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МАГИЯТА НА ЧИСЛОТО 
ЧЕТИРИ

Никаква! В числото 4 няма нищо забележително, 
ако пренебрегнем факта, че се дели на 2 без никакъв 
остатък. Но за най-новата българска история то е от 
особено значение. През последните четири години се 
случиха много и все важни неща.

Смениха се 4 правителства:
- правителството на А. Луканов (за педантите - 

двете правителства на А.Л.). Това бе правителство на 
комунистическата инертност с основен лозунг „Леви
чарството - старческа болест на комунизма“.

- правителството на Д. Попов или правителството 
на надеждата. На Д. Попов нацията дължи крилатата 
фраза „За Бога, братя, не купувайте!“ - фраза, която 
трайно мотивира социалното поведение на българи
на.

- правителството на ф. Димитров или правителст
вото на синята надежда. На него принадлежи завета 
„Да бъдем нормални!“ - завет изцяло издържан в 
психотерапевтичен дух.

- правителството на Л. Беров, което сега-засега 
нищо не завещава, а само обещава.

Смениха се 4 държавни глави (ако терминът „гла
ва“ не е пресилен в някои случаи): П. Младенов смени 
Т. Живков, Ж. Желев смени П. Младенов и веднъж 
Ж. Желев смени самия себе си.
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Над 4 (по 100 000) души, най-вече млади, зелени, 
напуснаха страната, за да дирят по света демокрация 
и пазарна икономика.

СДС навършва 4 години и зад гъ...рба си остави 4 
вида изпоцапани „Дайперси“.

4 пъти ф. Димитров успя да започне едно изрече
ние и своевременно да го завърши.

Ж. Виденов 4 пъти се усмихна на камерите и почти 
толкова пъти те на него.

В затвора влязоха 4 души от бившата номенклату
ра. Двама веднага излязоха. Било им скучно сами.

4 пъти Л. Беров прояви чувство за хумор, а предсе
дателят на АСП - отсъствие на такова.

Четирима митрополити спретнаха още един Свети 
синод, с което доказаха, че са последователни демок
рати поне в очите на ядрения поп.

АСП успя да проведе 4 юбилейни конгреса. В 
навечерието сме и на 4-та годишнина на в-к „Начало“, 
който здраво държи неговото съдържание да се нами
ра в точно съответствие с наименованието.

Тези и някои други подобни исторически събития 
ни карат да погледнем със загриженост към някои 
несъстояли се такива, които именно поради факта, че 
не са се състояли, не хвърлят никаква сянка върху вече 
изброените състояли се. В светлината на несъстояли- 
те се (от това, че не хвърлят сянка, не може да се 
направи прибързан извод, че не хвърлят светлина) е 
необходим анализ и оценка на основата на оптимал
ното съчетаване на черногледството и светлослепота- 
та.
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По един въпрос и политическите сили, и нацията 
като цяло са напълно единодушни - България се нами
ра в криза (някои обичат по-оптимистичния тон - 
„катастрофа“). Споровете започват, когато се търси 
виновника и когато се предлага онази политическа 
сила, която ще постави страната окончателно на коле
не. Иначе спорове няма...

ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС НА НАЦИЯТА - 
БОЛЕН ДУХ В БОЛНАВО ТЯЛО

Към днешна дата половин милион наши българи 
са напуснали страната и много малко са се върнали. 
Сред щастливите изключения са г-жа Мозер и г-з 
Барев. Ако не бъде засилен радушният прием от запад
ните страни на нашите сънародници, разполагаме с 
около десетина години за довършване на процеса. 
Раждаемостта може да постави нацията в началото на 
следващия век в състояние на демографски колапс. 
По детска смъртност сме на едно от първите места. Не 
изоставаме и в областта на средната продължител
ност на живота. Здравословното състояние на нацията 
и здравеопазването се движат в противоположни по
соки. Наркоманията расте под носа на здравното въз
питание, здравеопазването и правораздаващите орга
ни. Ако грижите за инвалидите се подчинят на някои 
западни закони за защита на животните, можем да 
очакваме съществен напредък.

5



Безработицата скоро може да стане масов битов 
проблем. И то при условие, че структурното преуст
ройство и приватизацията още на са използвани като 
инструменти за нейното увеличаване. Социалната не
сигурност превръща утрешния ден за много българи 
от ден на надеждата в ден на страхови неврози. Пот
върди се старото правило, че свободата без сигурност 
може да се превърне в заплаха. Престъпността расте 
и ако не беше тъй навременният апел на президента 
пред парламента, едва ли някой може да каже докъде 
щяхме да стигнем. Бейзболът без топки се превърна в 
национален спорт, пожелаването на жената и кесията 
на ближния - ежедневие. Това, което не успеят да 
свършат борците, ще го довършат полицаите. Ако 
останат такива.

Стопанската инициатива на гражданите гравити
ра някъде около правенето на кафе и търговията с 
арабски боклуци. Високите данъци и лихви, съчетани 
с отсъствието на опит (че откъде ли пък да го натрупат 
този пуст опит), демотивира българския бизнесмен 
или го принуждава да използва метода, отдавна извес
тен като „втория начин“.

Пред очите ни ерозира националната и личностна
та ценностна система на българина. След десетилетия 
идеен и идеологически монизъм внезапно настъпи 
вакуум, който политическите сили искат да запълнят 
с две сами по себе си нищо незначещи думи - „демок
рация“ и „пазарна икономика“ (тук политическото 
единомислие е пълно) и с един или два насочени към 
небето пръста (тук политическите различия са ради
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кални), вероятно в израз на някакви настоятелни 
искания към него. Н. Василев гениално констатира - 
идеологически вакуум при едновременната липса на 
задълбочено разработени, личностно възприети и зак
репени в традицията фундаментални компоненти на 
естествения идеологически плурализъм-такъв е идей
ният климат днес. Сега никой българин не е в състо
яние разумно да интерпретира думите, които са вклю
чени в наименованията на партиите и които по прин
цип трябва недвусмислено да идентифицират тяхната 
идеология. А те са 150 - не българите все още, а 
партиите. Програмните им декларации обикновено, 
за да не кажем без изключение, показват по-скоро 
отсъствие, отколкото присъствие на идеологически 
промислена позиция.

Когато на нашенеца споменем думите „национа
лен идеал“ или „национална идея“, той най-вече с 
носталгия обръща взор към географските граници на 
държавата, въпреки че историята показва едно - все
ки подобен взор е довеждал страната до национална 
катастрофа. Националната идея трябва да се търси 
преди всичко в културната, в културно-историческата 
идентичност на българина, а не във военните разход
ки из Балканите. Днес национална идея все още няма, 
заради това пък е твърде жива интернационалната. 
Ерозията на националното у българина е една от най- 
големите му трагедии.

Ерозията не пощади и преживялата какво ли не 
Българска православна църква - един от корените на 
българската национална идентичност. Един сбъркан 

7



физик слиса и нас, и православния свят, като с едно 
завъртане около оста си направи две църкви, с което 
постигна падане на рейтинга на Бога в очите на 
стадото божие. Бог да пази България! Едновременно 
с това, вероятно на основата на конституционното 
право на свобода на вероизповеданията, разни секти 
си развяват расата и това, което е под тях. И то пред 
децата ни, които нямат и най-малка представа за това 
какво е гражданска свобода и още по-малко свобода 
на вероизповеданията. Бог да пази България, защото 
явно нашите свещенослужители и държавници не са 
способни да сторят това.

Авторитетът на държавнитб институции и вярата 
в здравомислието на политиците непрекъснато падат. 
Политическото самосъзнание, държавническото све
тоусещане на българите също ерозира. Парламентът, 
правителствата, не без благородните усилия на мас
медиите, станаха за смях. И все пак, трябва да призна
ем, има плурализъм. По-рано тайно се подигравахме 
на един политик, а сега от смях ни тресат много 
политици - явно. Трагедия е това, че българската 
интелигенция (а такава ние имаме, и то на добро ниво) 
в голямата си част стои настрана и си струва сеира. И 
не трябва да се цупи, че нейното място се заема от 
хора, които през живота си не са имали никакви 
прякори от нубийски интелектуалци, от хора гладни, 
бити и... т.н.

Ключови думи за разбиране на човешкия ресурс на 
нацията са обезвереност, песимизъм, деморализация, 
демотивация, депрофесионализация. Болен дух в бол
наво тяло. И все пак българинът е жилав и го е демоне - 
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трирал много пъти в историята. И все пак българинът 
има здрав смисъл и също го е демонстрирал неведнъж. 
Преживял е много и е натрупал много, често пъти 
неосъзнато, житейска мъдрост, която го е спасявала. 
Ще го спаси и сега. Надявам се!

МАТЕРИАЛНИЯТ РЕСУРС НА 
НАЦИЯТА ИЛИ ИМА ЛИ 
ГРАНИЦИ РАЗРУХАТА

За природната среда е по-добре да не се говори. За 
45 години бе направено много за резерватите и ловни
те стопанства. И ако днес доунищожаванетона приро
дата не върви с бързи крачки, това се дължи не на 
особените правителствени мерки и своевременно при
етите закони за опазване на околната среда, а на 
инвестиционната немощ на страната, на факта, че 
предприятията или не работят с пълния си капацитет, 
или изобщо не работят. Комуналната хигиена е на 
нивото на гаров клозет.

А иначе икономиката върви!
Реституцията вече ни се усмихва примамливо от 

партерните етажи на градския сграден фонд. Лъскави 
магазини, лъскави стоки, лъснати цени.

В светлината на историческите решения на IV 
конгрес на АСП, следвайки духа и буквата на оценки
те, направени в Габрово, можем да констатираме 
следното:
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- Достигнахме най-ниската точка на възможния 
критичен предел в спада на индустриалното и селско
стопанското производство след 10 ноември 1989 г.

- Изчерпахме възможностите за технологично об
новяване на производството и неговото съживяване в 
рамките на пълното доминиране на държавната соб
ственост.

-Структурното обновление на производството стои 
в мъртвата си точка.

- Въпреки наличието на някои законови и органи
зационно-административни предпоставки приватиза
цията продължава да бъде повече политически ло
зунг, отколкото реален икономически процес.

- Натрупват се капитали в очакване да закупят 
производствените мощности на кило, като старо же
лязо. Въртят бизнеса си фирми с напълно ясни и за 
самите тях и напълно прозрачни за нацията цели.

- Състоянието на селското стопанство е катастро
фално и ще има трайни последствия върху икономика
та като цяло - все пак селското стопанство е основа на 
всяко стопанство. Удачно назованите ликвидационни 
съвети работят. В ход е приложението на Закона за 
земята. Но как точно, и то в кратки срокове, ще бъде 
върната вече комасираната по социалистически земя, 
набраздена с крупни инфраструктурни коридори - 
това може да каже само аграрник от мащаба на Г. 
Спасов. Изклахме нашите племенни стада. Добре, ще 
купим нови. Но къде са туземните, Нашенските биче
та, които да аклиматизират пришълците?

А иначе икономиката върви!!
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- Вътрешните, хоризонтални и вертикални, сто
пански връзки са в разруха и вероятно хаосът ще 
продължи и ще се задълбочи на етапа на приватизаци
ята и структурното обновление.

- Старите външноикономически приоритети от 
идейно чисти съображения бяха изоставени. Нови 
няма. Или по-точно има, но те са насочени към стра
ни, за които пък ние не представляваме никакъв 
приоритет.

- Външният и вътрешният ни дълг кой знае защо 
взеха девиза на гр. София - „Расте, но не старее!“

- Чуждият капитал гледа с неохота към България. 
Навремето ни плашеха, че ще дойде американският 
империализъм. Ама не идва, пророчески заяви един 
член на АСП. И продължава да не идва.

- Разни ембарга, наложени ни от ООН в името на 
най-хуманни цели, са на път по най-цивилизован на
чин да разкажат играта и на без това съсипаната ни 
икономика.

- Пазарна икономика все още няма, защото няма 
свободен пазар на капитали, земи, работна сила и т.н.

А иначе икономиката върви!!!
В историческите оценки на IV конгрес срещаме 

фразата: „Състоянието на икономиката не дава осно
вания за оптимистични прогнози.“ И все пак място за 
оптимизъм има. Но при няколко условия: спешно да 
бъде създадена цялостната нормативна база за разви
тието на икономиката (а това означава парламентът 
да работи колкото се може повече); политическа ста
билност (а това означава партиите да работят колкото 
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се може по-малко); решителност (а това означава 
изпълнителната власт да работи без колебание за 
постигането на реални цели в реални срокове). И, уви, 
драги сънароднико, много, много труд.

Възможно ли е това?
А иначе икономиката няма да върви...

ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА + 
ПАРТОКРАЦИЯ = ХАОС

Разделението на властите в нашата страна е факт. 
Най-малкото така пише в Конституцията. Вероятно 
отсъствието на традиция обаче е причината понякога 
властите да си пъхат носа там, където не им е работа, 
с което пък създават работа на Конституционния съд.

Това, че сме парламентарна република, българи
нът разбира най-вече всеки петък. Денят, в който на 
скучните въпроси на депутатите скучно отговарят 
министрите. Но като казахме „република“, трябва да 
направим едно отклонение, защото „Един призрак 
броди из България, призракът на монархизма!“

С повод и най-вече без никакъв повод, се йамират 
хора, които заварваме в неприличната поза да реани
мират монархическата идея. Даже ако, при особено 
съчетание на звездите, отново се сдобием с монарх, 
няма да минат и няколко години и с референдум или 
без референдум, отново ще станем република. Бълга
ринът е паметлив, пък и 16 юни 1913 г. не е чактолкова 
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отдалечена дата.*  Нека почива в мир и покой сърцето 
на цар Борис III в Рилската света обител, а заедно с 
него и монархическата идея. А иначе сме туристичес
ка страна и всеки може да се запознае с нейните 
забележителности.

* На тази дата по нареждане на монарха бълг. войска предприема 
военни действия срещу Сърбия и Гърция, с което се поставя началото 
на Междусъюзническата война, довела България до национална ка
тастрофа.

Най-слабото място в нашата политическа система 
не е това, че тя е републиканска. Най-слабото място е 
парламентът. Депутатите, мине се, не мине се ден, се 
стремят да докажат, че това е именно така. За тяхно 
оправдание трябва да добавим, че и те са жертва на 
конституционната мъдрост на великите депутати.

Всеки ден изпълнителната власт инкасира крити
ки по свой адрес. Повечето критики са справедливи. 
Но нито бездарното правителство на ф. Димитров, 
нито представящото се за даровито правителство на 
Л. Беров могат да бъдат изцяло винени в мудност, в 
бездействие, в недоглеждания и грешки. Отсъствието 
на закони, опората върху не добре обмислени закони, 
някои от времето на В. Червенков, направо връзва 
ръцете на изпълнителната власт и амортизира нейна
та воля за действие. И тогава депутатите вземат, та 
свалят правителството и натоварят някой друг наив
ник да съставя ново правителство.

Не че правителството на Л. Беров и лично той не 
могат да бъдат винени за състоянието на страната. Не 
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е нормално да се афишираш като правителство на 
приватизацията и към днешна дата да имаш около 200 
млн. лева приватизационни сделки. Не е правилно да 
включваш в приоритетите си структурната реформа и 
да не направиш почти нищо за нея. Не може в продъл
жение на половин година да оставиш външните рабо
ти без титулярен министър, след като на западната ти 
граница има война и най-накрая да назначиш човек, 
който пътува колкото и вътрешния министър (вероят
но като компенсация за предишния външен минис
тър, който и до ден-днешен не можем да видим в 
страната). Не е редно да научаваш за важни събития 
от пресата и след това да се правиш на ощипана мацка. 
Не можеш да повериш транспорта в ръцете на човек, 
който си подаде оставката преди да е изпълнил обеща
нията си относно гаровата хигиена. Не е прилично да 
казваш на масмедиите в каква точно светлина трябва 
да те отразяват. И т.н. За подобни неща президентът 
след стоте дни на правителството взе, че му извъртя 
едно 3+, с което демонстрира загрижеността си на 
класен наставник.

И точно тук е тънката работа на парламентарната 
република. Няма кой да извърти заслужената оценка 
на самия парламент и депутатите (за изборите ще 
стане дума по-долу), а ако има кой, то тя едва ли ще 
достигне до висините на оценката на Л. Беров.

В нашата история сме свикнали да делим хората на 
русофили и русофоби, германофили и германофоби, на 
франкофили и франкофоби. Днес това е не чак толко
ва осмислено. Като гледаш основната част от сегашни 
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политици и държавни мъже, се питаш дали всички те 
не са българофоби?

Към историческите оценки за президентската ин
ституция, които даде конгресът на АСП, трудно може 
да се добави нещо. Освен може би това, че всеки 
президент е жертва на собствената конституция и 
собствените си личности. Един президент, който се 
избира пряко от народа, не може да има по-малки 
права от един депутат и непрекъснато да съизмерва 
пълномощията си с премиера. Експериментът, който 
бе проведен с любезното съдействие на г-жа Б. Димит
рова, показа, че в Конституцията има още един про
пуск - спокойно можем да живеем и без вицепрези
дент. Впрочем пропуски в Конституцията има, след 
като са били забелязани даже отвъд океана. За съжа
ление голямото разстояние явно е оказало влияние, 
защото г-н Монтгомъри ги откри нарочно там, където 
те не съществуват. Все пак трябва да му бъдем искрено 
благодарни заради изострянето на вниманието на на
цията по тези въпроси...

Да се съди съдебната власт е неприлично, но да се 
правят съждения за нейната работа е възможно и 
необходимо. Преди всичко не е приемливо висшите 
магистрати да се държат като филиал на Втори адво
катски колектив, независимо от това че явно прите
жават добри адвокатски знания. Но още по-неприем- 
ливо е престъпници от различен калибър и от разли
чен бранш да се разхождат свободно по улиците, с 
което ограничават свободата на другите. Страхът на 
другите, породен от безстрашието на първите, е пряко 
следствие от бездействието на съдебната система.
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И за синдикатите не може да се каже нещо особено 
утешително. Все още те виждат своята основна работа 
в това да се бъркат в работата на държавните органи 
за управление, вместо да оправят работите на работ
ниците. Може би поради тази причина те не проявяват 
забележимо влечение към преброяване на своите чле
нове.

Без да се ангажира Радио „Свободна Европа“, пре
ди известно време г-н Вл. Костов предложи в управле
нието на държавата да бъдат привлечени повече же
ни, турци и цигани. Трудно може да се каже какво 
точно е имал предвид, но не ни се ще да мислим, че 
повод за тази оферта са му дали качествата на българ
ските политически и държавни мъже.

Политическата система, която възприехме, добре 
обслужва други народи, живели в други условия, но тя 
зле обслужва нашата държава при сегашните условия. 
Тя се намира в криза, която е заложена още в Консти
туцията, а недостатъците на последната се дължат на 
особеностите при формирането на гражданското об
щество в нашата страна, на подчертано партократич- 
ната ориентация на основните политически сили.

Партократизмът непрекъснато раздира парламен
та отвътре, създава на принципна или безпринципна 
основа групировки и бързо ги руши, мотивира дест- 
руктивното поведение на депутатите и подчинява тях
ната съвест на партийната дисциплина. Партократиз
мът вече зле прикрива изкривената гримаса на лични
те интереси и лидерските амбиции. Вероятно разбира
емото отсъствие на опит и култура на живот в демок
ратичните институции кара и партии, и лидери да 
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забравят основната си функция-да обслужват връзка
та на гражданското общество с държавата, без да 
идеологизират последната, без да представят частния 
интерес (на който по принцип трябва да са носители) 
за държавен.

На еднопартиен партократизъм се наслаждавахме 
в продължение на половин век. Оказа се обаче, че и 
многопартийният партократизъм не носи никаква 
наслада, а отгоре на всичко е и онази благоприятна 
почва, върху която вирее най-обикновен партизанлък. 
Положението ни най-малко няма да се измени, ако 
възприемем шашардисващото предложение на ф. Ди
митров за двуполюсен модел на политическото прос
транство, с което заяви претенциите си за единия 
полюс и предостави правото на БСП да заеме другия, 
който пък БСП заема твърдо и без никому необходи
мото съгласие на ф.Д.

Бедата не е в броя на полюсите. Бедата е в съчета
ването на парламентарната република и партокраци- 
ята, която си е чиста проба балканска работа. В рам
ките на разделението на властите у нас най-голяма 
власт е съсредоточена в ръцете на парламента. Пар- 
токрацията блокира работата на парламента. Парла
ментът блокира работата на изпълнителната и съдеб
ната власт. Това създава условия за хаос в страната. 
Хаосът създава питателната среда на партокрацията. 
Както точно се изрази един известен от близкото 
минало наш чукохвъргач (захвърлил и сърпа малко 
след това) - „Безпътицата ражда политически крете
низъм, а той безпътица“.
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Изводът като че ли се налага сам - предсрочни 
парламентарни избори?

ЗА БОГА, БРАТЯ, ПОВЯРВАЙТЕ - АКО 
ЗАВИСЕШЕ САМО ОТ ДЕПУТАТИТЕ, 

ИЗБОРИ НЯМА ДА ИМА И ПРЕЗ
1995 г.

Това не пречи на президента да ги обяви, като само 
не фиксира точната дата. Всички сме грешни. Но 
всяко действие трябва да почива на някакво необходи
мо и достатъчно основание. Да юрнем електората 
предсрочно към избирателните урни, не е чак толкова 
трудно, въпреки че около една трета от електорал ната 
маса силно ще се съпротивлява. Избори, но в името на 
какво? В името на подменения в резултат на вътреш
ното прегрупиране на парламента народен вот? Това 
са врели-некипели, предназначени за площадката де
мокрация. В името на току-що хрумнали в главите на 
някои политици свежи идеи за извеждане на страната 
от задънена улица? Тук традицията е спазена - такива 
идеи няма. В името на освежаването на партократич- 
ната система? Топло, топло... В името на трайното 
привързване на определени лица към депутатските 
кресла? Топло, топло...

И все пак в името на какво? Политическата систе
ма няма да се измени. Взаимните ухажвания на парла- 
метарната република и партокрацията няма да пре
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къснат. Новият парламент няма да заработи по-добре 
от сегашния. От чий зор?! Процентното разпределе
ние между отделните парламентарни сили няма да 
бъде значително по-различно от това, което е в мо
мента. Много нови лица в пленарната зала няма да се 
появят - политическите сили и сегашните депутати 
ще направят всичко, което зависи от тях, това да не се 
случи. (Ф.Д. вече даде обещание на своите послушни
ци.) Тогава в името на какво?

Но у всеки, който наблюдава работата на парла
мента, се е появявало неудържимото желание да хукне 
към избирателните урни и да пусне нова бюлетина или 
поне да си изтегли старата.

Без избори - зле! С избори - пак зле! В шахмата има 
един термин - „цугцванг“, който приблизително озна
чава следното: всеки следващ ход е принудено по-лош 
от предишния. Изглежда е сгрешена политическата 
система? Може би е трябвало да подберем друг тип 
демократична политическа система или поне да тър
сим друг път към нея?

При всички случаи четири години по-късно бъл
гарската нация в захлас зяпа пиесата „В очакване на 
Годо“.

Ама Годо не идва!
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АГОРАФОБИЯТА НА ЕДНА ПАРТИЯ

Хубавото на пространството е, че е голямо и в него 
има много място. Този факт е от особено значение за 
България, в чието политическо пространство са се 
напъхали 150 партии. Политологията все още не е 
дала точен отговор на въпроса за оптималното съот
ношение на броя на населението към броя на защища
ващите неговите интереси партии, а пък те и без това 
не й обръщат никакво внимание. Едно е ясно - макар 
и ние българите да си падаме малко чешити, но 150 
различни групи интереси, които да оправдаят същес
твуването на толкова партии, няма даже и у нас, освен 
ако към тях не добавим упоритото влечение на някои 
хора към ситно нарязаната маруля.

Лошото на пространството е това, че е твърде 
широко, дълго и дълбоко и може да предизвика у 
несвикнали натрапчиви усещания като агорафобия 
(страх от открити пространства), клаустрофобия (страх 
от закрити пространства), батофобия (страх да не цоп
неш от високо в дълбокото), ексхибиционизъм (жела
нието да си покажем достойнствата) и т,н.

Към 10.Х1.1989 г. родйото политическо простран
ство бе приютило единствено БКП, и то с член, който 
й се полагаше по конституция и който малко по-късно 
загуби. Десети ноември завари БКП напълно непод
готвена, което ясно личеше по слисаните физиономии 
на нейните членове и от слисаната политика, която 
водеше непосредствено след това. До този момент тя 
пърхаше из пространството като единствен пълно
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властен господар и с бодрячески тон обещаваше на 
вече в нищо невярващата нация светло бъдеще. От 
този момент за относително дълъг период от време 
публичната сфера стана място на нейните неприятни 
преживявания. И нека не се заблуждаваме - настоя
телният продевски вик „Ние пак сме тук!“ бе не 
констатация, а призив към собствената членска маса 
да се отърси от агорафобията и пак да се появи на 
открито. В непрекъснати ариергардни боеве, постоян
но акомпанирани от българската прогресивна общес
твеност с непознати думи и недвусмислени жестове, 
партията успя да се оттегли в по-отдалечени кътчета 
на пространството и там да направи преглед и на 
идеологията си, и на редиците си. Прегледът завърши 
някъде около 40-ия конгрес и тя, макар и плахо, се 
появи на политическата сцена под „вънкашност чуж- 

• да“ и с „име ново“. Но с това не прекъснаха страховите 
състояния, които се мотивираха от различни причини 
и се проявяваха по различен начин.

