници в ръко водството на държа-
вата и на БКП. И ако бе го направил много по-рано. Пишат, че ако не беше рано си 
отишла от този свят съпругата му д-р Мара Малеева, тя не би допуснала да ланси-
ра дъщеря им Людмила за член на Политбюро. Познавам двама от племенниците 
на д-р Мара Малеева. Мишо Малеев, мой състудент от МГУ, е превъзходен геолог. 
Създател е и е неизменен директор на музея „Земята и хората“ в София. С Христо 
Малеев ни свързва работата му в ЦК на БКП. И за двамата отвсякъде има отлични 
впечатления – скромни, чудесни специалисти. Така че, склонен съм да вярвам на 
казаното за д-р Мара Малеева.

Неотдавна Борис Джибров (бивш ръководител на Единния държавен прото-
кол) написа в свои мемоари, че братът на Людмила Владимир Живков никога не е 
искал баща му да го лансира в политиката…

Но нима въпросът за прозрачния, честен избор на следващ ръководител бе 
по-малко остър за Центъра – СССР? Вярно, Горбачов прокламира и въведе огра-
ничената мандатност. Но едва след като самият той вече беше станал генерален 
секретар (не без редица вътрешни задкулисни маневри, за които пише в много 
съвременни руски книги). Горбачов, роден през 1931 година, може да познава ка-
питализма главно от обучението си в университета. За разлика от него Живков и 
останалите ръководители на страните от общността имаха пряк спомен от капи-
тализма и много от тях – от участието си в борбите срещу него. А Горбачов стана 
ръководител не само на целия огромен СССР, но дефакто и в определен смисъл – и 
на общността с участие на ЧССР, ГДР, България и останалите страни от бившия 
социалистически лагер.

Но пък Горбачов бе израснал в годините на Великата война и победата, в раз-
рухата, възстановяването и върховите постижения след хитлеристкото нашествие. 
И сигурно като всички ръководители на СССР и Русия от войната и нататък, и 
той се е заклел: никога повече да не се позволява да се допусне война на територи-
ята на Съветския съюз, поне на Русия. Каквато и да е цената. Не е ли това едно от 
не многото неща, които понякога могат да носят успокоение на съвестта на хора, 
които като него са носили бремето на такива отговорности?
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ВЕЧНОЗАСЕДАВАЩИ
(не е по Маяковски)

2008   година. Хотел „Хилтън“ – София.
В този хотел не бях влизал. Външно е съвсем 

като „Хилтън“ в Киншаса, Заир. В киншаския хотел 
обичах да ходя преди трийсетина години: беше нов, 
модерен, прохладен, с добра фламандска кухня. А с 
ръководния му персонал не се разбирах. Един път 
поръчах на холандеца – търговски директор, няколко 
платà разнообразни хапки. В уречения час шофьорът 
ми донесе два огромни, чисти, акуратно затворени 
чувала със сандвичи за пикник (?!), т.е. сандвичи от 
малки кръгли хлебчета. Върнах се в хотела с чувалите 
и червендалестият огромен директор смутено започ-
на да мига, твърдейки, че точно това съм му поръчал. 
А бях поканил 15 души у дома!

Интересно ми е да узная дали по вътрешната си 
архитектура българският „Хилтън“ прилича на поз-
натия ми заирски.

Задоволих любопитството си. Видях: не прили-
ча. 35 години са дълъг период: техниката и интерио-
рът са се изменили съществено.

Темата на нашето съвещание: „Перспективите 
за развитие на страната“.

Нивото: заместник-министри от българска и от 
немска страна. Участва и председателят на Народно-
то събрание (зад гърба му, долепени до стената, стоят 
две симпатични момчета със зорки очи).

Присъстват и 10-ина професори, 10–15 доценти, 
заместник-председатели на синдикални централи.

Говори Георги Пирински. Между другото цитира 
„Файнаншъл Таймс“, който твърдял, че Вашингтонски-
ят консенсус е задминат за България и е необходим друг 
подход. А дали е било необходимо този консенсус, раз-

Андрей Апостолов

Андрей Апостолов – профе-
сор, доктор на физическите нау-
ки. Работи в областта на фи-
зиката на твърдото тяло. Ав-
тор е на над 200 научни статии, 
книги и университетски учебни-
ци, авторски свидетелства и па-
тенти. Чете лекции по научна и 
по технологична политика. Бил 
е заместник-ректор и главен на-
учен секретар на Софийския уни-
верситет, председател на Нацио-
налния комитет по кристало-
графия.
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работен веднага след войната за изостаналите икономики на Латинска Америка, да 
се прилага към индустриално развитите източноевропейски страни, Пирински не 
казва. Прилагането на консенсуса досега у нас очевидно счита за нормално.

След Пирински заместник-председателят на КТ „Подкрепа“ инж. Манолов 
критикува плоския данък, социалната политика на правителството и ред други 
неща, но странно – доброжелателно, и това прави впечатление.

Политологът проф. Г. Горанов се опитва да намери пресечната точка между 
правовата (нали Европейският съюз критикува яростно правосъдната ни сис-
тема) държава и социалната държава.

Горанов задава следния казус – правовата национална държава е длъжна 
да защитава гражданите. А ако румънски или български цигани, които са ев-
ропейски граждани, нахлуят и нарушат комфорта, спокойствието и правата на 
коренните жители на Италия, Франция или Холандия – какво ще прави право-
вата европейска държава? А чии права ще защитава социалната държава?

Вследствие на изказванията, въпросите и дебатите в съзнанието ми започ-
ва да се върти Алеко-Константиновото: „Свали бай Ганьо агарянския ямурлук, 
наметна белгийска мантия (като 8–9-годишен хлапак все не разбирах защо ман-
тията е белгийска) и всички си рекохме, че бай Ганьо е станал европеец.“

Сега, 100 години след Щастливеца, вече знаем: европеец, европеец – но не 
съвсем!

Затова и един оживено жестикулиращ немски заместник-министър на вън-
шните работи ни поучава какво да правим. В кафе-паузата един приятел сподели, 
че по жестикулациите немският гост (и наставник) му приличал на Хитлер.

Слушах дискусиите, записах се за изказване, но към 15,00 ч. напуснах за-
седанието и вървейки към изхода, се замислих за ползата от подобни срещи. 
Неволно се пренесох към вчерашната среща със заместник-министъра на об-
разованието и науката доц. Ваня Добрева.

Темата на срещата беше: „Жените и висшето образование“.
На снощната среща бях поканен като специалист по проблемите на висше-

то образование. 
Отзовах се с удоволствие. Първо, смятат ме, а и аз се смятам, за специалист 

в тази сфера: почти 50 години в Софийския университет, от които 30 като про-
фесор, никак не са малко, работил съм в Комитета за наука, технически прогрес 
и висше образование, бях в ЮНЕСКО, участвах в разработването на Тезиси за 
образователното дело (е, те се приписват на Т. Живков, но това е нормално в 
тоталитарна държава), отговарях по едно време за цялото университетско об-
разование, бях в първия състав на Националния акредитационен съвет. Второ, 
последните дискусии, посветени на стратегията на висшето ни образование, в 
които взех участие, бяха през 2007 г. и е интересно дали има някакви промени в 
правителствената концепция през изминалите 10-ина месеца.

Темата предполага присъствието преди всичко на жени, но както си е ред-
но по нашите близки до Ориента земи, в залата сме поне 70% мъже. Професори 
и доценти сме около 20% от присъстващите.

Заместник-министър Ваня Добрева – висока, стройна дама, с топли черни 
очи на изразителното лице и с бухнала коса, е българистка, говори добре, бих 
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казал картинно, с познаване на нещата в образователната сфера и то не само 
във висшата й част. Обещава, ако има интерес, да говори и за матурите в сред-
ното училище.

Това ме радва, слушам я с удоволствие: при предишните ни срещи доц. 
Добрева далеч не беше толкова словоохотлива и си мисля, че властният минис-
тър доц. Даниел Вълчев е успял да сформира екипа си и да направи всичките си 
заместници свои съмишленици.

Заместник-министър Добрева споделя, че 54% от студентите са жени, че 
40% от учените са жени, че има само 2–3 жени на ректорски постове, че висши-
те училища са 51, а държавните – 37, и ред други факти.

Целта на съвещанието не е много ясна, поради което съгласно нашенската 
традиция първият въпрос е далеч от основната тема (винаги се намира някой, 
който иска да „изока“ болката си), не е свързан нито с висшето образование, 
нито с жените, а е за наркоманията, вторият е за делегираните бюджети на сред-
ните училища, следващите въпроси могат да се отнесат към висшите училища, 
но не и към жените: за специалностите, за акредитацията, за Закона за научни-
те степени и научните звания, за пътуващите преподаватели, за студентските 
кредити, за разликите в размера на надбавките за степени в различните научни 
организации, за заплатите в частните висши училища. Доц. Добрева отговаря 
все така уверено и между другото подхвърля, че сред присъстващите е проф. 
Апостолов – специалист по колежанските проблеми. Добрева ме смята за спе-
циалист, тъй като преди почти една година публикувах в „Le Monde diplomatique“ 
статия за колежите, за ролята им в европейските страни и за перспективата у 
нас. Полза особена от статията няма, тъй като едва ли не на следващия ден за-
криха 2–3 колежа, пък и кой ли от управляващите обръща особено внимание 
на написаното в подобна, макар и силно авторитетна в чужбина, медия.