Преди всичко такъв е страхът да си покажат сра
мотиите от близкото и по-далечно минало, страхът да 
се поеме цялостно и безрезервно вината за станалите 
безобразия, страхът от публичното покаяние. Г-н И. 
Димитров се опита, но здравите сили веднага му 
показаха чертата. Ако си наследник на стогодишна 
партия, то си наследник на всички нейни пасиви и 
активи. Пируети от рода „това ще онаследя, а онова - 
няма“ не минават пред историята.

На второ място това е страхът да се каже открито 
за вътрешните идейни и идеологически разногласия, 
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а те нито са малко, нито са за пренебрегване. Самите 
програмни документи пъшкат под тежестта на ком
промиси, срещат се странни микстури от популизъм и 
теоретични постановки, съчетани са разнородни идей
ни ориентации. Партийните босове на БСП все още 
уточняват дали тя е модерна лява партия (какво ли 
пък ще означава това?), социалистическа партия (кой 
ли пък ги признава за такава - във всеки случай не и 
Социалистическият интернационал), социалдемокра
тическа партия (как П. Дертлиев ще посрещне подка
нящите усмивки, недвусмислено отправени към не
го?), или партия на демократичния социализъм (как
во ли пък ще кажат китайците?).

Самите партийни редици, ако се съди по пресата, 
също не смеят да покажат на ачик собственото си 
невежество относносоциалистическите ценности. Ня
ма ги мощните идеологически институти от минало
то, няма я трепетно очакваната от всички партийна 
учебна година, която единствено ни приближаваше до 
светлия комунистически хоризонт, а ги няма, както 
видяхме, и самите социалистически политически цен
ности. И поради това трудно можем да виним редици
те, че тънат в идеологическо невежество и не смеят да 
си покажат идеологическата несъстоятелност. Воп
лите на ОСД са все още глас в пустиня.

Агорафобията на БСП най-силно се проявява в 
случаите, когато се поставя въпросът за откритото 
поемане на изпълнителната власт. Този страх обясня
ва много от на пръв поглед странните и понякога 
смешни етюди на политическата сцена.
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Най-смешният сред тях започна в мига, когато 
страхът от откритото изтика на сцената нищо неподо- 
зиращия към същата дата гражданин с двусмислено 
гражданско положение. Разбирайки сериозността на 
момента, президентът веднага му възложи да състави 
правителство. Оказа се, че има не само Страстни, но 
и Смешни седмици. На сцената, освен безмълвното 
прелитане на бъдещи министри, не се усети нищо. Зад 
кулисите се усети раздвижване на режисьорския със
тав, което се дължеше на творческите дискусии, пос
ветени на въпроса кой да поеме по-малка вина за 
постановката. Но на ачик отново нищо не излезе. 
Както казва народът -за провалените постановки или 
хубаво, или нищо...

Творческите неуспехи на режисьорите, разбира се, 
имат и основания, и оправдания. Представете си, че 
БСП поеме открито изпълнителната власт! Последс
твията ще бъдат многопосочни:

- СДС ще вдигне вой до Бога, че рекомунизацията 
е в пълен ход и в това ще убеди немалко, вече бивши 
свои поддръжници.

- А как ще погледне Европа към тръгналата към 
нея България, хваната за ръчица от една бивша кому
нистическа партия?

- Как ще се прегрупира парламентът и на каква 
парламентарна подкрепа може да разчита правителст
вото?

-Върху каква идейна основа ще стъпи правителст
вото и каква програма ще скалъпи? Ами ако тя се 
размине, най-малкото отчасти, с идейните нагласи на 
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социалистическата електорална маса? Ами ако тя се 
размие в сблъсъка с вече установени политически, 
икономически и т.н. реалности?

- Каква ще бъде реакцията на собствената партий
на членска маса? Няма ли да се появяватреваншистки 
тенденции, желание за отмъщение или дразнеща се
тивата демонстрация на сила? Г-н М. Минчев вече 
прави недвусмислени заявки за комунистическо бъде
ще.

Това са въпроси, които имат почти ясни отговори 
- ясни най-вече за самата БСП.

Страхът от откритото пространство, уважаеми да
ми и господа, има своите основания.

Страх, който определя във висока степен стабил
ността на правителството на Л. Беров, защото рулет
ката отново ще се завърти и отново ще излезе късме
тът на БСП, а те все още не знаят какво да правят с 
него.

Страх, който мотивира нежеланието за едни пред
срочни парламентарни избори. Ами ако с безкорис
тните усилия на СДС БСП вземе, та ги спечели? 
Страх, който стабилизира и този калпав парламент, 
на който вече и парламентарната сграда му пречи. 
Ами ако отново стане водеща политическа сила и 
напусне старата сграда на парламента, за да се нанесе 
в обновената сграда на ЦК?

Все още агорафобията е болест, която определя 
политическото поведение на БСП. Независимо от 
това че като партия, тя оцеля. Трудно можеше да се 
очаква и нещо друго от всеки, който познава българ
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ската народопсихология. Левите умонастроения са 
дълбоко залегнали в нея. Равенството и справедли
востта, като базисни ценностни ориентации на соци
алдемокрацията, почти винаги в новата ни история са 
играли по-голяма роля от свободата, като базисна 
ориентация на либералната демокрация. В полити
ческото пространство на България винаги ще има 
едно място, на което е написано „Кехегуе - БСП“. С 
този факт трябва да се съобразяват всички, включи
телно и онези, на които им е най-малко приятно. В 
противен случай ще се наложи да си сменят народа - 
като че ли ще им бъде по-лесно.

Но и БСП трябва да се съобразява с темповете и 
качеството на собствената си промяна в социалдемо
кратическа насока. Реакцията и проведената пропа
гандна кампания във връзка с изборите в Полша и 
Гърция показват, че БСП не е добре ориентирана в 
сериозните разлики в разбиранията за социалистичес
ките ценности у нас и у тях. Много по-показателна за 
бавната еволюция на нашите социалисти е тяхната 
реакция на събитията в Москва. Носталгията по ми
налото не е добър съветник, когато си стъпил на пътя 
на промяната. Целият въпрос се свежда не до същес
твуването на място за БСП в политическото прост
ранство, а до неговото качество и големина. Тук вече 
спомените от близкото минало нй карат да бъдем 
особено внимателни. Особено внимателна трябва да 
бъде и самата БСП, която трябва да си даде ясна 
сметка за степента на влияние на носталгичните нас
троения и в членската маса, и в електората. Съотно
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шението на амбицията за власт и носталгичните нас
троения трябва да бъде обратно пропорционално. Ба
лансът все още не е добър!

КЛАУСТРОФОБИЯТА НА ЕДИН СЪЮЗ

СДС бе заченат на открито и може би поради това 
непрекъснато търчат към площадите, за да си показ
ват пръстите. Силата си съюзът получи именно там и 
не бива да ни изненадва, че подобно на Антей и той 
иска да е в постоянно съприкосновение със своята Гея 
(моля за извинение и двамата).

Страхът от затворените пространства създаде СДС 
и ако така върви, той ще го погуби. От своя страна този 
страх бе мотивиран от реалния факт, че българинът 
живееше на затворено в продължение на десетки го
дини.

Първо ни затвориха границите. След това ни оста
виха насаме с една интернационална по своята ориен
тация идеология. Често хората предпочитаха да оста
нат на затворено, за да не би навън невнимателно да 
покажат някоя своя буржоазна отживелица. На^атво- 
рено се разказваха вицове. Пак там се слушаха разла
гащи радиопредавания. Организирането на купон за 
слушане на Е. Пресли приличаше на Велчова завера. 
Идейно чисти съображения ни караха да си говорим 
на закрито идейно неукрепнали неща. Западняците ни 
говореха за открити общества, на което пък ние отго
варяхме, че и тяхното ще го закрием. Всички, без 

26



изключение, бяхме затворени във формулата - „Един 
народ, една класа, една партия, един вожд!“

И изведнъж стената рухна - и фигуративно, и 
реално. Рухна не в резултат на усилията на дисиденти- 
те (хвала им за гражданската смелост!) и съвсем не в 
резултат на настойчивите неодобрителни погледи на 
сегашните ръководители на СДС към тогавашния 
режим. Рухна по съвсем различни причини, които 
тепърва ще бъдат по-внимателно анализирани и вся
какви митологизации и героизации са засега неумест
ни. Рухна като кукла, на която едновременно всички 
конци са пуснати. В края на краищата, важното е, че 
рухна.

В резултат се получи нещо от естествено по-естест- 
вено. Хората, без да бъдат организирани от когото и да 
било, със самодисциплината на вътрешно освободени 
люде, излязоха навън, заляха улиците и площадите и 
изразиха радостта си. Първи избягаха на открито 
младите, на които затвореното идейно-политическо 
пространство бе най-противно. Първият корен на СДС 
бе именно емоционалният взрив от радостни чувства, 
че и навън можем открито да говорим онова, което по- 
рано споделяхме на ухо.

Вторият корен на СДС бе също така от естествен 
по-естествен. На въпроса „Кой е виновен за плачевно
то състояние на нацията?“ имаше един отговор - 
„БКП“. И този отговор веднага прозвуча по площади
те - „Долу БКП!“, а неговата политическа формули
ровка бе депозирана в Народното събрание и насочена 
към станалия вече прословут член.
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Третият корен трябва да търсим в заявената и 
записаната в самото наименование на съюза ориента
ция към демокрацията.

В момента на своето зараждане СДС съдържаше 
една радостна емоция, един негативен политически 
лозунг и един позитив на политическа ориентация. 
Последвалата еволюция на съюза е фактически ево
люция на тези три родови белега, на тяхното взаимо
действие и баланс.

Днес се намират политици, вероятно изпаднали в 
състояние на моментен носталгичен транс, които го
ворят за доброто старо СДС и за лошото ново СДС. 
Нищо подобно! Има само едно СДС, което е носител 
на първородните си грехове и на чиято естествена 
еволюция ние сме свидетели. Вероятно пред погледа 
на тези политици преминават грейналите от непод
правено щастие млади лица (доброто СДС) и след 
това помрачените от подправена омраза стари лица 
(лошото СДС).

Господа споменати политици, безспорно емоции
те са политически ресурс, но това е най-бързо изтощи- 
мият ресурс. След това настъпва емоционалната умо
ра и накрая - пълното безразличие. Този свой ресурс 
СДС изчерпа някъде около вторите парламентарни 
избори и днес митингите почти винаги ги избива на 
агитки, някои от тях особено ентусиазирани...

Негативните политически лозунги също са бързо 
изтощим ресурс, макар и темповете да са по-бавни. 
Такъв за СДС бе и е антикомунизмът. Негативните 
лозунги имат наистина възпираща и контролираща 
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функция. Точно в това отношение СДС безспорно 
направи много и вероятно му предстои да върши 
същото.Но тези лозунги трябва да имат и действител
на разуршителна сила, което е възможно само при 
наличието на внимателно премислена програма и 
стратегии, а такива СДС за съжаление няма.

„Един призрак броди из Европа, призракът на 
комунизма!“ Броди, ама вече не броди. И няма никога 
да броди, ако в акваторията на някоя велика сила 
отново не пукне топчето на „Аврора“ и ако на съюзни
ците от Техеран, Ялта и Потсдам не им хрумне мисъл
та отново да ни нахлузят ярема на комунизма. Бродят 
остатъци на комунизма под формата на социализира
ни идеи и материализирани ситуации. И колкото и 
неприятно да ни звучи, трябва да признаем, че още 
години наред ще бродят из посттоталитарния свят. И 
ще продължим да чувстваме нуждата от негативните 
политически лозунги с тяхната възпираща, напомня
ща, контролираща, разрушителна функция. И СДС 
или някоя друга политическа сила като носител на 
тези лозунги, ще има място в политическото прост
ранство.

Стига да не ни се поднасят елементарно, като на 
канарчета!

Един мажоритарно избран кмет (дали пък думата 
не произлиза от „мажоретка“?) в мажорна гама (ето 
пак се появи подобна дума!) прогласи края на демок
рацията и началото на комунистическия терор. По 
това как формулира проявите на комунистическия 
терор могат да се направят веднага три извода:
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- мажоритарно избраният кмет не познава какво е 
комунистически терор и, да даде Бог, дано никога не 
го опознае;

- мажоритарните избори също (подобно на про
порционалните) не са прокопсия за българския народ 
- поне докато сме потопени в политическа система, 
която позволява бракосъчетание на парламентарното 
начало и партократичните мераци;

- клаустрофобията отново е обхванала „Раковски 
134“.