Звучат и тревожни данни: 60% от фирмите у нас не ползват висшисти, а 
40% не наемат и средни мениджърски кадри и това поставя вечния въпрос: 
за кого готвим икономически и инженерни кадри? По този въпрос с дъщеря 
ми преди 1–2 години публикувахме наше изследване и предложихме адекватни 
мерки, но, както се вижда, и след тази статия нищо не се променя, макар че спи-
санието, което публикува нашия материал, е достатъчно авторитетно у нас.

Слушам Ваня Добрева, гледам енергичното й лице и уверените твърдения, 
готвя се да кажа няколко думи (нали току-що бях обявен за „изтъкнат“ специа-
лист), вътрешно се ядосвам на това, което чувам (проблемите са като че ли вечни 
и неизменни), защото си спомням едно друго съвещание, проведено в НДК през 
1999 г., от предшественичката на Добрева в правителството на Иван Костов.

В зала 7 или 8 на Националния дворец на културата заместник-министъ-
рът доц. Анна-Мария Тотоманова беше събрала за разговор по проблемите на 
висшето образование преподаватели от висшите училища, ректори, заместник-
ректори и други длъжностни лица. Присъствах на срещата като член на Наци-
оналния акредитационен съвет.

Доц. Тотоманова е умна, привлекателна жена, винаги подчертано елеган-
тна, навлезе бързо в проблемите на висшето образование, даже написа много 
смислена книжка „Ние, висшето образование и Европа“. С удоволствие диску-
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тирах с нея различни въпроси на висшето ни образование и становищата ни не 
се различаваха особено. Само за колежанското образование не се разбирахме, 
но тя беше служебното лице и нейното мнение беше меродавно.

На съвещанието в НДК бяхме седнали един до друг: доц. Людмил Георгиев 
– заместник-ректор на НБУ, проф. Богдан Богданов – председател на Настоя-
телството на НБУ, проф. Иванка Апостолова – ректор на НБУ, и аз. Сестра ми 
тихичко ми шепне, че от името на НБУ ще говори Богданов и вероятно ще спо-
дели мисли за либералното обучение.

Като служител на ЮНЕСКО навремето се запознах подробно с принци-
пите на либералното образование. Понятието идва от първите университети – 
Болонския (1088 г.), Парижкия (1100 г.), Оксфордския (1151 г.), които задължи-
телно са имали 4 факултета: факултет по седемте свободни изкуства, т.е. по artis 
liberales (граматика, реторика, философия, аритметика, геометрия, астрономия, 
музика), по право, по медицина и по теология. Факултетът по изкуствата се е 
смятал за начален и задължителен, преди да се премине към изучаване на „се-
риозните“ науки – право, медицина или теология. Именно неговите възпита-
ници са определяли облика на средновековния школар – разюздан, побойник, 
пияница. От това време ни е останал студентският марш, прославящ всъщност 
пиянството и веселбата на тези школари.

В по-новите времена системата се е изменила и, прилагана най-вече в се-
верноамериканските университети, предполага студентът сам да избира же-
ланите от него курсове, в предпочитаната последователност. Положителният 
елемент в тази система е възможността за движение със собствен ритъм на 
следване, чувството за свобода. За сметка на това пък не се формират устойчи-
ви студентски общности, всичко е силно индивидуализирано, ролята на адми-
нистрацията е крайно засилена.

За природните и инженерните специалности и в частност за физиката по-
добна система на произволен избор на курсове е неприемлива. Физиката има 
специфичен език – математиката, този език е йерархично построен и се изисква 
строга последователност при овладяването му. Природните науки имат „стъпа-
ла“, които не могат да се прескачат, и това прави либералното обучение възмож-
но едва след ІІІ курс, т.е. в магистърската степен.

Принципите на либералното обучение са особено подходящи при след-
дипломна квалификация и при обучение на възрастни – и познатият ми Лон-
донски Open University, създаден през 70-те години, убедително го доказа.

В годините след 1989 г. група университетски преподаватели – ентусиасти, 
решиха да въвеждат специфично либерално обучение, направиха програма и 
организираха цикъл лекции по философия, физика, математика и прочие. По-
сетих няколко лекции, но не останах очарован: идеята за либерално обучение 
се беше изродила в общообразователна лектория с не особено блестящи лекто-
ри и бързо замря.

Приблизително по същото време проф. Б. Богданов изложи пред универ-
ситетската общност идеите си за нов университет, в основата на който да за-
легнат принципите на отвореното общество на сър Карл Попър и на Джордж 
Сорос. Юлиан Буров от моята катедра присъства на събранието, върна се въз-



122

КУЛТУРА

бр. 1/2 – год. XV

торжен от чутото, но когато дискутирахме приложението на новите идеи към 
преподаването по физика, се видяха редица затруднения.

Съвещанието в НДК, ръководено от доц. Тотоманова, започна с доклад от 
началника на някакво управление в министерството, а след това, както е редно, 
дадоха думата за изказвания. 

Изказванията откри с дълга реч някаква дама от Пловдив, която говореше 
за нещо образователно, но извън конкретната тема (това като че ли е характе-
рен белег на образователните ни срещи). По-късно проф. Борислав Тошев от СУ 
говори за семейство спонсори между двете световни войни, което безкористно 
подпомагало образователни структури в провинцията (начални училища или 
може би прогимназии), т.е. пак извън висшето образование.

Някаква непозната дама с патос започна да говори за либералното обра-
зование.

Патосът при подобни съвещания ме плаши, или по-точно – дразни, той ми 
се струва изкуствен и почти винаги – извън темата.

Патосът е за сцената, в театъра!
На съвещанията, на които съм канен като длъжностно лице, присъствам 

дисциплинирано, било защото смятам, че поканата е уважение към мен, било 
защото смятам, че има какво да кажа. Обикновено се изказвам с надеждата, че 
останалите участници или ще се съгласят с мен, или ще ми опонират и в спора 
ще се роди истината.

Слушам изказващите се и се колебая: дали да се изкажа, или да не се изказ-
вам, и ако се изкажа – какво принципно ново да споделя с аудиторията?

Заедно с това се опитвам да си припомня едно стихотворение от Владимир 
Маяковски, озаглавено „Вечнозаседаващи“, в което той предлага да се направи 
заседание за спиране на всички ненужни заседания.

Тъкмо бях възпроизвел на белия лист български текст: „да има поне още 
едно заседание за премахване на всички заседания“, и налучквах руския ориги-
нал – „хотя бы еще одно заседание за искоренении всех заседаний“ (сестра ми 
следи моите мъки, но не може да ми помогне, по нейното време в гимназиите 
руската литература не се учеше в голям обем и тя е по-веща в поезията на Гьоте 
или на Хайне, които обича), когато думата поиска проф. Богданов.

Председателят на Настоятелството на НБУ започна с благодарност към 
Алма Матер (т.е. към Софийския университет, и това видимо доставя удовол-
ствие на Тотоманова), говори за необходимостта от модернизиране на уни-
верситетското пространство, за коридорите на класическото образование, за 
възможностите за нова организация на обучението, за комбиниране на модули 
и предмети, за разделяне на финансовата и академичната власт, за самооценя-
ването и още ред други неща.

Не познавах в детайли дейността на НБУ, но познавах, както отбелязах, 
принципите на аrtis liberales, вдигнах ръка и дадох знак на Тотоманова, че искам 
думата, като смятах в някаква степен да опонирам на съседа си с примери от 
физиката и математиката, когато той каза заключението си: „…само времето ще 
покаже дали тази система на либерална организация ще бъде жизнена в бъдеще 
и то в по-широк план“.
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Нямаше на какво да опонирам: професор Богданов практически не спо-
мена за либерално образование, не говори по общите проблеми на висшето ни 
образование, лансираше идеи без претенции за абсолютност и всеобхватност 
и без да ги екстраполира към други научни области и в частност към приро-
донаучните специалности, като добросърдечно ги предлагаше и подлагаше на 
критиката на времето.

Думата вече бях поискал и доц. Тотоманова ми я предостави. Говорих за 
акредитацията, за френския опит в тази дейност и завърших, че „за успешно-
то развитие на висшите училища ще бъде от особено значение създаването 
на собствена система за следене на качеството на преподаване и обучение на 
студентите, каквато има в английските висши училища“ (преди седмица се бях 
завърнал от Англия), и че „твърденията за модернизация на програми и за мно-
гообразие на специалностите ще останат голи фрази, ако не са подкрепени от 
външно оценяване или от собствена система за следене на качеството“.

Седнал на мястото до сестра ми, помислих, помислих, пък зачертах с две 
дебели черти на кръст стиха на Маяковски: може пък да има някаква полза от 
добре подготвеното съвещание! А и Анна-Мария Тотоманова, освен че беше 
хубава жена, умееше да организира и хубави обсъждания, които караха профе-
сионалистите по образователни въпроси да подреждат идеите си.

Нобеловият лауреат по физика Мъри Гел-Ман твърди, че не по-малко важно 
от добиването на нова информация е подреждането на наличната информация.

На следващия ден седнах и написах статия „За някои проблеми на рефор-
мата във висшето образование“.

Проф. Богдан Богданов също написал статия за устойчивото развитие на 
Нов български университет.

И двамата бяхме подредили идеите си до голяма степен в резултат на съве-
щанието.

Мисля си, че с основание зачертах през 1999 г. стиха на Маяковски.

Има и полезна обмяна на мнения!
Рано е да се закриват всички съвещания!
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ЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА КОВАНДЖИЙСКА
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ПРЪСТ

По кожата на деня трептят сенки,
оплитат мълчанието във мрежа
и с него загръщат клоните.
Капка роса събуди заспалия мравуняк,
а във очите ми натежаха
удари от хиляди крачета
на разбягали се мравки.
Аз съм пръстта, в която живеят мравките,
но запазих очите си.
Искам светлините и сенките на деня
да се пречупват в самотата.
Искам кокичета да поникват
от дълбокото на очите ми.
Жадувам слънце
и ме е страх само от тъмното.

***
Ръцете ми почерняха от непрегръщане.
Крилата, които растяха по рамената,
се превърнаха в пипала, които хващат пеперуди.
Мисълта се залута някъде.
Дотолкова се отдалечих от нея,
че сега не знам кога съм будна
и кога сънувам.
Нелюбима и нечакана за никого
нарисувах черно слънце. Прогониха
ме от храма на оптимистите.
Сега подострям молива си,
за да довърша това неискано стихотворение.
Само че и думите ме отбягват.
Може би следващото ми признание ще е любовно,
а дотогава ще спя в гнездото на осите убийци
и ще бъда ловец на пеперуди.

СТИХОВЕ
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***
Последните ми белези са от мълчание.
Крехки кости стягат съзнанието.
Светът е една голяма лудница
и усмирителната риза си я слагаш сам.
А белезите ще останат.
Рисувам бряг,
за да положа ръцете си някъде.
Някъде, където няма опасност
от острите зъби на самотата.
Претърсих континентите
за най-шумното място,
за да се скрия от виковете в главата ми.
И се обличам в червено,
за да ми е простено,
когато порежа душата си.

***
В рамката на деня избледняха сенките от миналото,
мисли излитат с писък от белия лист.
Исках стихът да оформи скелета ми,
но сълзите изтриха смисъла.
Доживей ме, когато четеш тихите сюжети на моята ръка!
Имах силни минути, но думите бяха слаби.
Слънцата в живота изгориха чувствата
и под тях напукани и овъглени
се показаха костите на моята душа.
Тази душа, която с трепет слушаше
грохота от сълзите на мравките,
стъпките на хората, които си отиваха от мен,
и свирнята на косове.
Колко неща загубих, докато пишех себе си.
Остана ми смехът на птиците
и булевардният марш на колите.
Сбогом, написах на листа
и така завърши стихотворението.
Сбогувах се с пролетта на моя живот,
която се събуди в стиховете ми.
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***
Онова гърбаво лято със слама в косите,
с презрели от влюбване устни и момчешка усмивка
се смее шумно във длани
и пали цигара от свещта във кварталната църква.
Колко години се виждаме вече,
поздравяваме се и отминаваме,
все тъй заразителен е смехът му,
все по-тъжни очите накрая.
За какво ли тъгуваш, мое гърбаво лято,
ето, слънцето във торбата ти се търкулна
и пчелите се свиха на топло,
само твоите ръце са премръзнали.
Все така са студени от прегръщане –
не забрави престарелия щъркел на двора,
той и тази година не можа да отлитне,
във палтото ти сви се и спря да говори.
Само ти го разбираш и милваш по човката,
по човешки гори във очите му болка,
идва дългата есен, а след нея и зима –
и не знае, кой ще го стопли.
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Бенчо Обрешков

ПОРТРЕТ НА МОМИЧЕ

м.б., пл., 55х45 см, 1945
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ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА 
СПОРТНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ*

През 2012 година, от 27 юли до 12 август, в Лон-
дон ще се състоят ХХХ летни олимпийски игри, 

на които очакваме българските спортисти да се пред-
ставят достойно.

Повод да се вгледаме в изминатия досега път, 
да се опитаме да разкрием факторите, допринесли 
за изумителните постижения на българския спорт в 
един период от недалечното ни минало, който аз на-
ричам Златен век на българския спорт, да осмислим 
натрупания опит и да извлечем поуки за днешния и 
за утрешния ден – задача, която предстои да бъде ре-
шена от учени от различни области на знанието, от 
спортни дейци и общественици.

От тази гледна точка, според мен, специално 
внимание заслужава изградената през 60-те години 
спортна система, която е един от основните факто-
ри за тези постижения. Това беше съвременна сис-
тема, въплътила както българския опит, натрупан 
през целия период след Освобождението, така и 
опита на напредналите държави, а също и постиже-
нията на науката. Тя не беше застинала, а непрекъс-
нато се развиваше и усъвършенстваше, отразявайки 
най-новите тенденции в световния спорт. Затова не 
е случайно, че през 70-те и 80-те години на миналия 
век редица държави в Европа и в света, сред които 
с вековни спортни традиции, като Великобритания, 
Франция, Италия и Швеция, проявиха голям интерес 
към нашата спортна система и заимстваха някои от 
съществените й елементи.

Аз съм свързан със спорта от края на 40-те го-

Христо Меранзов

*  Из подготвена за печат книга „Златният век на българския 
спорт“.

Христо Меранзов – старши на-
учен сътрудник, доктор на педа-
гогическите науки, дългогоди-
шен зам.-председател на БСФС 
по учебно-спортната работа, 
ръководил внедряването и усъ-
вършенстването на системи-
те за детско-юношески спорт и 
за олимпий ска подготовка. Бил 
е председател на Българската и 
зам.-председател на Междуна-
родната федерация по вдигане 
на тежести. Автор е на десет-
ки книги, монографии, статии 
и др., между които: „За славата 
на спорта и честта на родина-
та“ (1974), „Система за олим-
пийска подготовка“ (1976), „Ана-
лиз на програмата и участие то 
на България на олимпийските иг-
ри“ (1980).
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дини на миналия век, повече от 30 години съм участвал от различни позиции 
в ръководството на българския спорт: заместник-завеждащ отдел „Физкулту-
рен“ в ЦК на Комсомола и член на бюрото на Българската федерация по лека 
атлетика, заместник-председател и първи заместник-председател на Българ-
ския съюз за физическа култура и спорт, председател на Бюрото за олимпийска 
подготовка, а след това на Съвета за високо спортно майсторство и от 1981 до 
1990 г. – отговорник за спорта в апарата на ЦК на БКП. Затова се осмелявам 
от първо лице да разкажа за създаването и развитието на нашата съвременна 
национална спортна система.

1. Спортът в България от 1944 до 
създаването на БСФС през 1958 г.

След Девети септември в България настъпват коренни промени във всич-
ки области на човешката дейност, на държавните и на обществените системи на 
управление, вкл. и в спорта.

В края на 40-те години на миналия век по съветски образец съществува-
щите обществени спортни организации се преструктурират и се поставят под 
ръководството на държавата и на управляващата комунистическа партия. До-
кументално тези промени се записват в Закон за физическото възпитание и 
спорта (19.12.1947 г.). От 01.01.1948 г. се създава Върховен комитет за физиче-
ска култура и спорт (ВКФС) към Министерския съвет с подразделения по всич-
ки етажи на държавното управление в центъра и по области, околии и общини. 
През септември 1949 г. излиза решение на ЦК на БКП „За състоянието на физи-
ческата култура и спорта и задачите на партията в тази област“. Към учебните 
заведения, военните поделения, предприятията, кварталите и в селата се фор-
мират физкултурни колективи. Изграждат се републикански секции (вместо 
федерации) по спортове на подчинение на ВКФС, както и спортни секции към 
подразделенията му в страната. Всички тези органи провеждат учебно-трени-
ровъчни занимания и спортни състезания по териториален принцип. Освен те-
риториалните структури през 1949 г. се утвърждават и 11 доброволни спортни 
организации (ДСО) по производствен и ведомствен признак, също подчинени 
на ВКФС и неговите подразделения.

Свидетел и участник съм в този процес от 1949 г., когато като ученик в 
харманлийската гимназия бях избран от съучениците си за председател на физ-
културния колектив. Описанието на промените през този период предавам по 
памет. Държавата и ведомствата финансираха чрез бюджета развитието на фи-
зическата култура и спорта. Към ВКФС се изгради ЦНИФК (Централен науч-
ноизследователски институт за физическа култура). Разкриха се ЮСШ (юно-
шески спортни школи) и МСШ (младежки спортни школи). Започнаха да се 
разработват основите на ранната спортна специализация. Държавата започна 
да подготвя кадри във Висшия институт за физическа култура (ВИФ). По този 
начин тя постави началото на изграждането на национална система за дет ско-
юношески спорт, на система от спортни състезания и масови физкултурни про-
яви (празници, спартакиади) и създаде условия за подготовка на националните 
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отбори. Ежегодно в страната се провеждаше Ден на физкултурника, а веднъж 
на две години – Празник на физкултурата, който по-късно прерасна в репуб-
ликанска спартакиада, провеждана на всеки 5 години. Те имаха предимно про-
паганден характер и най-важното в тях бяха масовите гимнастически упражне-
ния или композиции.

Създадените структури и нормативи, както и дейността по тяхното прила-
гане позволиха да се постигнат успехи не само вътре в страната, а и на балкан-
ско, континентално, световно и олимпийско равнище. Националният отбор по 
волейбол-мъже спечели през 1949 г. в Прага първия медал (бронзов) за Бълга-
рия от световно първенство, а през 1951 г. в Париж и първия медал (сребърен) 
от европейско първенство. Боксьорът Борис Георгиев спечели първия олим-
пийски медал в Хелзинки (1952 г.), а през 1956 г. в Мелбърн борецът Никола 
Станчев стана първият българин олимпийски шампион. Година по-късно бо-
рецът Петко Сираков бе първият ни световен шампион. Боксьорът Димитър 
Велинов спечели първия златен медал на европейско първенство (1957 г.). На-
ционалният отбор по баскетбол-жени спечели бронзов медал на европейското 
първенство през 1954 г., а футболистите – бронзов медал от олимпийските игри 
през 1956 година.