Антикомунизмът бе не само негативен лозунг за 
формирането на СДС, за привличането на нови члено
ве в съюза, но и основание за потягане на редиците. 
Специалистите по партийно строителство на СДС 
решиха да направят от една разхайтена команда желе
зен демократичен съюз, кален в люти митинги. За 
целта използваха една категория от ихтиологията, 
въпреки че вероятно само авторът на термина „от- 
люспване“ е разглеждал СДС като шаран.

Но зад ихтиологичната терминология се развиваха 
политически процеси, развихряха политически страс
ти, уреждаха политически сметки, които вътрешно 
ерозираха съюза. Тук вече опираме до корена на тра
гедията на СДС, до въпроса защо по принцип се 
получи така.

Трагедията на СДС се крие не в това, че използва 
отприщената енергия на масовите емоции, не и в 
издигането на антикомунистически лозунги, а в това, 
че правилно подбраната позитивна политическа ори
ентация - демокрацията - не бе осигурена със съот
ветните цялостни програми. А именно политически 
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позитивните лозунги са потенциално неизтощим ре
сурс. Хората са готови да следват политически партии 
и лидери, да изразходват до изнемога емоционалната 
си енергия, да подкрепят и повтарят до втръсване едни 
и същи лозунги. Но те, пустите му егоисти с егоисти, 
очакват, че техните избраници, в края на краищата, 
ще се заемат и с позитивна работа на основата на 
позитивни програми за задоволяване на най-елемен- 
тарни позитивни потребности.

Не бива да се смесват предизборните платформи и 
програмите. Предизборните платформи представля
ват разгърнат и тематизиран списък от предизборни 
политически лозунги, докато програмата е ноу-хау. Тя 
е съвкупност, система от взаимообвързани цели, точ
но разположени в реалното време, плюс механизмите 
на трансформация на сегашното състояние в бъдещо, 
желано състояние, плюс ресурсите, осигуряващи тран
сформацията. Поне така пише в учебниците.

Едно е да издигаш лозунги и съвсем друго да си 
носител на ноу-хау. Първото осигурява (понякога) 
място в парламента, второто доказва (винаги) право
то на място в изпълнителната власт. Позорното бягс
тво на СДС от изпълнителната власт бе не плод на 
поредния заговор на Кремъл, нито на недоволството 
на ескимосите, а на собствената програмна несъстоя
телност, на неумението да управлява, което като че ли 
повече усетиха, отколкото разбраха. И то в момент, в 
който никой, ама наистина никой, нямаше сметка от 
това - нито БСП имаше готовност да поеме изпълни
телната власт, нито ДПС-желанието да концентрира 
погледите върху себе си.
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И в последно време СДС не бележи особено разви
тие в това отношение. Г-н Св. Лучников след като 
внезапно напусна митологичните си занимания, пос
ветени на актуални въпроси на политическите ни 
нрави, взе че скалъпи „За преодоляване пораженията 
от комунизма. Основни положения на предизборната 
програма на СДС“. След прочитането на тази програ
ма читателят остава с твърдото убеждение, че СДС не 
е готов нито за избори, нито да поеме в ръцете си 
отново изпълнителната власт. Не знам дали в парла
мента пускат с такива програми, но в банишорската 
баня не пускат.

Логиката на публичната сфера, включително ца 
политическия живот, не може да бъде безнаказано 
нарушавана. След като не разполагаш със собствено 
ноу-хау, уви, ще се върнеш и опреш на Площадките 
емоции и негативните лозунги - изпитаните ресурси 
на изборните приключения. Тук лидерите на СДС са в 
стихията си. За съжаление и по-рано, и сега те не 
проявяват никакво влечение към интелектуалното 
усилие, плод на което да стане една детайлно разрабо
тена позитивна програма за смяна на системата.

Програмната несъстоятелност е в основата на кла- 
устрофобията на СДС и непрекъснато мотивира тър
сенето на различни форми на площадната демокра
ция, а от нея до охлокрацията има само една крачка.

Изпразнен от вътрешно програмно съдържание, а 
до голяма степен и от съдържанието на позитивните 
предизборни политически лозунги (нереализираните 
лозунги бързо се обединяват под общия - „Думи, думи
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и само думи“), съюзът постепенно се изражда в Оф. 
По подобие на Единния антифашистки фронт, СДС се 
превръща в Единен антикомунистически фронт. И 
това бе казано от лидери на СДС публично. Е, без 
онова, за Оф-то, но то се подразбира от само себе си. 
Антикомунизмът, както правилно бе подчертано по 
време на историческия IV конгрес на АСП, може да 
бъде само процес на фундаментална промяна на сис
темата.

Интелектуалната немощ тресе СДС и особено гла
вата му - НКС. Това бе разбрано преди всички от 
интелектуалците, които тихомълком, в индийска ниш
ка се отдръпват, а тези, които не са толкова досетливи, 
ги отлюспват.

Някой бе казал: „Лесно е да хвърляш вината върху 
другите за собствените си грешки, но е трудно да ги 
поправиш, ако следваш този път.“ Веднага след като 
напусна изпълнителната власт, СДС прави единстве
но само това. „Клинът“ бил виновен, БСП била винов
на, Беров бил виновен, ДПС било виновно, президен
тът бил виновен, НСД бил виновен, синдикатите били 
виновни, АСП, безспорно била много виновна, този 
бил виновен, онзи бил виновен, а, видите ли, „Раковс
ки 134“ е в бял костюм. Но този път никъде не води. А 
ако не знаеш накъде отиваш, по-добре е изобщо да не 
тръгваш - бе казал някой друг.

В политическото пространство на България има 
резервирано място обаче и за СДС. Но точно тук 
възниква една парадоксална ситуация. СДС се нуждае 
от БСП, защото със самото си съществуване партията 
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оправдава съществуването на съюза. Антикомуниз
мът като негативно основание за съществуването на 
СДС предполага наличието на обвинената в комуни
зъм БСП. Но и БСП се нуждае именно от такова СДС, 
защото без него може да остане самотна или почти 
самотна в откритото политическо пространство, а 
това е неизгодно за нея.

Взаимната заинтересованост от съществуването 
на другия наистина може да породи двуполюсния 
модел, вече заявен от ф. Димитров. СДС ще си осигу
ри трайно място в парламента като постоянна опози
ция (негативната идейна ориентация е отлична осно
ва), БСП ще реализира собствената си програма, как- 
вато има в първи вариант и в кратки срокове може да 
спретне окончателен.

Ако малко пофйнтазираме в светлината на изклю
чителните по своя исторически заряд законопроекти 
за забрана на БСП (Г. Панев) и за забрана на СДС (Ю. 
Борисов) и добавим доста хипотетичната хипотеза за 
тяхното едновременно приемане, би се получила една 
прелюбопитна картинка. БСП и СДС се пререгистри
рат като ръгби отбори, а българският зрител престава 
да очаква Годо и гледа мачове. Значително по-смисле- 
но занимание!
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БАТОфОБИЯТА НА ЕДНО ДВИЖЕНИЕ

Високите месата в пространството имат своите 
определени предимства, но и лесно уловими и трудно 
преодолими недостатъци. Първият сред тях е, че по
раждат у някои люде съвсем обясним страх от падане 
в дълбокото и колкото по-високо се намират, толкова 
по-голям става страхът.

Освен това изкачването нависоко не е никак лесно 
и предполага упоритост или майсторство, а най-добре 
е и двете. За посветените в политическия алпинизъм 
е ясно, че ДПС притежава необходимата доза и от 
двете качества за този тъй рискован спорт. За никого 
обаче не е тайна, че първоначалният тласък за създа
ването на ДПС и неговото издигане на политическия 
небосклон бе даден от „Възродителния процес“ доста 
преди официалната му рождена дата.

Да му откъснеш езика на онзи идиот, който свърза 
свещената за всеки българин дума „възраждане“ с 
този „процес“. (Поука - идиотщината е лазила по 
главите на политиците и по-рано и не е никакъв 
признак на оригиналност да изтъкваш собствената си 
днес). Глупостта предизвика консолидацията на турс
кия етнос. Глупостта породи етническите напреже
ния, които историческото време постепенно бе утало
жило. Косвено признание за вината за това национал
но престъпление направи БКП веднага след 10 ноем
ври, като взе решение за връщане на имената, но 
имената на преките виновници са някъде из прашните 
папки на правосъдието.
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Политикът затова е политик, защото знае, че там 
където има различни етноси, винаги е възможно да се 
породят противоречия и че по принцип други държави 
могат да се възползват от евентуалните конфликти. 
Добрият политик затова е добър политик, защото знае 
какви средства трябва да подбере при решаването на 
толкова сложни проблеми. Лошият политик се резю
мира във фразата: „Който сее вятър, жъне бури!“

Както и да е, откъдето и да го погледнеш, ДПС е 
факт.

„Възродителният процес“, който даде първоначал
ния тласък за създаването на ДПС, бе негативното 
основание за фиксирането на основните позитивни 
цели на движението в самото му наименование - 
права и свободи. Дотук добре, но оттук нататък могат 
да възникнат въпроси, а от историята е известно, че 
ако някакъв въпрос може да възникне, той не се 
колебае да стори това.

Права и свободи? Хубаво! Но за кого? Ако това са 
правата и свободите на етническите турци, няма ли да 
се окаже, че ДПС е партия на етническа, на религиоз
на или пък на етническо-религиозна основа? Такива 
съмнения и обвинения възникнаха тутакси и-непре
къснато се изказват ту от БСП, ту от СДС и винаги от 
партиите, които наричаме националистични. фак
тът, че в движението членуват граждани и от други 
етноси, не може да разколебае подозрителните крити
ци, за които не е никаква тайна нито състава на 
основната членска маса, нито на електората.

Наистина, декларираните програмни политичес
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ки лозунги може и да не съдържат откровени етничес
ки или религиозни мотиви. Но протоворечието не 
само остава, но и придобива по-релефен характер - 
противоречие между граждански по своето съдържа
ние политически лозунги и етническа по своя преоб
ладаващ състав членска маса. Противоречие, което 
дава облика на ДПС и което определя насоките на 
неговата еволюция. То създава и вътрешноорганиза
ционното разслояване между централното ръковод
ство, местните ръководства и членската (електорал- 
ната) маса, защото колкото повече се приближаваме 
към централното ръководство, толкова повече се усе
ща гражданско-политическото начало. И обратно, кол
кото повече отиваме към електоралната маса, толко
ва повече се натъкваме и на етнически, и на религиоз
ни мотиви. А вътрешноорганизационното разслоява
не рано или късно ще доведе и до вътрешноорганиза
ционни противоречия. Ако вече не е довело, защото 
възникнаха и някои нови, чисто икономически мо
менти.

Създаването на ДПС се съпровожда с едно прину
дено, вероятно от споменатия вече първоначален тла
сък и дефицита от време, но сериозно по своите пос
ледствия недоглеждане при фиксирането на основни
те цели. Наистина сериозно недоглеждане! Ако, която 
и да било тя, политическа организация фиксира само 
или предимно цели, които са реализуеми в обозрим 
период време, то към същата тази дата тя ще е изпъл
нила своята мисия и ще обезсмисли по-нататъшното 
си съществуване, финализацията на целите означава 
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и финализация на организацията, която ги е постави
ла. И се получи така, че на права и свободи в консти
туционния обем и съдържание на тези понятия етни
ческият турчин се радва толкова, колкото и всеки друг 
гражданин на България. При условие, че не леки 
грижи им позволяват да отделят време за радостни 
емоции.

След реализацията на тези цели са възможни три 
пътя за еволюция на движението.

Първият, макар и абсурден, но теоретически въз
можен път е самоликвидацията.

Вторият път се трасира от едно приплъзгване в 
плоскостта на преследване на собствено етнически 
цели, което се обуславя и от споменатото противоре
чие. Такива симптоми има: случките от типа „Якору
да“, проведеното по същия повод гласуване в парла
мента, където БСП и СДС гласуваха единно, а ДПС 
като един напусна залата, поставянето във все по- 
остра форма на малцинствения проблем и т.н. Това е 
опасен път на неовладяната инертност. Трагичните 
уроци, които всеки ден се изнасят съвсем наблизо и 
техният тътен се чува, са достатъчни, за да се разсеят 
каквито и да било съмнения. '

Най-вероятно е ДПС да избере третия път - преос
мисляне на позитивните политически цели. Първи 
признаци в това отношение вече има. Техните лидери 
признават финализацията на формиралите движение
то цели и преориентацията към икономически. Но 
точно тук ДПС може да бъде уловено в програмна 
несъстоятелност или поне недостатъчност. Електора
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тът му с пълно право не се задоволява с политическите 
или парламентарните акции по връщане на имоти или 
в защита на тютюнопроизводителите. Електоратът 
продължава да го гази бедност и неувереност в утреш
ния ден.

Необходима е цялостна програма, а тя не може да 
бъде друга освен национална по своя обхват социално- 
икономическа програма, която да се отнася не до един 
или друг етнос, а до социална група с общи икономи
чески интереси. Ако поеме този път, ДПС ще изпот
репе с един изстрел няколко заека наведнъж. Първо, 
ще отговори на реалните интереси на своя електорат. 
Второ, ще неутрализира във висока степен противоре
чието, за което стана дума. Трето, ще осмисли същес
твуването си в стратегически план. Четвърто, при 
определени партийно-политически комбинации даже 
е възможно да разшири електората си. Пето, ще нама
ли основанията за обвиненията, че е етническа пар
тия.

И най-важното, ще постави главния въпрос по 
единствено правилния начин: решаването на етничес
ките проблеми в една страна задължително премина
ва през благоденствието на всеки един гражданин 
поотделно и на нацията като цяло.

Ако целите бъдат поставени по такъв начин, може 
да се очаква, че между шашардисания от диванета 
електорат на БЗНС и монолитния електорат на ДПС 
ще възникнат гравитационни процеси. Още повече че 
в миналото не малко етнически турци са членували в 
БЗНС. Сродните икономически интереси биха задъл
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бочили сходството в политическите лозунги. Посте
пенно биха се размили и етническите наслоения върху 
облика на ДПС.

Лидерите на ДПС досега са проявявали добро чув
ство и към момента, и към тактиката. На това чувство 
се дължат редица точни реакции на движението. Съ
що на него се дължи поемането на отговорността и 
риска от съставянето на правителството на Л. Беров, 
което, ако не друго, поне ни спаси от предсрочни 
парламентарни избори в крайно неудачен за нацията 
момент. Вероятно те ще проявят добро чувство и към 
стратегията.

Умората от стоенето по върховете вече се чувства 
и открито се споделя от техните лидери. Необходи
мостта от преосмисляне, от сериозно освежаване на 
политическите цели става все по-настоятелна. Неже
ланието да се намират в пресата на основните парла
ментарни сили - все по-изразително. Подкрепата на 
правителството - все по-формална. Вероятно е нало
жително едно връщане към началото - за размисъл на 
спокойствие.

До момента ДПС е доказало, че владее първото 
правило на алпиниста - когато се изкачваш нагоре, 
трябва да си осигуриш възможности за безпроблемно 
връщане в изходната точка, без да те е страх от падане. 
Ако иска да направи и друго изкачване...
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ЕКСХИБИЦИОНИЗМЪТ НА ДРУГИТЕ

Да се обхванат всички „други“ в политическото 
пространство е труд, сравним само с онзи подвиг на 
Херкулес, който е имал най-голям санитарен ефект. 
За съжаление никой не е в състояние да избере епоха
та, в която живее, а днешната може да бъде окачест
вена както си поискате, но не и като героична.

Наистина „другите“ улесняват анализа, защото 
различията между тях са малко и минимални, а прили
ките много и поразителни. Най-много ги сближава 
забележимото с невъоръжено и безпристрастно око, 
непрекъснато възпроизвеждащо се натрапчиво жела
ние да излязат на политическата сцена и да покажат 
своята мъжествености оплодотворителни потенции в 
един толкова сложен и като че ли безизходен момент 
от и без това богатата с подобни моменти история на 
нацията. Разнообразие, разбира се, има. Едни се пред
ставят като Аполон, втори като Вилендорфската Ве
нера, трети като Мадона (няма значения коя), други се 
изхитрят и се показват като тримата мускетари еднов
ременно и т.н. Персонажите и позите са различни. 
Появяват се по телевизията, във вестниците, по ули
ци, площади и локали, хвалят се пред радиото, излагат 
се пред членската си маса. Показват се където и 
когато могат. Показват каквото имат...

Като цяло „другите“ създават колорита на полити
ческото пространство и едно неповторимо, трудно 
забравящо се ухание, което го индивидуализира и му 
придава нещо родно, балканско.
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Без да се усетим се нароиха партии, организации, 
федерации, движения, клубове, комитети, съюзи, фо
руми, обединения, центрове, сборове, сговори, фрон
тове, алтернативи, инициативи, дружества, седянки и 
панаири. Компанията на „другите“ се плоди и благо
дарение на еректоралната процедура, известна на спе
циалистите като „отлюспване“. Има много партии, но 
има и много, които все още не ги има. И ако полити
ческото пространство не вземе да се пръсне, ще ги 
има. Няма съмнение!

Да се структурира такова политическо пространс
тво е зор работа. Някои използват добре известни от 
теорията на футбола термини като „ляво“, „дясно“, 
„център“ самостоятелно или в сложни съчетания - 
„център-дясно-дясно“, „ляво-център“, „център-дясно“ 
и т.н. Постепенно сред запалянковците обаче се офор
ми мнението, че тези точни термини в сферата на 
футбола не могат да се справят с хаоса, който цари на 
политическото поле. Други го разчертават в по-едри 
щрихи - напр. монархисти и републиканци. Наистина 
тук нещата са по-ясни - монархистите искат да дове
дат царя даже като президент, докато републиканците 
дават мило и драго само и само да запазят президента 
- дори като цар.

Наблюдателното око забелязва още неща, които 
някому могат да се сторят интересни. Вероятно неуве
рени в собствената си потентност партии и организа
ции се събират на групички и вече така, вкупом, се 
показват. По правило тези занимания не са продължи
телни и завършват по същия начин, по който са 
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започнали - със зле прикрита омраза и недоизказани 
помисли към близки роднини на партньора.

По един въпрос сред „другите“ цари пълно едино
мислие или по-точно казано, пълно отсъствие на ми
съл. Въпросът е: Каква е собствената им социална 
база, чии интереси защищават? Идилията се дължи на 
простата причина, че никой не може да даде задоволи
телен отговор. Прави чест на партиите на безпартий
ните, които открито и гордо заявиха, че не защищават 
интересите на никаква част на обществото. Иначе 
всички „други“ правят всичко, което е в рамките на 
тяхното безсилие, в името и за благото народу. Ако 
нацията попие всички тези благи помисли, тя е обре
чена на непорочно зачатие.

На запалянковците е ясно едно - политическо поле 
с прилична структура не е възможно до момента, в 
който социалното пространство не придобие по-свес- 
тен и отчетлив облик.

Социалнополитическата несъстоятелност на всич
ки „други“ ги принуждава да търсят основание и оп
равдание за съществуването си в какво ли не. Едни 
продължават да размахват сърпа и чука на червен фон. 
Други изчезват от политическата сцена - на зелен 
фон. Току пристигат в България прокудени лица, за да 
обяснят, че нямат нищо общо със свастиката. Разни 
емисари сноват между София и Мадрид, за да възкре
сят светлото минало в името на още по-светлото 
бъдеще. Да, ама срокът изтича! На политическата 
сцена непрекъснато се точат партии, които си мерят 
родолюбието. Смразяващо строг в любовта си е д-р 
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Ив. Георгиев, който догодина ще дойде на власт. Поне 
така обещава. И за да не се хабим в празни математи
чески упражнения, ще съедини всички власти в една. 
Тъй де!

Неотдавна на политическата сцена отново се поя
ви обаятелната фигура на добре известен мускетар и 
трубадур. Този път в ролята на мазохист, той се спря, 
изпя партията си „Бе, бе, бе“, с изпепелено от мъка 
сърце заяви, че служи на 9 милиона българи, след 
което надяна на шията си електрически стол като 
огромен камък и с присъщата му лековатост, напусна 
сцената. Деветте милиона българи се разотидоха ус
покоени и уверени в бъдещото, за което ще се грижи 
един мазохист. (По-подробна информация за поста
новката любезният читател, особено ако е мазохист, 
може да получи от в-к „Дума“ - 21.1Х.1993 г.)

Срещат се и неспокойни, непрекъснато търсещи 
личности. Г-н П. Симеонов например последователно 
се занимаваше с федерации, седесета, агенции за либе
рална помощ (това като че ли не беше партия, а 
сдружение с материална цел - да се провери!), съеди
нява се с едни партии, разединява се и към днешна 
дата май, че е мирисал като лидер на партия „Либера
ли“. Обикновено добре неосведомени източници твър
дят, че създаденият с негово участие Либерално-кон
сервативен съюз е приел девиза: „Орел, рак и щука, по 
някаква си слука, решили да теглят съюз!“

Има и хора творчески устроени, и тук не можем да 
подминем името на г-н А. Щерев, който в уникални 
условия успя да спретне една пария и по този начин 
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направи сериозен принос в медицинската наука. Досе
га световната практика не познава създаването на 
партия в епруветка. Български патент, бабанка!

В компанията на „другите“, уви, попаднаха две 
партии и с традиции, и с безспорни исторически заслу
ги.

Със завръщането си в България г-н Барев и г-жа 
Мозер успяха да направят едновременно две неща. 
Увеличиха населението на страната с двама души и на 
безенесетата с много. Не че и преди тях не бе направе
но достатъчно. Напротив! На дружбашката нива се 
потрудиха редица титани на мисълта. На път е да се 
сбъдне лозунга „Всеки земеделец - политически ли
дер!“. По-добре, разбира се, е лидерите на безенесета
та да бъдат изпратени да орат изпосталялата българ
ска нива. Но да се допуснат само онези, които могат да 
правят разлика между копъра и ементалското говедо.

И всичко това на фона на един не имагинерен, а 
съвсем реален и непокътнат електорат, който, особе
но днес, има нужда някой да защищава интересите му. 
Рано или късно лидерите на безенесетата ще бъдат 
дадени под съд за дребно хулиганство.

Фръцканията на БСДП също я оставиха извън 
борда. А можеше да стои в парламента и непрекъсна
то да напомня на БСП фразата: „Що е социалдемокра
ция и има ли почва у вас?“ Защото социалдемокраци
ята също има електорат, и то не малък. И да не 
забравяме, че в ръцете на г-н П. Дертлиев се намира 
пропуска за влизане в Социалистическия интернаци
онал. БСДП е имала „Бъдеще“ и ще има бъдеще.

Както се вижда, „другите“ са наистина много и 
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създават една непринудена, весела обстановка в поли
тическото пространство.

Но на такава политическа сцена Годо няма да се 
появи, колкото и да го очакват.

НАРЦИСИЗМЪТ НА ЕДИНСТВЕНАТА. 
АНАМНЕЗАТА НА ЕДНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Живеехме в мрак, когато 
на хоризонта изгря АСП.

Ю. Асланов

За всичко са виновни отразителните свойства на 
някои материали като водни повърхности, огледала, 
лъснати капаци на елегантни коли, грейнали от щас
тие лица, широко отворени от възхита очи, занемяла 
от благоговение увиснала долна челюст, шумни възг
ласи с подходящо хвалебствено съдържание и т.н. Те 
дават възможност да усетим прелестни истини, които 
произтичат от самия факт на съществуването ни - 
например, че сме най-хубави, най-морални, най-добри 
и, разбира се, най-единствени. Въпреки че АСП се е 
примирила с принципа, който в историята е известен 
като „Принцип на Нарцис“: „Не може да се отрази 
неотразимото!“

Във всичко останало АСП се характеризира с ед- 
но-единствено качество - ние сме най-скромните.

Хронистите твърдят, че всичко започнало през 
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един на пръв поглед невзрачен февруарски ден от една 
невзрачна и от втори поглед година, на които обаче им 
било писано да станат исторически. И така...

11.П.1990 г. Втората конференция на АСО тече в 
пълната зала № 1 на НДК. Тече си и хич не подозира, 
че ще стане историческа. Усетил момента, в тази 
историческа обстановка историческият Н. Василев 
исторически застава на историческата трибуна и пра
ви историческата декларация, в която се съдържа 
историческата фраза:

„При това положение ние напускаме БКП и заедно 
с присъединили се към нас безпартийни формираме 
инициативна група за създаване на...“

В този миг 4000 души се изправиха на крака, пре
къснаха оратора и изпълниха историческия момент с 
ръкопляскания, на които би завидял и Тато. След като 
дълго нестихващите ръкопляскания най-накрая за
тихнаха, Н. Василев успя да обяви:

„АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ!“

Затихналите с голяма мъка ръкопляскания отново 
започнаха да не стихват. Все пак ораторът доведе до 
успешен край речта си и с присъщата му скромност 
приседна в очакване на по-нататъшното развитие на 
историческите събития. Те не закъсняха и за свой 
говорител избраха една дама, която предложи Втора
та конференция на АСО да се превърне в Първи, 
учредителен конгрес на АСП. Пак ръкопляскания, 
пак нестихващи. Усещайки, че моментът може да 
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стане прекалено исторически, Н. Василев отново ста
на и с присъщата му доброта разреши на конференци
ята да продължи своята работа. По този начин създа
ването на АСП бе отложено с един месец. Но, както 
казваше един известен автор, моментът продължи да 
бъде исторически.