Волейболът, баскетболът и футболът придобиха голяма популярност, по-
стигнаха международно равнище на спортното майсторство, което ги доведе и 
до първите медали – европейски, световни и олимпийски. Започна възходът на 
борбата и на бокса, появиха се нови спортове за страната.

Председател на ВКФС и на БОК (Български олимпийски комитет) през 
този период бе ген. Владимир Стойчев, член на МОК от 1952 до 1987 г., който 
остави дълбока следа в българския и в международния олимпийски спорт.

2. Обществено начало в управлението 
на националния спорт

През април 1956 г. се проведе пленум на ЦК на БКП, който осъди култа 
към личността в партията и държавата и промени отношението към обществе-
ните организации, като им даде по-голяма самостоятелност, но без да отмени 
партийното ръководство над тях. В духа на постановките на Априлския пленум 
ЦК на БКП реши да закрие ВКФС, а на негово място да се учреди обществена 
спортна организация – БСФС (Български съюз за физическа култура и спорт) и 
КФС (Комитет за физическа култура и спорт) към Министерския съвет. С този 
акт се подготви отмяната на Закона за физическата култура и спорта и се напра-
ви опит функциите на държавата да се разграничат от функциите на спортните 
организации. През януари 1958 г. се проведе учредителен конгрес на БСФС и 
формално се възстанови традицията от началото на века спортът в България да 
се ръководи от обществото. Чрез КФС държавата пое своя дял – формиране на 
държавна политика по отношение на спорта, изграждане на материална база, 
подготовка на кадри, развитие на науката и на програмното физическо възпи-
тание в учебните заведения, физическа подготовка в армията и лечебна гим-
настика в здравните заведения, производствена гимнастика в предприятията 
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и други. По-късно държавата предостави по-голямата част от своите функции 
на БСФС (част от развитието на науката, т.е. приложната наука, преподготов-
ката и квалификацията на управленските и треньорските кадри, формирането 
на националната стратегия и на националната спортна система) и закри КФС. 
По този начин БСФС придоби неофициално статут на обществено-държавен 
орган за управление на физическата култура и спорта и действа като такъв до 
края на златния век на спорта. През 70-те години за кратко време паралелно 
съществуваше и КМС (Комитет за младежта и спорта).

В резултат на настъпилите промени и на основата на постигнатото дото-
гава спортната общественост си постави задачата за широко развитие на дет-
ско-юношеския и на масовия спорт, както и на високото спортно майсторство. 
Научно се обосноваваше необходимостта от ранна спортна специализация, 
създаваше се национална система за спортни състезания и т.н. Продължиха и 
международните успехи. Националният отбор по баскетбол-жени спечели ев-
ропейската титла за 1958 г. На олимпийските игри в Рим през 1960 г. борецът 
Димитър Добрев завоюва олимпийската титла, а България спечели още 3 сре-
бърни и 3 бронзови медала. За първи път футболистите се класираха за фина-
лите на световното първенство в Чили през 1962 година.

3. БСФС стартира реформиране на спорта. Токио – 1964 г. 
– първи резултати

Въпреки безспорното придвижване напред, българската спортна обще-
ственост бе неудовлетворена от темповете на развитие на спорта и подложи на 
сериозна критика ръководството на БСФС на неговия Втори конгрес (1962 г.). 
Вечерта след закриването на конгреса се проведе среща на новоизбрания Цен-
трален съвет на БСФС с Политбюро на ЦК на БКП. На вечерята за тост бе да-
дена думата на Тодор Живков, който ни поздрави с избирането и вместо да 
каже само едно „наздраве“, каквато е практиката в такива случаи, произнесе 
едночасова реч (подчертавам произнесе, защото нямаше писан текст). Силно 
впечатление направи неговата компетентност и познаването на обстановката 
в областта на физическата култура и спорта. Имаше критика, имаше и напът-
ствия, имаше и обещание, че партията и правителството са за нов подход и за 
нова реформа в спорта. Тази реч имаше програмен характер и главните поста-
новки в нея се запазиха до края на управлението му. Тази реч, конгресът и осо-
бено състоялият се няколко месеца след него Втори пленум на ЦС (Централен 
съвет) на БСФС дадоха голям тласък на реформирането на спорта чрез дейст-
вено привличане на обществените органи и кадри, дадоха простор за работа на 
спортните специалисти и поставиха дейността на БСФС на научни основи.

В оставащото по-малко от две години време до олимпийските игри в То-
кио бяха предприети редица организационни и методически мерки за преодо-
ляване на изоставането. Закри се старото и се изгради ново оперативно бюро 
за координация и контрол на подготовката. Създаде се функционална лабора-
тория, която да помага на треньорите за научно управление на тренировката на 
спортистите. Оперативното бюро (ОБ) привлече научни работници и специа-
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листи от катедрите на ВИФ в лабораториите, в треньорските съвети на феде-
рациите и в олимпийските отбори по отделните спортове. За главен методист 
привлякохме Цветан Желязков (по-късно професор и експерт по тренировката 
от световна класа), а за научен ръководител на функционалната лаборатория 
– д-р Кръстьо Кръстев (по-късно професор и специалист от международна ве-
личина по проблемите на високопланинската тренировка), за секретар по опе-
ративната работа назначихме Никола Костадинов (завършил ВИФ). Изброе-
ните дотук заедно с ректора на ВИФ – проф. д-р Драгомир Матеев, оформихме 
членския състав на Оперативното бюро.

Съставихме списък с 80–90 състезатели по индивидуалните спортове, по-
тенциални участници на игрите, осигурихме им всички необходими условия 
– лагери, екипировка, спаринг-партньори в борбата и в бокса, участие в състе-
зания, медицински и функционални изследвания, спортно-технически тести-
рания и т.н. Цялостната подготовка се провеждаше централизирано предимно 
в „олимпийското село“ (сега спортен комплекс „Дианабад“). Там беше и моят 
офис като председател на Оперативното бюро. Това ми даде възможност да бъда 
в непосредствен и почти непрекъснат контакт с отборите и техните треньори. 
Бях впечатлен от компетентността, образоваността и професионализма на Рай-
ко Петров – старши треньор на отбора по свободна борба. С голям респект кон-
тактувах с Грую Юруков – лека атлетика, Димитър Добрев – класическа борба, 
Тодор Андреев – бокс, и др. Своеобразен методичен ориентир за мен бяха ана-
лизите на главния методист Цветан Желязков и медицинските заключения и 
препоръки на д-р Кр. Кръстев, а „Периодизация на спортната тренировка“ на 
Л. П. Матвеев бе настолната ми книга, която четях и препрочитах.

По колективните спортове съсредоточихме усилията си в спечелване на 
квоти за участие, но не успяхме. Единствен мъжкият ни отбор по волейбол 
участва, но не след спечелена квалификация, а поради отстраняването на ЮАР 
от МОК заради расисткия режим в тази африканска държава.

Не смятам за нужно да разказвам подробно как сме се готвили, а изво-
дите и препоръките ще изложа по-късно. Тук само ще подчертая, че мерките, 
посочени по-горе, помогнаха на федерациите и на треньорите и през 1964 г. на 
олимпийските игри в Токио България за първи път имаше трима шампиони 
– борците Еньо Вълчев, Продан Гарджев и Боян Радев, а числото на българските 
медалисти стана двуцифрено – 10.

Бюрото на ЦС на БСФС възложи да се направи цялостен анализ на подго-
товката и на участието в Токио по федерации и общо за страната, да се проведе 
национална треньорска методическа конференция и да се подготвят документи 
за пленум на ЦС.

На методичната конференция, проведена на 22–23.ІІ.1965 г., още в първия 
абзац на доклада, който представих, се подчертава, че игрите в Токио „…доне-
соха много радости и разочарования за българските спортисти и за любителите 
на спорта. Всичко това остава в историята. Емоциите сега отстъпват място на 
анализа. Колкото по-задълбочен анализ и верни изводи успеем да направим, 
толкова по-големи ще бъдат постиженията в ръста на спортното майсторство 
на нашите спортисти“. Този подход съпътстваше многогодишната ни работа по 
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реформирането на българския спорт в единна и ефективна национална спорт-
на система. В доклада бе дадена оценка на подготовката и представянето както 
на всеки отбор, така и на страната като цяло. Без да преразказвам написаното, 
ще акцентирам и ще цитирам само онези моменти, които представят първооб-
раза и гръбнака на бъдещата Система за олимпийска подготовка (СОП).

„Големият успех на родния ни спорт в Токио бе високо оценен от нашата 
общественост… Спечелихме в сравнение с предишните игри в Рим в повече две 
титли, 3 медала и 25 точки и се придвижихме с 2 места по-нагоре в комплекс-
ното класиране по нации. Борците събраха 49 точки и 8 медала, с което те сами 
надхвърлиха общия брой на спечелените в Рим точки и медали. Не останаха на-
зад и другите спортисти, които удвоиха броя на точките и медалите, завоювай-
ки 15.5 т. и 2 медала срещу 6.5 т. и 1 медал в Рим“ (стр. 7). Много висока оценка 
бе дадена на Федерацията по борба, която превърна един традиционен народен 
спорт в модерен съвременен спорт. Голяма заслуга за това има Райко Петров, 
старши треньор на националния отбор от 1954 до 1968 г. И с треньорската си 
дейност, и с научно-преподавателската си работа той изучаваше народната бор-
ба, приспособяваше я към модерната борба и създаде българска национална 
школа. Наложи научни методи на обучение и подготовка, разработи програми 
и планове, издаде книги с научна и популярна тематика. В продължение на 20 
години (1969–1989 г.) той оглавяваше и ръководеше федерацията, завеждаше 
катедрата по борба и бе ректор на Националната спортна академия (НСА).