С връзки в инициативната група се намърдаха: А. 
Дейков, А. Кондев, А. Давидов, А. Мичковски, В. 
Кондева, В. Велинов, В. Шарланджиев, В. Стратиев, В. 
Смилкова, Г. Шишков, И. Трифонов, И. Инджов, Л. 
Ресенска, Л. Кръстев, Л. Вичков, Л. КаваЛджиев, М. 
Асенова, М. Варамезова, Н. Василев, Н. Гуляшка, О. 
Георгиев, О. Вълчев, П. Панайотов, П. Райчев, П. 
Асенов, П. Вълчев, Р. Русев, С. Михов, ф. Лазаров, X. 
Кьосев.

Без да губят нито минута време, инициаторите 
заедно с присъединили се към тях ентусиасти спретна
ха двадесет комисии, които за около месец ощастли
виха нацията с платформи по основни въпроси на 
социално-икономическия живот, а АСП - с Полити
чески принципи и Организационна уредба. За органи
зационен секретар бе избран В. Велинов, .който с 
малки прекъсвания кисне на този пост и до днес. 
Доверието на членската маса се дължи главно на 
неговите изискани маниери, желанието да организира 
каквото му падне, колоритен език и силата и убедител
ността на гласа му, които те карат да немееш малко 
след като ехото е заглъхнало. Групата за политически 
анализ оглави А. Кондев и това се превърна в негова 
орисия: щом се появи необходимост от написването на 
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някаква декларация, всички вкупом умилително го 
поглеждат. В последно време пише декларации и без 
да го гледат. С объркването на икономиката трайно се 
зае А. Мичковски. Грижи за оправянето на правото 
положи В. Стратиев. Социометричните изследвания 
на непрекъснато растящия рейтинг на АСП бяха пове
рени на Д. Димитров. А. Давидов бе назначен за 
главен идеолог. Като говорител се справяше успешно 
до момента, в който партията прецени, че говори 
неща, неясни и за самата нея. И т.н.

Та в душната стаичка на ул. „11 август“ № 4 бяха 
създадени тъй очакваните проекти на основните доку
менти на АСП. Скромността ни задължава да призна
ем, че към датата на създаването на партията това бе 
първата по-цялостна" програма.

Оттук нататък събитията се развиха с главозамай
ваща бързина.

7.Ш.1990 г. Софийският градски съд - „фирмено 
отделение“ - взе решение за регистрирането на АСП, 
с което я обрече на съществуване.

10-11.Ш. 1990 г. Първи учредителен конгрес на 
АСП. София. Делегатите не обърнаха никакво внима
ние на разпространеното на 25.11.1990 г. Обръщение, в 
което се казва, че „ние няма да се стремим към 
безсмислено разрастване на партията, към самоцелно' 
увеличаване на броя на нейните членове“, и изпълни
ха до краен предел зала 12 на НДК.

Основен предмет на обсъжданията бяха предложе
ните проекти на документите на АСП, а основен 
проблем - дали да влизаме, или да не влизаме в СДС.
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В края на краищата здравите сили победиха и не 
влязохме в СДС. Но победата се оказа временна...

Делегатите приеха политическите принципи на 
АСП, предложените платформи и Организационната 
уредба. Скромността ни задължава да признаем, че за 
времето си политическите принципи бяха относител
но правилно формулирани. Пословичната ни самок- 
ритичност ни принуждава да допълним, че не малка 
част от тях вече не са актуални. Същото се отнася и до 
платформите.

Приетата най-демократична за всички времена 
Организационна уредба създаде необходимите пред
поставки за анархия в партията. По-нататъшните до
пълнения и поправки само задълбочаваха това изна
чално заложено качество. Но може би така бе осигуре
на и стабилността на АСП. Всеки може да я напусне, 
без да може да бъде изключен. Всеки може да се обяви 
за фракция, защото те не са забранени. Всеки може да 
изкаже свободно мнението си, защото или никой не се 
съобразява с него, или пък всеки друг има алтернатив
но мнение. Така се създадоха условията за един богат 
политически живот.

Изнервени от очакване на резултатите от избора 
за ръководни органи, разни безотговорни делегати се 
качиха на сцената и се потопиха във вихъра на танца, 
с което обогатиха сценариите за провеждане на конг
реси.

Най-накрая резултатите бяха оповестени. За чле
нове на Политическия съвет, или за баш нарциси бяха 
избрани: Н. Василев (председател), А. Давидов (зам.- 
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председател), В. Стратиев (зам.-председател), А. Ни
колов, А. Кондев, А. Мичковски, А. Г еоргиев, Б. Г ълъ- 
бов, В. Алексиев, В. Михайлов, В. Донков, В. Кондева, 
Г. Шишков, Д. Арсов, Д. Николов, Д. Атанасов, Е. 
Янков, Ж. Желев, И. Инджов, И. Гунчев, И. Шотле- 
ков, К. Шарова, Л. Кавалджиев, М. Варамезова, Н. 
Петков, П. Слабаков, П. Шарланджиев, П. Панайо
тов, С. Пеев, ф. Лазаров, X. Смоленов, X. Траянов, Ю. 
Асланов и В. Велинов като координационен секретар. 
За главен редактор на в-к „Начало“ бе избран Ю. 
Асланов (вестникът излиза и до днес), а за главен 
редактор на сп. „Бъдеще“ - А. Дейков (списанието и до 
днес не излиза).

Започна масовата работа по масовизирането на 
АСП.

27.ШЛ990 г. Излиза брой 1 на в-к „Начало“. Нача
лото е сложено, краят му се не вижда. В уводната 
статия срещаме следните напътствени слова:

„Като партия на безпощадната откровеност ние 
трябва да сме готови за безпристрастна оценка на 
нашите собствени решения и действия, трябва да бъ
дем безпощадно критични към собствените си недос
татъци, към грешките и слабостите на Политическия 
съвет, координационните звена, към всеки партиен 
член.“ Безпощадни препоръки към все още неукреп
нали и безпомощни членове, които обаче бързо укреп
наха и създадоха маса ядове на Политическия съвет.

9.ГУ.199О г. В подходяща за случая атмосфера на 
взаимни чувства Н. Василев и Ж. Желев сключват 
първото политическо споразумение между АСП и 
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СДС за формирането на Обединена демократична 
опозиция, с което направиха първата сериозна стъпка 
към едно бъдещо „отлюспване“.

АСП започва да се готви за избори.
24.1У.1990 г. 47 дни преди изборите за Велико 

народно събрание АСП поздравява политическите си 
противници с предстоящата си изборна победа. Изп
лашени, противници и приятели се групират около 
синия и червения полюс.

8.У.1990 г. Публикувана е предизборната платфор
ма на АСП. Основен лозунг „Да бъдем други!“ 
Такива сме си и до днес.

Вили Цанков поздравява АСП: „Винаги съм оби
чал малцинството. Пожелавам ви да станете от малка 
най-голямата партия и тогава няма да ви обичам“. В. 
Цанков има всички основания да ни обича и сега.

22.У.1990 г. Публикуван е пълният списък на чле
новете на АСП, които не бяха избрани във ВНС в 
многомандатните избирателни райони.

29.У.1990 г. Пак списък, но на онези членове на 
АСП, които не бяха избрани в едномандатните райо
ни.

12.У1.1990 г. АСП и РДП първи подкрепят студен
тската стачка.

10и 17.У1.1990г.ИзборизаВНС. Резултати: 47,15 % 
за БСП, 36,20 % за СДС, 8,03 % за БЗНС, 6,03 % за 
ДПС, 0,60 % за ОПТ, 0,36 % за АСП. Рекапитулация: 
не влизаме във ВНС. Утеха I: след нас остават 34 
партии. Утеха II: за три месеца АСП успя да се изгради 
като партия със свой собствен политически облик.
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Утеха III: и без това ВНС беше обречено да направи 
маса грешки.

VI. 1990 г. Членове на АСП участват в седящата 
стачка и първи (заедно с писателите) полагат задни
ците си до президенството, с което тласват развитието 
на демократичните процеси в страната.

12.УП.1990 г. Вече в „Града на истината“ АСП 
обявява щафетна гладна стачка.

17.УП.1990 г. В-к „Начало“ (бр. 16) започва публи
куването на следизборните извинения на АСП. В съ
щия брой с характерната за партията безпощадна 
откровеност са публикувани и едни голи цици.

20.УП.1990 г. Подписано е второто споразумение 
между АСП и СДС, с което е направена втората 
крачка към „отлюспването“.

31.УП.1990 г. На членовете на АСП им писва да 
гладуват щафетно (формално задниците се вдигат на 
4 август) и започват организирането на Граждански 
съд за виновниците за националната катастрофа. Гла
вен обвиняем - А. Луканов. А. Луканов започва да 
трепери.

7.УШ.1990 г. Председателят на АСП започва пуб
ликуването на програмната си статия „Бъдещето на 
партията с бъдеще“, с което фактически се слага 
началото на подготовката на извънредния конгрес. 
Анализите са точни, констатациите - верни, препоръ
ките - правилни.

6.Х.1990 г. Открива се II извънреден конгрес на 
АСП. София. Основни проблеми - окончателен отказ 
от социализма, преориентация надясно и, разбира се, 
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да влизаме или да не влизаме в СДС. По първите два 
има почти пълен консенсус. Третият проблем разделя 
конгреса, но количественото преимущество дава в 
края на краищата не особено качествен резултат - 
прието е решение за организационно влизане в СДС. 
По този начин са създадени необходимите предпос
тавка за „отлюспването“ ни. Двадесет и четири деле
гати веднага спретват фракция на малцинството в 
израз на своето несъгласие с решението.

В чест на откриването на конгреса, на 4.Х. бе 
отнесена звездата от комунистическото минаре. Нез
найно къде! Знайно защо!

А. Каракачанов, Л. Собаджиев, П. Корнажев позд
равяват делегатите. Делегатите приемат поздравле
нията със смесени чувства.

Избран е и нов Политически съвет: Н. Василев 
(председател), А. Мичковски (зам.-председател), И. 
Шотлеков (зам.-председател), А. Щерев, Б. Гълъбов, 
В. Михайлов, В. Савов, В. Стратиев, Г. Костов, Г. 
Стаматов, Ж. Желев, И. Джамбазов, Л. Станев, М. 
Варамезова, О. Калоянов, П. Ванев, П. Петров, Р. 
Райчев, С. Геновска, ф. Лазаров.

18.Х.1990 г. АСП е приета като колективен член в 
СДС. Нема лабаво! Комуто е съдено да бъде „отлюс- 
пен“, първо трябва да бъде приет.

28.Х1.1990 г. АСП подкрепя подкрепената от „Под
крепа“ обща политическа стачка.

5.ХП.1990 г. АСП споделя със своя народ всенарод
ната си радост от оставката на А. Луканов.

7.1.1991 г. В Стара Загора започва организирания 

54



от АСП Граждански съд срещу А. Луканов като винов
ник „нумер“ 1 за националната катастрофа. А. Лука
нов започва да трепери още по-силно.

11.11.1991 г. Светла дата! Една година АСП, която 
се отбелязва с подходяща за случая пресконференция. 
На нея Н. Василев признава: „Днес АСП се характери
зира с оптимизъм, аналитичност, откровеност, демок
ратичност и принципност“. Днес партията се характе
ризира със същото, което показва, че не бележи ни
какво развитие.

19.11.1991 г. В статията си „Краят на СДС?“ А. 
Мичковски е категоричен: „Да, той вече започна. 
Участието на СДС в коалиционното правителство на 
г-н Попов е неговото тъжно начало“. При малко по- 
голямо прогнозно усилие той можеше да добави: „Учас
тието на СДС в правителството на Ф. Димитров е 
неговият тъжен край.“

В-к „Начало“ започва да публикува седмичната 
програма на френската телевизия. Вероятно, за да 
забавлява и без това забавляващите се читатели.

26.11.1991 г. АСП, която винаги се е стремяла да 
вижда по-далеч от носа си (а нослето на слончето Аспи 
е наистина дълго), изработва и публикува проектоза
кон за националното единство и междуетническите 
отношения.

27.Ш.1991 г. Изненадващо за всички, в-к „Начало“ 
празнува една година от своето начало.

1.У1.1991 г. Открива се продължението на Втория 
извънреден конгрес на АСП. София. Взема се истори
ческото решение АСП да се преименува в АСП, т.е. в 
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Алтернативна социаллиберална партия. Така вече и в 
името е отразена дясната ориентация на партията.

16.У.1991 г. Зала „Универсиада“. Започва Граж
данският съд, който морално трябва да осъди винов
ниците за националната катастрофа и главно А. Лука
нов. Залата е препълнена със съдии и съдебни заседа
тели. Залата е празна откъм обвиняеми. А. Луканов 
някъде се е скрил и трепери. Тресе се и днес. От смях.

20.VIII. 1991 г. ф. Лазаров пише за преврата в Мос
ква и завършва с думите „Няма да мине!“ В същото 
време А. Лилов, Н. Ананиева, Д. Йончев казват, че 
нямат информация. В края на краищата позна ф. 
Лазаров и без информация. Впрочем днес информаци
ята като че ли се приближава по-бързо до БСП, защо- 
то „Дума“ реагира този път мълниеносно, но отново 
неточно - „Пучът на Елцин“. След това се впусна в 
пространна защита на конституцията и демокрация
та.

25.1Х.1991 г. Започва асепарският щурм към На
родното събрание. Кандидатите за народи представи
тели тръгнаха из България да сеят надежди у подозри
телния електорат. Щурмът се увенча с успех. В Народ
ното събрание влязоха А. Мичковски, В. Карабашев, 
Г. Костов, Е. Цочев, И. Щотлеков, М. Маринов, Н. 
Василев. По-късно влезе Р. Радушев на мястото на 
непризнатия гений на транспортната наука Н. Неев и 
отново излезе, след като в НС се върна непризнатият. 
В НС щяха да влязат още депутати от АСП, ако не бяха 
поставяни на първо място в листите лица, на които им 
е било съдено да станат скандално известни по-късно.
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8.Х1.1991 г. Н. Василев едва успя да влезе в НС и 
трябваше да излезе от него раздвоен - като вицепре
миер и като министър на образованието на науката. 
Образованието и науката затаиха дъх в очакване на 
реформата и започнаха да чакат. Реформата също 
започна, но не успя да дочака своя край. Така дъхът 
продължава да бъде затаен. Образованието и науката 
чакат и ще продължават да чакат, ако не загубят 
присъствие на духа. Индустрията също затаи дъх след 
назначаването на Р. Биков за министър. И ако не 
започне да бере душа, може би ще въздъхне. Във всеки 
случай Р. Биков бе пратен на поправителен и в прави
телството на Л. Беров.

11.11.1992 г. Много светла дата! АСП очаква да 
получи от българската прогресивна общественост бла
годарности за двегодишното си съществуване. И наис
тина ги получи от онази нейна част, която бе поканена 
на коктейла.

В неуморни грижи за благото на държавата изми
нават безсънните дни и нощи до провеждането на III 
конгрес на АСП. Впрочем след завършването на кон
греса, неуморните грижи продължават.

30-31.У.1992 г. Трети конгрес на АСП. Варна. Ос
новни проблеми - меморандум за състоянието на 
българската икономика и икономическата реформа, 
състоянието на СДС (проявяващите се тенденции към 
канонизиране на светци в СДС, към постепенна хер- 
метизация и изолация на съюза), грешките и непосле
дователността на правителството на СДС. Скромно 
са посочени всички заслуги на АСП за запазването на 
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СДС като общонационално движение на основата на 
ясно коалиционно споразумение.

Конгресът измени Организационната уредба и съз
даде нов орган - Национално съвещание на координа
торите, който притежава всички функции на Конгре
са, с изключение на правото на изменения в Органи
зационната уредба и изборите за ръководни органи.

Частично бе изменен и съставът на Политическия 
съвет. В редиците на баш нарцисите попаднаха: Н. 
Василев (председател), А. Мичковски (зам.-председа
тел), И. Шотлеков (зам.-председател), А. Дейков, А. 
Димитров, А. Кондев, А. Щерев, Б. Гълъбов, В. Кара- 
башев, В. Бояджиев, В. Савов, В. Стратиев, М. Богда
нова, М. Варамезова, М. Дренска, П. Макавеев, Р. 
Новаков, Р. Данова, ф. Лазаров, X. Чичовски.

19.У1.1992 г. Декларация на ПС на АСП за единс
твото на Българската православна църква и против 
сектите. Ама има ли кой да те слуша?

5.1Х.1992 г. Национално съвещание на координа
торите. София. С какво се характеризира то? С някол
ко думи: ядосано слово на Н. Василев, ядосана резолю
ция, които, нямаше как, ядосаха СДС.

С малко повече думи: критика на СДС заради 
разминаването с естествения съюзник ДПС' заради 
противопоставянето на основните институции, зара
ди враждебните действия срещу синдикатите, заради 
забавянето на икономическата реформа, заради не
компетентността в държавната администрация, зара
ди опитите за използване на институциите на сигур
ността за партийно-политически цели, заради натис
ка върху масмедиите.
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Привидно спокойно изслушаха напътствените ду
ми на председателя на АСП Ал. Йорданов, А. Доган, 
Д. Луджев, 3. Попов, К. Маринова, К. Тренчев, К. 
Петков, Л. Собаджиев, Ю. Павлов, но не всички го 
послушаха.

Ф. Лазаров каза, че може да се очаква АСП да се 
превърне в жертвен овен на СДС. И пак позна, но 
малко попрекали с овена.

9.Х.1992 г. АСП предлага на СДС дискусия по 
изпълнението на икономическата част на предизбор
ната платформа на СДС. От „Раковски“ 134 ни звук, 
ни стон.

30-31.Х.1992 г. АСП продължава своята упорита 
политическа работа. Среща на ПС с обществеността в 
Разград и Търговище с участието на наши депутати и 
министри.

29.ХП.1992 г. След като правителството на СДС 
самопроизволно тупна, АСП предложи да се състави 
ново правителство с мандата на ДПС. СДС каза, че 
иска предсрочни парламентарни избори и току им 
определя датите, ама избори няма. АСП подкрепи 
правителството с мандата на ДПС и дори влезе в него: 
двама министри (В. Карабашев и Р. Биков) и един 
вицепремиер - общо двама души. Така се достигна до 
логично изключване на АСП от СДС.

По този случай ПС обяви тридневен национален 
траур с усилено международно присъствие. Никой не 
се отзова. Всички го удариха на веселби, безотговорни 
типове такива.

30-31.1.1993 г. Национално съвещание на коорди
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наторите. Хасково. Недоволството от изключването 
на АСП от СДС се засилва сред някои от координато
рите и членовете на ПС. Думата „извънреден конгрес“ 
отново излиза на мода.

8.11.1993 г. Г-н А. Щерев иска оставките на Н. 
Василев, А. Мичковски и В. Велинов, които счита за 
политически отговорни за подкрепата на правителст
вото на Л. Беров и изключването на АСП от СДС. В 
отговор на това искане два дена по-късно Н. Василев 
собственоръчно осъществява магическото тайнство 
по изгаряне на портрета си, но отговорно остава на 
отговорния си пост.

10.11.1993 г. За изненада на всички излиза стотният 
брой на в-к „Начало“.

На същата дата послучай трите години от основа
ването на АСП и споменатия юбилеен брой, АСП си 
организира луд купон за радост на своите многоброй- 
ни приятели и за да предизвика завист сред редиците 
на все по-малкото си противници. Успя и в двете.

16.Ш.1993 г. Депутатите на АСП (с изключение на 
И. Шотлеков) заедно с други депутати, изгонени или 
напуснали ПГ на СДС, създават Нов съюз за демокра
ция.

14.ГУ.1993 г. АСП заедйо с други 14 партии и орга
низации създават Съвет за сътрудничество.

15.ГУ.1993 г. Публикуван е основният материал за 
обсъждане от конгреса - „Анализ и политическа пер
спектива“.

24-25.1У.1993 г. Четвърти извънреден конгрес. Габ- 
рово. Основни проблеми - критичен анализ на дей
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ността на ПС между двата конгреса, гледищата на 
образуваната фракция „АСП в СДС“, подкрепата на 
правителството на Л. Беров и критиката на някои 
негови действия, безпокойството от мудната работа 
на парламента, подкрепата на ПГ на НСД, принцип
ното партньорство с партии и организации в СДС, 
срещу междунационалните и междуетническите кон
фликти.

На ф. Лазаров като психиатър бе възложена зада
чата да постави диагнозата на конгреса. Той бе лако
ничен: „Като психиатър чувствам две неща - според 
мене интелектуален упадък и психическа умора. АСП 
има лека невроза.“

В политическия кръг на баш нарцисите влязоха: Н. 
Василев (председател), А. Кондов (зам.-председател), 
А. Мичковски (зам.-председател), А. Димитров, А. 
Милоев, А. Николов, А. Атанасов, В. Карабашев, В. 
Велинов, В. Еманоилова, В. Шпиртова, В. Стратиев, Г. 
Костов, Д. Арсов, И. Александров, И. Гунчев, И. Ле- 
сидренски, К. Влаев, М. Маринов, М. Варамезова, М. 
Николов, Н. Вузев, О. Джоканов, П. Макавеев, Р. 
Радушев, С. Пеев, С. Стойнев, ф. Лазаров, X. Томов. 
Под мъдрото ръководство на тези хора АСП е готова 
да посрещне всякакви евентуалности, включително 
предсрочни избори или нов извънреден конгрес.

29.V. 1993 г. В Смолян ПС проведе редовното си 
заседание и използва случая да проведе нередовната 
си среща със смолянската общественост.

13.VI.1993 г. Н. Василев пише писмо до Е. Сугарев, 
което завършва с призива „Върни се при нас, Еди!
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Върни се в реалния свят!“ И той наистина се върна, за 
да го помете.

26.VI. 1993 г. АСП участва в семинар, посветен на 
либерализма. След завършването му участници зая
виха, че вече окончателно не им е ясно нищо.

3.1Х.1993 г. Колосът на нашата енергетика Н. Пеев 
енергично препоръча на избирателите да заобикалят 
членовете на АСП. От този момент ние сме заобико
лени с внимание, което смущава пословичната ни 
скромност.

28.1Х.1993 г. ПС взе решение Националното съ
вещание на координаторите да се проведе на 18- 
19.ХП.1993 г. в удобно място на земното кълбо. Осно
вен проблем - възможни коалиции, с кого, защо, до 
кога и има ли смисъл от всичко това.

13.Х. 1993 г. СДС празнува две години от изборната 
си победа. Да ги пита човек защо? Може би за да се 
подготви за годишнината от доброволното напускане 
на изпълнителната власт? Следват кандърми за това 
по какъв най-елегантен начин да се отложат изборите 
колкото се може по-далече.

АСП продължава да гледа уверено в демократич
но-пазарното бъдеще, но ако не предприеме някакви 
по-конструктивни стъпки и все така очаква да дойде 
Годо, на нея и е отредена съдбата на Нарцис.
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ИМА ЛИ СВЕТЛИНА В КРАЯ НА 
ТУНЕЛА И КОЛКО Е ДЪЛЪГ ТОЙ?

Неприятното на тунелите е, че са тъмни. Още по- 
неприятно става, когато те са и дълги.

Начало на нашето ново политическо летоброене 
по една чиста случайност стана 10 ноември 1989 г. 
Тогава, някъде из следобедните часове, в непосредст
вена близост до обречените да станат исторически 
Боянски ливади, др. Тодор Живков за изненада на 
всички подаде оставка и престана да бъде другар. 
Изненадан беше и той, но все пак си я подаде и се 
превърна в господин или гражданин в зависимост от 
това дали е на „Секвоя“ или „Развигор“. Дежурните 
дисиденти в „Яйцето“ отпразнуваха по подходящ на
чин събитието, без ни най-малко да подозират, че вече 
са орисани да станат исторически личности.

На 10 ноември видяхме светлина в края на тунела. 
Четири години по-късно светлината в края на тунела 
продължава да се вижда, но не и краят на тунела. На 
път сме да свършим за сто години онова, което други 
народи са свършвали за четири години.

Не помня по какъв точно повод е изказана за първи 
път фразата „Пътят към ада е постлан с добри наме
рения“, но тя ясно изразява силно контрастната кар
тина на политическите пожелания и реалните резул
тати. Простата констатация на сериозното им разми
наване не води доникъде, но е онази основа, която 
позволява поставянето на въпроса: „Защо четири го
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дини по-късно ние все още сме в тунела, макар и да 
виждаме някаква светлина?“

На този въпрос и политически партии, и техните 
лидери, всеки от своята камбанария, отговарят така, 
като че ли са си плюли в устата - „Виновни са други
те!“ - и започват взаимно да се сочат с пръсти. Веро
ятно всеки по свой начин е прав. Но тяхната правота 
почива върху една мълчаливо допускана, недоказана 
и, изглежда, недоказуема предпоставка: при измене
нието на съвкупността от политически условия на 
функциониране и развитие на нашето общество бързо 
и автоматично ще се изменят и параметрите на само
то функциониране, на самото развитие. Това е пред
поставка, в съдържанието на която се крие един дре
бен наполеонов комплекс и една едра самозаблуда - 
събитийната реалност непосредствено зависи от не
чия политическа воля, от някаква си там личност.