В доклада бе отбелязан напредъкът и в работата на федерациите по бокс, 
по стрелба, лека атлетика и кану-каяк, а всички останали бяха подложени на 
сериозна критика. От окръжните организации на БСФС най-голяма похвала 
получи Бургас със спечелените 13 точки. Критикувани бяха софийската и плов-
дивската организация. „Двете най-големи и популярни дружества в страната 
– ЦСКА и Левски-Сф., не са донесли нито една точка на страната“ (стр. 13).

„В бъдеще ще трябва да се промени критерият при оценяване на дейност-
та на организациите на БСФС. Видимо завоюването на републиканското пър-
венство не следва да бъде единственият показател… Първенците на страната 
трябва да сравняваме и да оценяваме и по тяхното представяне на крупните 
международни състезания“ (стр. 16).

В доклада са предложени за обсъждане и „Общи насоки за подготовката на 
българските спортисти за ХІХ олимпийски игри“ в Мексико, 1968 година.

„Първо. Нужно е още отсега да бъдат съставени перспективни планове 
за подготовката на състезателите и отборите…, които да се обсъдят от широк 
кръг специалисти“ (стр. 26). „Въз основа на отделните перспективни планове 
по спортове да се състави и утвърди от Пленума на ЦС на БСФС… общ 4-годи-
шен план за задачите, организацията и протичането на подготовката на проек-
тоолимпийските отбори.

Второ. При съставянето на общия перспективен план… да се изхожда от 
следните три положения:

1. Известно е, че най-много медали и точки… се получават от леката ат-
летика и плуването. Очевидно без увеличаване на относителния и абсолютния 
дял в количеството медали и точки от лека атлетика и плуване не можем да 
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конкурираме напредналите в света спортни нации. Оттук произтича необходи-
мостта от сериозни мерки за издигане на нивото на спортното майсторство на 
българските атлети и плувци.

2. Спортовете – борба, баскетбол, бокс, волейбол и спортна стрелба, по ко-
ито имаме успехи и международен престиж, трябва да бъдат нашият авангард 
през четиригодишния цикъл на подготовка…

3. Има група спортове, като гребане, кануистика, модерен петобой, които 
нито у нас, нито в света са масови и популярни. Тяхното спортно-техническо 
ниво е сравнително ниско и за нас, разполагащи с талантливи състезатели… е 
все още възможно… догонването на най-добрите в света.

Към тези групи… можем да прибавим гимнастиката, футбола, вдигането 
на тежести и колоезденето… При добра работа… тези спортове могат също да 
допринесат за отборното класиране (по нации). …Стремежът трябва да бъде… 
40–50% от точките да бъдат завоювани от останалите спортове извън борбата.

За всички трябва да е ясно, че докато не издигнем нивото на спортовете 
така, че над 50% от точките да получаваме от останалите спортове извън борба-
та, ние няма да бъдем гарантирани от евентуални сериозни изненади и непри-
ятности, които винаги могат да се случат в един отделен отбор“ (стр. 27–28).

„Трето. В първите две години (1965–1966 г.) следва да се работи на широк 
фронт за създаване на един голям резерв от млади перспективни състезатели. 
В началото на 1967 г. трябва да се определят… разширените състави, които да 
се готвят по дружества… и 3–4 месеца – в съставите на проектоолимпийските 
отбори. През 1967 г. трябва да бъдат определени кандидатите за участие в олим-
пиадата, които през 1968 г. да се вземат на непрекъсната подготовка в олим-
пийските отбори.

Четвърто. Успоредно с това трябва да се създадат ведомствени и окръжни 
проекто-олимпийски състави още отсега в армията и във ВУЗ, а по отделни 
спортове – и в Министерство на вътрешните работи (Спартак), в Министер-
ство на транспорта (Локомотив), в Министерство на съобщенията (Левски), в 
Бургас, Пловдив и Варна.

Пето. От началото на 1965 г. ЦС на БСФС трябва да осигури условия за 
тренировка и възстановяване на 600–700 състезатели (щатни). По основните 
спортове да се оформят и групи от млади… 17–18-годишни спортисти със свой 
треньор и план… с цел… евентуално да се попълват отборите за ХІХ… и да се 
подготвят широк кръг висококвалифицирани спортисти за ХХ олимпиада.

Имайки предвид тези най-общи положения, ние ще можем  по-точно да 
разработим общия перспективен план, перспективните планове по спортове, 
годишните планове, индивидуалните тренировъчни планове, системата от кон-
тролни изпитания и т.н. в един много по-конкретен вид“ (стр. 28–29).

На методичната конференция (22–23.ІІ.1965 г.) главният методист в Бю-
рото за олимпийска подготовка (БОП) Цветан Желязков изнесе доклад „Проб-
леми на съвременната спортна тренировка“, в който направи синтезиран нау-
чен анализ на появата и развитието на методиката на спортната тренировка в 
света, както и на тенденциите за по-нататъшното й усъвършенстване. Доклади 
изнесоха и всички старши треньори на отборите, които се подготвяха и учас-
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тваха в игрите. В тях те направиха изводи от участието и дадоха препоръки за 
бъдещата работа. В обсъжданията участваха треньори, деятели, научни работ-
ници и други експерти. Тази конференция много ми помогна да подготвя док-
лада и проекта за решение на VІІІ пленум на ЦС на БСФС, който се проведе на 
05.05.1965 г. Той обсъди проблемите на спортното майсторство и прие поста-
новление за задачите на физкултурните организации по масовото развитие на 
спорта и по издигането на майсторството на българските спортисти. В доклада 
се подчертава, че… „методиката на тренировка в обективно измеримите спор-
тове – вдигане на тежести, лека атлетика и плуване, има водеща роля в развити-
ето на методиката на тренировка и в останалите спортове. Следователно изос-
таването в тези спортове у нас забавя и пречи на развитието на методиката и в 
другите спортове“ (стр. 9). Тази теза наложи необходимостта да се предприемат 
специални мерки за ускорено развитие на методиката и на научно-приложната 
работа в обективно измеримите спортове.

На 12 стр. на доклада се изброяват причини, които „задържат… ръста 
на спортното майсторство: малкият брой на трениращите за високо спортно 
майсторство; сериозната изостаналост в леката атлетика, плуването, гимнас-
тиката, вдигането на тежести и др.; недостатъчният уровен на квалификация 
на треньорските кадри и организационно-методични грешки в националните 
отбори; недостатъците в тренировъчния процес в ранна възраст и лошата ор-
ганизация по привличането на децата и юношите към системни тренировки; 
ниският уровен на научноизследователската работа и слабото прилагане на 
науката в тренировъчния процес; недостатъчният брой съвременни спортни 
съоръжения и уреди“.

Причини много, и сериозни, чието решаване изискваше време, средства и 
последователност.

По нов начин са разгледани в доклада състезанието, спортният календар 
и ролята и мястото на треньора и на методиста. „Спортното състезание е етап, 
проверка и стимул за постигане на високо спортно майсторство. То е основен 
белег за дейността на БСФС… Спортният календар… е призван да осигури не-
обходимите пропорции, системи и етапи на тренировки и състезания, които 
да подпомагат и стимулират спортното майсторство“ (стр. 15). Пленумът от 
05.05.1965 г. утвърди вътрешен и международен спортен календар и системи 
за провеждане на първенствата за олимпийския цикъл 1964–1968 г., опреде-
ли бройките на международните срещи на всеки национален отбор за цикъла 
и прие четиригодишен перспективен план за подготовка и участие в Мексико 
– 1968 г.

Уважаеми читателю, вероятно ти е скучно да четеш цитати от докумен-
ти, писани толкова отдавна, но нали трябва да разбереш какво е било и как 
е реформирано. Защо основното в една обществена организация е събрание-
то, а в БСФС трябва да бъде състезанието, защо в спортния календар трябва 
да има система от състезания, а не механичен сбор от състезания. Защо „тре-
ньорът е командир на тренировъчния процес, негов научен ръководител и ние 
сме длъжни да му съдействаме всестранно, да създадем такава организация, 
която да осигури прилагането в практиката на онова, което се знае от треньо-



137

СПОРТ

ра“ (стр. 19). Защо треньорът трябва да се подпомага и ръководи от методист 
с определен образователен ценз, а не от организатор без специално или с общо 
образование. Ако си търпелив и достатъчно любознателен, ще откриеш отгово-
рите на тези въпроси по-нататък.

На критичен анализ бе подложена и спортната наука. „Науката е един от 
основните двигатели на прогреса в спорта. Затова подобряването на качеството 
на учебно-тренировъчната дейност е немислимо без поставянето й на научни 
основи“ (стр. 20).

Нашите научни постижения обаче не съответстваха на високите изисква-
ния за бърз и качествен растеж на елитния спорт. В научноизследователските 
разработки „преобладават проблемите на спортната физиология и медицина и 
донякъде – на спортната психология. Във всички останали направления изос-
таването е сериозно“.

За преодоляването или намаляването на отрицателното влияние на по-
сочените по-горе причини се набелязаха мерки за разширяване на научно-
приложната работа в центъра и по дружества и окръзи; увеличи се броят на 
лабораториите в медико-биологичното направление; изгради се и спортно-пе-
дагогически блок със специализирани лаборатории по спортове, лаборатория 
по спортна психология, център за информация и документация, видео-анали-
тична лаборатория и др. С разширяването на дейността се променяше и фор-
мата на управлението на лабораториите – отначало това ставаше чрез НМС 
(Научно-методичен съвет), по-късно от комисия към СВСМ, отдел „Наука“ и 
пак от комисия за научно-приложна дейност, която през декември 1973 г. се 
интегрира функционално към ВИФ и стана съвместен орган на БСФС и ВИФ.