Намират се хора, които с охота подчертават значе
нието на личността в историята и обикновено, не от 
друго, а от скромност, премълчават името си. Вярно е, 
личността играе понякога изключителна роля в исто
рическото развитие, но при наличието на двецепре- 
менни условия: първо, самото съществуване на таки
ва личности и, второ, че същите не си поставят за 
решаване наивни задачи, в наивни срокове и с наивни 
средства. Какво е състоянието на двете условия в 
страната е въпрос, чийто отговор с удоволствие пре
доставяме на въображението на любезния читател...

Казаното е достатъчно, за да не звучи абсурдно 
поставянето на един друг въпрос: възможно ли бе
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процесите да протекат по съществено различен начин 
и четири години по-късно да видим не само светлина в 
края на тунела, но и самия негов край?

Една умна глава бе формулирала мисълта: „Всич
ки катастрофи са предвидими в ретроспектива.“ Така 
че отрицателният отговор на поставения въпрос днес 
не свидетелства за упорита мисловна дейност. Затова 
пък положителният отговор е сигурен белег за отсъс
твието на такава.

В качеството на фактори и генератори на социал
ната промяна се изтъкват на преден план партии, 
движения, отделни люде. Някои били лежали по.зат- 
ворите. Други бяха набити и разпръснати из столични
те градинки. Създадоха се клубове. Баш партията 
спретна един пленум и оттогава непрекъснато си 
приписва историческата заслуга за Десети. Месец по- 
късно бе създадена баш опозицията. Митинги, общи 
национални стачки, бдения и т.н., и т.н. Но нито едно 
от посочените събития само по себе си, нито всички те 
вкупом, не породиха новото политическо летоброене, 
нямат пряко отношение към историческите причин
но-следствени връзки. Те бяха симптоми на дълбока
та и необратима криза на тъй наречения „реален 
социализъм“, криза, която и за най-невежите стана 
очевидна някъде около началото на 80-те години.

Търсенето на политически, икономически, соци
ални и т.н. ресурси (включително „перестройката“) се 
увенча с пълен неуспех. Еластичността на социално- 
икономическата сфера достигна своя предел, отвъд 
който всякакви напъни бяха безсмислени, обречени.
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Интересното е, че най-информираните за възможния 
крах бяха от висшия ешалон на номенклатурата. Още 
по-интересното е, че тяхната информираност не ги 
подготви за предстоящите и неизбежни промени, фак
тите от следдесетоноемврийските пленуми на ЦК на 
БКП, смешните разходки на П. Младенов по заводи и 
паланки, срещите му с трудовия народ са достатъчно 
доказателство. Все още си мислеха, че имат време за 
реагиране, че нещата могат да бъдат изменени, че все 
още е 1968 г.... А просто бяха в плен на идеологичес
ките заблуди.

Най-интересното е, че отлично информираният 
западен свят също се оказа неподготвен, въпреки 
дългогодишните си усилия да наложи промени в Из
точния блок. Успяха да възстановят Стената, но вече 
с цивилизовани средства. Западният свят е неподгот
вен и днес - те нямат изработени проекти, програми, 
сценарии за овладяване на процесите, породени от 
разпадането на тоталитарния свят. Безспорно се рад
ват, че голямата заплаха изчезна, но са стъписани от 
появата на множество малки заплахи. На 3. Бжежин- 
ски принадлежи фразата: „Светът след Малта е по- 
несигурен от света след Ялта.“

Новото летоброене бе породено не от вътрешно
политически причини, а от естествения разпад на 
социализма като социален експеримент. От тази глед
на точка, а тя е важната гледна точка, никой не носи 
„вина“ за Десети ноември - нито леви, нито десни, 
нито горни, долни, предни, задни или средни. Никой! 
Разликите могат да се търсят не в пораждащата връз
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ка на някои хора или организации с Десети, а в тяхната 
оценка на кризата, в която сме попаднали, в темпове
те и моделите, които предлагаха за нейното преодоля
ване. Но и това са разлики в съдържанието, а не по 
истинност, защото и до ден-днешен преобладават на
пълно погрешните представи.

Преди всичко неточни бяха оценките за кризата, в 
която хлътнахме - криза политическа, социална, ико
номическа, духовна, криза всеобхватна и фундамен
тална. Подобен тип кризи се характеризират с това, че 
тяхното преодоляване изисква максимум ресурси при 
наличието на минимум такива. Концентрацията на 
ресурси в една социална сфера води до пълно изтоще
ние други. Сериозно се нарушават най-елементарните 
механизми на възпроизводство както на отделните 
сфери, така и на социалния организъм като цяло.

Оптимистичните прогнози за преодоляването на 
кризата, с които се появяваха и изчезваха от сцената 
държавните мъже, бяха продукт не на задълбочени 
познания за вътрешната динамика на социално-ико
номическите процеси, а на най-обикновено полити
ческо лекомислие, позьорство и бонвивантство, зад 
които никога не е успявало да се прикрие успешно 
елементарното невежество.

Погрешни оценки сполетяха и темповете на про
мяната. Десетоноемврийският революционен жар и 
устрем бяха обладали до такава степен титаните на 
нашия политически живот, че те с леко повдигане на 
пръсти от стълбището на храма „ Ал. Невски“ виждаха 
сияйното демократично, демократично, та чак пазар
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но бъдеще на премилата ни татковина. Виждаха го в 
западна посока, просто защото на запад е обърната 
западната фасада на храма. Виждаха го не по-далече 
от носа си. Нито времето бе в тях, нито те бяха 
времето, нито времето бе тяхно. И поради тази причи
на, те станаха заложници на времето.

Строителите на най-нова България забравиха един 
много важен принцип (ако в момент на разхлабване на 
мисловните струни изобщо сме допускали, че са го 
знаели) - „Който иска да види бързо резултатите от 
труда си, да мие чинии!“

Впрочем миенето на чинии също е смислена рабо
та. Особено за българските политици.

Социално-икономическата система е инерционна 
система. На физиците отдавна е известно, че при 
въздействие върху една инерционна система силите 
на инерцията се проявяват в това, че системата изме
ня своето движение постепенно и толкова по-бавно, 
колкото по-голяма е масата й. Безкритичното прена
сяне на принципи от физиката в социалната сфера, 
разбира се, не води до добро. Но като се има предвид 
факта, че и преди, и сега са ни управлявали твърдока- 
менни глави, спокойно можем да използваме физи
ческите знания за обяснение на нашенските социални 
процеси.

За промяната, и особено за една фундаментална 
промяна на социалната система от едно тъй нежелано 
състояние към друго още по-тъй желано състояние, е 
необходимо време, което е съизмеримо с историческо
то време. По инициатива на Р. Рейган в САЩ бе 

68



създадена програма за промяна на системата на феде
ралното управление. Той я нарече „шокова“, но това 
не му попречи да й отдели шест години. Шест години 
за промяна самд на един сектор в социалната система, 
и то в страна, която се слави със своята деловитост, 
със способността си да планира и реализира социално 
действие в къси срокове.

Когато възможните темпове на промяна по една 
или друга причина не се оценяват точно, и оптимисти
те, и песимистите се превръщат в най-обикновени 
наивници.

Днес вече чуваме по-трезви оценки, но не толкова 
от политиците. Онези от тях, които се досещат за 
реалните темпове на промяна, не смеят да говорят 
открито на електората, да му кажат, че все още иконо
миката не е достигнала дъното, че там ще постоим 
известно време, а изкачването нагоре ще трае много 
години. И поради това най-безсрамно обещават на 
нацията, че ако, видите ли, застанат на държавното 
кормило, нещата ще се оправят бързо. Не, няма да се 
оправят по-бързо. Не по-бързо отколкото позволява 
самото естество на социалната система и характерна
та й за момента инертност. При това половин беда е, 
когато най-безсрамно лъжат. Голямата беля се състои 
в това, че някои си вярват, вземат се насериозно. 
Първите демонстрират някаква доза интелект, докато 
вторите са пълни глупаци. Поради особени завихря- 
ния в политическото пространство предимно вторият 
тип политици застават на държавното кормило и 
плътно го обгръщат с животровното си внимание.

69



Политиците (може ли да се допусне нещо друго) 
направиха най-много грешки там, където бяха най- 
недопустими - в моделите на прехода. Преди всичко 
мина не малко време, докато някои от тях започнаха 
да правят разлика между целите на прехода (граждан
ско общество, демокрация, пазарна икономика и т.н.) 
и механизмите на прехода. Твърде малко бяха и онези, 
които познаваха добре онова природно бедствие, наре
чено единодушно „тоталитарна система“. На трето 
място, леността на ума ги накара да отъждествят 
целите на прехода с реализираните в западния свят 
образци на демократични общества.

Едва ли някому ще хрумне нелепата мисъл, че е 
много лошо да станем една Франция, Дания или поне 
Швейцария. Напротив! Много хубаво е. За да бъде 
вярно. Западните общества са достигнали онова тъй 
привлекателно за окото съвременно състояние като 
резултат от вековна история. Докато ние едва сега 
навлизаме във виражите на модерното развитие на 
цивилизацията - без да имаме сериозна опора в мина
лото, без опит, при сложни вътрешни и външни усло
вия.

Изцяло в духа на добрите, стари и изпитани марк
систко-ленински традиции, независимо от цвета и 
дължината на косъма, политиците съсредрточиха вни
манието си върху проблемите на собствеността и 
икономиката. За да докажат, че комунистите са били 
прави да атакуват и одържавят собствеността след 
9.1Х, демократичните им последователи взеха, та ата
куваха същата тази собственост и бързо след 10.Х1 я 
раздържавиха. Разбира се, не цялата, а само онази 
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нейна част, която най дразнеше навремето комунис
тите. Останалата собственост бе предоставена на ма
гията, която всички наричат „приватизация“, но ни
кой не знае какво точно означава тя.

Марксистко-ленинската закалка на нашите поли
тици се демонстрира и от последователното придър
жане към гениалната мисъл на безсмъртния В.И. 
Ленин, че политиката е концентриран израз на иконо
миката: мафиотизирането на икономиката с неочак
вано бързи темпове мафиотизира и политиката. Как- 
то е казал народът: „С каквато икономика се събереш, 
такъв политик ще станеш!“

Вкратце, на българския народ му остана радостта 
да участва масово в един уникален социален експери
мент, който ако се проведе успешно, никой няма да 
последва нашия пример: членове сме на гражданско 
общество, без да сме граждани; живеем едновременно 
в епохата на недостроения социализъм и недоразвита
та демокрация; превърнахме държавата в дъщерна 
фирма на „Капалъ чарши“, с което недвусмислено 
доказахме, че сме за пазарна икономика; прекланяме 
глава пред президентската институция, която е с оря
зани пълномощия и поставяме непрекъснато на пос
ледно място парламента, към който Конституцията е 
особено благосклонна. Така показваме радостта си, че 
нашите собствени избраници не чинят нищо и доказ
ваме, че нашият собствен избор е зависел от фактори, 
за които е по-добре да не се говори поне пред хората; 
пътуваме към Европата, а тя още по-бързо отпътува 
от нас. И тъй нататък.
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Казват, че от великото до смешното имало само 
една крачка. И някои са го доказвали. В България се 
правят експерименти, които да докажат, че е вярна и 
обратната теза - „От смешното до великото също има 
само една крачка“. Експериментите продължават. Ре
зултатите са неизменно едни и същи.

Стоп кадър!
Четири години по-късно ние сме в тунела, светли

на в края на тунела се вижда, но не се вижда самият 
край.

Четири години по-късно на българската сцена се 
играе „В очакване на Годо“. Успешно бе открит пети
ят сезон. Има ли зрители? Нека направим една груба 
сметка.

По данни от последното преброяване (1992 г.) 
населението на България е наброявало 8 472 724 души. 
От тях трябва да извадим:

- 240 души депутати, които са толкова отрудени, че 
не им остава и минута за почивка;

- един президент и един вицепрезидент (в интерес 
на историческата истина вицепрезидентът се извади 
сам);

- един премиер и 15 министри, които са толкова 
заети с работата си по догонване на събитията и в 
тълкуването на термина „приватизация“, че нямат 
време за празни занимания;

- Председателите на Върховния и Конституцион
ния съд, а също така и Главния прокурор (за всеки 
случай);

- кварталния луд, който непрекъснато твърди, че
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България е една истинска Швейцария, упорито скан
дира „БСП-СДС“ и е облечен в модното червено- 
синьо райе.

Общо 262 души.
Остават 8 472 462 баламурници, които са вперили 

очи
„В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО“.

Изразените становища не са лично 
мнение на автора и ангажират 

единствено Радио „Ереван“.
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