По-нататък в доклада се разглеждаше последователно състоянието на ра-
ботата по масовото практикуване на спорт, масовизирането на спорта – уче-
нически, студентски и армейски, работата с резерва, преструктурирането на 
спортните школи, работата на физкултурните дружества с центровете по от-
делните спортове и така нататък.

Този доклад имаше основополагащо значение за реформирането на спорта 
и за изграждането на националната спортна система с нейните три главни под-
системи: масов спорт, детско-юношески спорт и високо спортно майсторство, 
поради което ще маркирам главно идеите за преустройство, а анализите ще се 
опитам да избягвам.

Пленумът прие, че масовите гимнастически упражнения и другите кам-
панийни мероприятия по време на спартакиади и празници на физкултурата 
имат главно пропаганден характер, а „известно е, че ако в детската възраст ус-
пеем да създадем трайни навици за редовни спортни занимания, то те ще оста-
нат за цял живот и методически правилната подготовка ще доведе до по-висо-
ки спортни резултати при талантливите. …Всичко това налага откриването и 
внедряването на по-ефективни средства, методи и форми на работа с децата и 
юношите“ (стр. 26). Следователно детско-юношеският спорт има базов харак-
тер и е резерв както за високото спортно майсторство (за надарените), така и 
за масовия спорт (за придобилите трайни спортни навици). Оттук произтича 
необходимостта от преустройство както на началното обучение и усъвършенс-
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тване, така и на спортния календар – от епизодични към системни състезания.
По-късно, базирайки се на тези постановки, тогавашният председател на 

БСФС Стефан Петров предложи следващият, ІІІ конгрес на Съюза, освен об-
щите си пленарни заседания да проведе и еднодневни обсъждания в три от-
делни секции. Една от тях „Високо спортно майсторство и детско-юношески 
спорт“, следваше да обсъди цялостната учебно-спортна дейност – масов дет-
ско-юношески спорт, учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и 
олимпийска подготовка. В тази секция се оформи гръбнакът на стратегията за 
реформиране на спорта и за структурирането му в единна национална спортна 
система. Конгресът я прие, а БСФС я реализира в следващите две десетилетия.

В доклада пред пленума се обосноваваше необходимостта да изучим при-
мера на ГДР и да създадем СУ (спортни училища) с интернати или с полуин-
тернати. Обстойният анализ на състоянието на ученическите спортни школи 
на МНП и на комплексните спортни школи на БСФС показваше тяхната ниска 
ефективност, поради което се предлагаше те да бъдат преустроени в ССШ (спе-
циализирани спортни школи) по отделните спортове, а ЦШВСМ (Централна 
школа за високо спортно майсторство) да създаде свои отделения по дружества 
в страната. Отделно от централната школа в София да се създадат ведомстве-
ни школи за високо спортно майсторство към МНО, МВР, МНП, МТ и ГУСВ. 
Подчертаваше се, че ако преустройството се извърши своевременно, „…ние 
можем да очакваме отделни единици да попълнят олимпийските отбори още 
за Мексико, а за игрите през 1972 г. основното ядро на олимпийския ни отбор 
да се състои от школници, с които е работено в продължение на 4–6 години“ 
(стр. 29). От физкултурните дружества се изискваше да издигнат равнището 
на работата си по високото спортно майсторство „…на такава висота, че те да 
могат спокойно да поемат випускниците на спортните училища, СШ, ССШ и 
ШВСМ“ (стр. 32). Те трябваше да концентрират усилията си за оптимизиране 
на учебно-тренировъчната работа в центровете по отделните спортове, за да 
постигнат истинска масовост на занимаващите се и на трениращите за спортно 
майсторство.

Ако синтезираме казаното в доклада, в обсъжданията и в решенията на 
пленума от 05.05.1965 г., трябва да кажем, че ЦС на БСФС поемаше курс към ре-
формиране на масовия спорт, на детско-юношеския спорт и на високото спорт-
но майсторство, като ги структурираше в диалектически свързана и взаимно 
обусловена национална спортна система. Всяка една от подсистемите е относи-
телно самостоятелна и има своя специфична структура. Предвиждаше се те да 
се реформират успоредно, но с приоритет на високото спортно майсторство, 
чийто връх да бъде системата за подготовка на националните отбори за олим-
пийски игри, за световни и европейски първенства, наричана още система за 
олимпийска подготовка (СОП). Философската същност на този подход е след-
ната. Масовият спорт и особено масовият детско-юношески спорт укрепват 
здравето и подобряват физиката на занимаващите се, а заедно с това селекци-
онират талантливи спортисти за големия спорт. Най-талантливите спортисти 
със своите високи постижения, титли и медали стават любимци на децата и 
юношите и привличат нови хиляди младежи в спорта, из чиято среда по-късно 
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израстват нови шампиони и рекордьори. Ето как масовостта ражда таланта, а 
той от своя страна увеличава масовостта, за да роди тя нови таланти. По-на-
татък ще проследим последователно в диалектическа връзка и обусловеност 
реформирането на трите подсистеми и формирането на националната спортна 
система, а тук следва да разясним как стана възможно една обществена органи-
зация като БСФС да предприеме и да реализира такава мащабна и със стратеги-
ческо значение реформа. Нали над нея са правителство и партия, която създаде 
тоталитарен режим на управление на обществото? Нали господстваше кому-
нистическата идеология? Нали всяко отклонение от статуквото се приемаше 
като ерес? Да, така беше. БСФС като спортна организация нито имаше за цел, 
нито можеше да се бори за промяна на държавното управление или на общест-
вото. Тя можеше единствено да се адаптира към тях и да ги използва за благото 
на спорта. Двама председатели на БСФС – Ст. Петров и Тр. Мартински, и тех-
ните управленски екипи имаха заслугата да осъзнаят това и смелостта, без да 
го афишират, да го направят. В съответствие с чл. 1, ал. 2 на действащата тогава 
конституция, която гласи „Ръководната сила в обществото и държавата е Бъл-
гарската комунистическа партия“, се прилагаше следният механизъм. Всички 
кардинални проблеми, които засягаха не само БСФС, се предлагаха в Политбю-
ро или в Секретариата на ЦК на БКП и след тяхното одобряване се оформяха 
във вид на постановления или решения, които Министерският съвет приема-
ше. По този механизъм националните четиригодишни олимпийски планове и 
всички други документи, приети или утвърдени от партията и правителството, 
ставаха задължителни за всички държавни, общински и обществени органи и 
организации, имащи задължения по развитието на спорта. Ето как БСФС си 
извоюва правото да бъде национален спортен лидер. Вътрешната и особено 
външнополитическата обстановка на противопоставяне на двата враждува-
щи лагера по време на Студената война и тоталното използване на спорта за 
показване на превъзходство, особено от страните на социалистическия лагер, 
благоприятстваха както за приемане на лансираната от БСФС реформа, така 
и за нейното налагане и финансиране в обществото. В такава обстановка по 
време на Златния спортен век на България действахме и реформирахме в дви-
жение подсистемите за детско-юношески спорт, центровете за високо спортно 
майсторство в страната и подготовката на националните отбори и трасирахме 
магистралите за постигане на неочаквани за обществото и за света резултати. 
Нито тогава, нито сега имам съмнение и колебание в правилността на нашите 
действия, защото те бяха в интерес на спорта. Ако за нещо съжалявам, то е, че 
в началото на 90-те години БСФС и ДФС бяха анатемосани като „комунистиче-
ски“ и закрити. Националната спортна система беше разрушена, вместо да бъде 
реформирана съобразно с настъпилите обществени политически и социално-
икономически промени в страната.
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МЕМОАРИ ЗА 
ДИЛЕМИТЕ НА СЪРЦЕТО И УМА

От далечни епохи и на различни езици бележи-
ти или небележити са писали спомени. По този 

начин са ни протягали ръка, търсили са връзка с ид-
ните поколения. За мен еталон на блясък, увлекател-
ност и мъдрост са мемоарите на Александър Херцен 
„Минало и размисъл“. Но нека веднага призная, че 
любимата ми книга и моя лична библия завинаги 
остават „Записки по българските въстания“ на За-
харий Стоянов.

Всяка споменна книга е огледало на един личен 
живот в контекста на определено историческо вре-
ме. Дори преувеличенията или самохвалството на 
автора, ако са майсторски написани, възможно е да 
увлекат. Може да са опашати лъжи и литературно на-
халство, но са четиво, което поради майсторлък – се 
харесва. Тази сладкопойна белетристика се престру-
ва на уж-мемоари! Но ако мемоаристът няма таланта 
на разказвач, всичко ще изскочи наяве. Книгата на 
този преструванко ще отрази като в криво огледало 
ниския му духовен ръст, напъните да се пъчи, а най-
вече лъжите. Окичен с тях, те не стават лавров венец 
на главата му. Няма да го помислим и за побратим на 
Крали Марко.

Мемоарите са често израз на огромна, всепоглъ-
щаща носталгия по миналото. Или са последно слово 
в здрача на тъжен човешки залез. Мемоаристът си 
припомня силуети на скъпи близки и иска да ги въз-
креси, та дано не изчезнат от паметта на света. Пра-
ви го от благородно желание да попречи на времето 
да изтрие, да заличи имената им. И ни припомня със 
силен глас: те живяха, те бяха сред нас! Според мен e 
красиво; този порив вълнува.

Но ако се случи авторът чистосърдечно да спо-

Бригита Йосифова

Бригита Йосифова – журна-
лист ка и писателка. Дълго-
годишен кореспондент в Лон-
дон и в Москва за в. „Литерату-
рен фронт“, „Работническо де-
ло“, „Труд“, „Отечествен фронт“, 
„Стандарт“ и др. Автор е на ре-
дица книги, сред които „Купено 
дете“ (автобио графична), „Ля-
ля, сама в широкия свят“ (за ак-
трисата Елена Воденичарова), 
„Декабристите“ (преведена на 
руски, станала бестселър в Ру-
сия), на сборници с разкази, сред 
които „Бирена чаша с монети“ 
и др. Дадената за печат книга 
„Обещах да запомня“ е посвете-
на на интелектуалната друж-
ба на двама българи – Бригита 
Йосифова и Петър Увалиев – в 
Лондон.
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деля огорчения и неволи или ако сам се осъжда за грешки и свои бели, всичко 
ще му простим. Ще му простим дори ако ни каже, че е бил проклет като дете и 
е гасил кандилото на баба си. Признанието, както и разкаянието – трогват до 
дън душа. И прощаваме.

Споменах, че за мен няма по-голям мемоарист от нашия изумителен За-
харий Стоянов и неговите безсмъртни „Записки…“. Погледнато от висотата на 
този наш духовен паметник, задължително е да сме взискателни, но и справед-
ливи към мемоарите на съвременниците ни. Лошите може да игнорираме, но 
ако видим добри, а най-вече – блестящи, наш дълг е да ги посочим и похвалим. 
Ето защо искам да споделя впечатленията си от мемоарната книга на Павел Пи-
сарев „Подир изгубеното време“ (издателство „Жанет 45“).

Спирам се на нея, защото тя абсолютно ме плени. Случи се невероятно-
то: сякаш не е книга, а е вино или горско омайниче. В нея има глави, които 
ловят и отразяват светлината и сенките на цяла една историческа епоха. Но 
преди всичко е много човешка, много топла книга. Авторът поднася един пул-
сиращ алманах, сякаш там, сред случките и историите, е вложил и сърцето 
си. Има разкази, остроумия, кратки, запомнящи се сентенции, които парват 
като коприва. Павел Писарев е човек на високи социалистически принципи, 
но ги защитава не механически и сляпо. Той е неспособен и на капка лична 
неприязън към несъгласните с него, към опоненти. Умее с ирония и често 
с добра усмивка да казва своите истини. С вещина рисува обществени лич-
ности и разнищва характерите им. И му вярваме! Защото пише без обичай-
ната нашенска сляпа партизанщина. Павел Писарев е искрен с позициите си 
и не ругае за щяло и нещяло. (Димитър Генчев, един умен и остроумен наш 
историк, го нарече в печата „Аристократът от Горна баня“.) Силата на тези 
мемоари е и в това, че от тях искри истински идеализъм. Неговите анали-
зи и срещи по време на престоя му във Франция (където е живял и работил 
като кореспондент) впечатляват. Той е не само ерудиран наблюдател, но и вещ 
анализатор на големите световни теми. Мемоарите му надрастват споменния 
си характер, защото са богати на оценки и изводи. Случките и събитията са 
разказани отвътре, като дилеми на сърцето и ума. Четем изповедта на творец, 
който съвсем не е романтик и не рони въздишки под ничия луна. Нито хлен-
чи по отминали години. Този човек не си пилее думите на вятъра. Не цели да 
ни забавлява, но прекрасно умее да грабне вниманието и да увлече.

Не може да не му вярваме, когато кратко и точно характеризира Людмила 
Живкова: „Странна птица в социалистическия кафез“. Или за себе си: „Който 
казва, че е излязъл чист като сълза от това време, лъже. Аз не съм. Признах си.“ 
Крайно сдържано и нежно пише за съпругата си Цветана Коларова. Липсват 
излияния и гръмки думи, закъснели похвали и благодарности. Запознават се, 
когато тя е била още ученичка (заедно с нейната приятелка Людмила Живкова, 
също ученичка; били са в една обща младежка компания). Ето как пише за нея: 
„В тази компания беше звездата на живота ми – Цвети Коларова, най-хубавата, 
умна и кротка. Започна моята „Лъв стори“. Тя не се тикаше напред като мене, 
въпреки многобройните предложения, които й правеха. Моят семеен живот 
трая повече от 40 щастливи години. Сега съм сам.“
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Ето как, по мъжки сдържано, 
прошепва признание за своята голяма 
любов и тъга по нея. И ги определя с 
три думи „Моята Love story“… (Пов-
таря заглавието на известния роман-
тичен американски филм.) Тук ще си 
позволя да вмъкна мой параграф за 
Цвети Коларова. Правя го, защото 
беше моя скъпа приятелка в течение 
на десетилетия. Тя не само бе достой-
на за тази негова любов, но и самата 
Цвети го обичаше също така красиво 
и също така силно. Тя е тази, която до 
последния си дъх го вдъхновяваше. 
Беше изключително голяма личност, 
една високообразована българка. Тя 
наистина обръщаше гръб, отказваше 
на всякакви предложения за високи 
постове и власт. Внучката на Васил 
Коларов бе една от най-скромните, но 
и най-умните жени на нашето време. 
Ще добавя: 25 години беше редактор-
ка в студия ‚Игрални филми“ на Ки-

нематографията. С изключителен художествен талант и редакторска прециз-
ност подготви близо 40 български художествени сценария, за да ги видим като 
филми на екраните. И да се гордеем с тях по света! Сред познатите заглавия ще 
спомена: „Преброяване на дивите зайци“, „Вилна зона“, „Матриархат“, „Мера 
според мера“…

Павел Писарев пише: „Малка е България и всичко и всички са обвързани 
с видими и невидими житейски нишки.“ И така ни разказва примери за това 
невероятно нашенско „обвързване“, че ги превръща в малки новели. Четем за 
съдбоносни заплитания на отделни човешки съдби, за неочаквани връзки на 
личности от двете страни на барикадата. Описва изпитанията на баща си (цар-
ски офицер) в едно трагично смутно време. По бащини разкази синът възкре-
сява вартоломеевите нощи от 1925 г.

Детството му в Горна баня го кара да възкликне: „Спомените ми от Горна 
баня са от преди войната. Може да се каже, че колкото съм градско момче, тол-
кова съм и горнобанче.“ И сладкодумно възкресява живот сред природата, ми-
лия на сърцето си горнобански път, рой дечица, съседи, обитатели на близките 
вили. Не след дълго ще сипе присмех и ирония за лошия ни навик да сменяме 
имената на софийските улици, че и на градините ни. Ето как: „Царе сме на про-
мените. Дядо и баба казваха на парка „Пипинерата“, баща ми и майка ми „Бори-
совата градина“, а аз го знам като „Парка на свободата“. Сега е пак „Борисовата 
градина“. Чакам дали ще дочакам пак да се сменят някои имена. Подлизурска 
държава, подлизурски елит или подлизурски народ, всеки сам да си даде отго-
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вора.“ Звучи сурово, но ако е вярно? Сменяме ли имената?
Павел Писарев разкрива дълбочините и причините за разместването на 

исторически пластове у нас, както и по света. Но това е само един от „руче-
ите“, който тече в книгата. С дар слово и замах той обединява в могъщ водо-
пад многобройните си преживелици. И ние очаровано следим каскади, кло-
кочещо богатство от сюжети, изобилието от човешки характери. Тази книга 
буквално гъмжи от навалица, пълна е с интересни хора. И те дишат, говорят, 
спорят като живи.

Павел Писарев извайва и майстори спомените си, сякаш са елмази и гриж-
ливо ги полира. И те грейват. За мен те са равни по сила, хубост и стойност на 
онези – от земните недра. Авторът е в ролята на майстор-бижутер, който е сът-
ворил многото карати на тази изключително стойностна мемоарна книга.

Накрая не може да не спомена ролята на издателство „Жанет 45“, кое-
то издаде тази книга. Разбрах, че буквално 2 седмици след получаването на 
ръкописа издателката г-жа Божана Апостолова го е и прочела, и издала! Със 
своя верен усет и всеотдайна любов към книгата е разбрала, че държи в ръ-
цете си прекрасна творба и е побързала да я поднесе на читателите. Ето кое 
прави издателството „Жанет 45“ наше национално книжовно огнище. С пра-
во може да се гордее, че дава път на стотици млади и неизвестни автори; но 
това издателство издирва, тачи и публикува и много мемоари на достойни 
наши българи (както и на чужденци), които имат какво да ни кажат за пре-
живяното през житейския си път. Нека добавя: за един месец целият тираж 
на мемоарната книга „Подир изгубеното време“ е изчерпан! Издателството 
запълва празнината, пуска второ издание.
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ЗА ДОЙНО ДОЙНОВ, 
НЕГОВОТО ВРЕМЕ И НЕГОВИТЕ ХОРА

С Дойно Дойнов се запознах в колата на Пенчо Ку-
бадински. Заедно пътувахме към Копривщица, 

отивахме на Националния събор. От книгата* ще раз-
берем, че Дойно обича старите български градове Ка-
занлък, Копривщица, Търново, Пловдив, Рилския ма-
настир. Когато в района на Мирково криволичехме по 
тесния тогава път, бай Пенчо Кубадински се провикна: 
„Дойно, ей там е твоето родно Буново със своите фал-
шификатори начело с Петър Шутов и дядо Христоско.“ 
„Петър Шуте, другарю Кубадински, поправи го Дойно, 
аз съм го виждал и разговарял с него, той след Девети 
септември стана член на партията като ятак на парти-
заните, но после пак го изключиха и вкараха в затвора 
като мошеник.“ Отвори се една лакърдия по въпроси, в 
които аз не бях посветен. Бай Пенчо се оказа много до-
бър историк, по-добър, отколкото политик – по това се 
спори, и не толкова успешен, колкото като ловец.

Сега пред мен е книгата на Дойно Дойнов „Хората, 
с които живях“, прочетох я за една нощ с интерес. Не 
съм от неговата чета историци, моите акрани са писате-
ли, кинаджии, журналисти, но се учудих – всеки трети 
от хората на Дойно е и мой човек. За Илчо Димитров, 
Вера Мутафчиева, Марко Семов, Анчо Анчев, бачо Ко-
льо Генчев, Тончо Жечев мога и аз да разказвам надълго 
и нашироко, както и за Людмила Живкова, Александър 
Фол и Пейо Бербенлиев и за още много други. Че даже 
и за пирдопския кмет Иван Пеовски, брат на моя колега 
от Икономическия институт на БАН Рад Пеовски. Но 
едно е да ги видиш, особено историците, отвътре като 
състудент и колега, друго – като мен отстрани. За тези 

Павел Писарев

Павел Писарев – доктор на со-
циологическите науки. Работи 
в областта на социологията и 
политологията. Публикувал е 
статии и книги по проблеми-
те на европейската културна 
инте грация, между които: „Ев-
рокултурата“, „Електронната 
култура“, „Амери канският кул-
турен империализъм“ и други.

*  Дойно Дойнов. „Хората, с които живях“. С., изд. „Булфилм“, ИК 
„Златен змей“, 2011, 455 с.
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хора Дойно е разказал с уважение и лю-
бов, отдал им е последна почит, заста-
нал е на тържествен караул.

Защото Дойно Дойнов е разгънал 
пред читателите една национална па-
норама от десетилетия като историк. 
Панорама на България от Девети сеп-
тември 1944 г., та до днес. Панорама, 
представена чрез разказ за хора, съби-
тия, политики, които съдържат фактите 
за историческото развитие на страната, 
духа на историята, вкуса на времето. 
Като студент по история, сътрудник 
в много музеи, директор на Археоло-
гическия музей, ръководен деец в Ко-
митета за култура, заместник на Пейо 
Бербенлиев, шеф на Генерална дирек-
ция „Пластични изкуства, културно-
историческо наследство и библиотечно 
дело“ и като дългогодишен директор 
на Държавния архив, като учен и про-
фесор, със своята огромна обществена 
дейност за популяризиране делото и 

паметта на Васил Левски Дойно Дойнов е забележителна личност, виден наш съв-
ременник, един от духовните първенци на България. Без неговата книга „Хората, 
с които живях“ трудно ще бъдат пресъздадени някога атмосферата и житието на 
днешна България.

Най-напред книгата отдава заслуженото на паметта и делата на видни исто-
рици. Страниците, посветени на академик Димитър Косев, на академик Димитър 
Ангелов, на позабравения днес професор Бурмов, цяла глава за червения академик 
Илчо Димитров и неговите борби за обективно тълкуване на додеветосептемв-
рийската история, борбите му за реабилитация на правителството на Муравиев 
и за издаване на дневника на Филов и на знаменитата „Строители на съвременна 
България“ на Симеон Радев са принос към историята на самата българска истори-
ческа наука и към нейните първенци. Няма известен наш историк или археолог, за 
когото Дойно Дойнов да не разказва, че стига чак до наши дни и до прословутия 
Индиана Джоунс – професор Китов.

Животът на Дойно Дойнов е минал сред писатели, дейци на науката и култу-
рата. Дойно бързо е намерил цаката на тези хора, трябва да се научиш да ги слушаш 
с часове, те обичат да говорят, да ги гледаш уважително и да участваш в техните 
трапезни тържества. Те са застойни и запойни хора, седят с часове по кръчми и 
ресторанти и поемат по много и от всичко. Той отделя много страници за Чудомир, 
за Емилиян Станев, Тончо Жечев, Пелин Пелинов, Веселин Андреев, който е от не-
говия край, за Николай Хайтов, който внася много страст в спора си с историците 
за гроба на Васил Левски. Свидетелства за близката дружба между Петър Динеков 
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и Дмитрий Лихачов, разказва за срещите си с тях, за сътрудничеството между бъл-
гарските и руските историци. Всичките тези приятели и събеседници на Дойно са 
велики хора, преди всичко свободни, времето беше в тях, а те – преди времето си. И 
той достойно се е отнесъл към тези първи граждани на държавата на духа – Бълга-
рия. Активна е и международната дейност на Дойно Дойнов – срещите му в Токио 
със световноизвестния учен и политик Дайсако Икеда и във Виена с президента 
Кирхшлегер, изложбите по света, посещението му при папа Йоан-Павел Втори.

Твърдя, че тези мемоари ще се цитират в много по-сетнешни книги, посве-
тени на нашето българско време през миналия век. Страниците, отделени за него-
вите срещи с видни политици и държавници – с Вълко Червенков, Тодор Живков, 
Пенчо Кубадински, Людмила Живкова, Георги Йорданов, разкриват същността и 
характера на българската политическа действителност. Спомените на Дойно Дой-
нов са свидетелство с първостепенна важност за строителството на паметници на 
културата, за реставраторската политика за съхранение на църкви и манастири по 
цялата страна. Неговите срещи и разговори с Людмила Живкова дават изключи-
телно правдива и конкретна информация за онова време, което влезе в българската 
история като втори златен век на нашата култура. И за мен споменава, какво казала 
Людмила Живкова за Павел Писарев – „този прагматик, отчайващ реалист, който 
единствено може да ме поугаси“. Така беше, аз единствено от нейните заместници 
не пощурях да викам духове, да спазвам диети и се присмивах, когато започваше 
да говори за Космоса и за красотата, която ще спаси света. Бяхме приятели от тий-
нейджърските години. Тя наистина промени атмосферата в българската култура, 
Людмила свещенодействаше в Храма на българския дух.

И какво излиза? Онова време, заклеймено сега с тежки оценки като тотали-
таризъм и еднопартийна диктатура, е било време на спорове, на творчески подем, 
на борба за налагане на българското. Дойно Дойнов не украсява нещата, не бяга и 
съзнателно не крие пороците на миналото, но заедно с тях разкрива творческата 
страст на българите. Излиза, че богомилското минало не е било случайно, че бълга-
ринът е земен човек, реалист и създател. В това ни убеждава Дойно Дойнов, който 
показва как историците са приобщили към своята вече марксистко-ленинска исто-
риография даже учениците и последователите на Богдан Филов, когато са виждали 
техните високи признати качества на археолози и на изследователи.

Книгата през цялото време разказва за работата и за борбата на историци-
те за обективна, честна, вярна история. За опитите им да разчупят шаблоните на 
догматизма и фалшификациите на историческите факти, за стремежа им да бъдат 
честни патриоти. Днес времето и много от хората, за които Дойно Дойнов разказва, 
са покрити със забрава или с лъжи. Това, което тогава някои политици правеха, за 
да се изопачи историята на България, днес се повтаря, палачинката се обърна, тига-
нът пак не е в български ръце. Само честни, талантливо написани книги, като тази 
на Дойно Дойнов, могат да допринесат за възстановяване на истината за предишна 
България. Затова сядайте и пишете! Няма кой друг вместо вас да разкаже вашата 
история, нашата история за нашето време. Дойно Дойнов на всички нас даде вели-
колепен пример. Написа увлекателна, умна, честна и сърдечна книга за обществе-
ните процеси в страната, в които е втъкан неговият и нашият живот. Защити себе 
си и всички ни. Написал е книгата с голяма дарба на историк и на литератор.
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АНОТАЦИИ

„Китай днес“ е приложение на в. „Земя“. 
То излиза вече втора година два пъти месечно. 
Предназначението му е да запознава българ-
ския читател с историята на Китай, с неговите 
забележителности и с всичко, което става днес 
в огромната страна. На страниците му има но-
вини от политиката, икономиката, социалната 
сфера, културния живот и спорта. Във всеки 
брой се представя по една от административ-
ните области или по един от главните градове 
на Китай. Има материали за китайците, които 
живеят в България, за семействата им, за биз-
неса им, за културните им прояви, за различ-
ни техни инициативи. Със специална страни-
ца разполага Посолството на КНР в България, 
там се поместват актуални материали или ин-
тервюта с работещите в различните секции на 

посолството. Страницата „Мнение“ е за статии от световния печат и за теоре-
тични разработки. В приложението се използват текстове от агенция „Синхуа“ 
и от китайския печат.

Издателство „Хайни“ публикува в превод 
на български език диалогията на именития 
руски писател Алберт Лиханов „Момчето и 
момичето“. Книгите на Лиханов са издадени в 
милионни тиражи и са преведени на различ-
ни езици. По много от тях са заснети филми 
– „Плашилото“, „Моят генерал“, „Добри наме-
рения“ и др. Авторът е лауреат на държавни 
награди на Русия, на Международната награда 
„Янош Корчак“, на Френско-японската награ-
да „Виктор Юго“ и други.

Съвременната диалогия „Момчето и мо-
мичето“ обединява романите „Никой“ и „Счу-
пената кукла“, получили Голямата литературна 
награда на Русия за 2011 година на Корпора-
ция „Диамантите на Русия“ и на Съюза на рус-
ките писатели.
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