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Специален гост на рубриката: проф. Андрей Пантев

На 22 септември 1908 г. най-сетне свалихме пси-
хологическите фесове от нашите глави. Най-
сетне са си отдъхнали на небето нашите рево-
люционери, мъченици и книжовници. Най-сетне 
стояхме наравно с другите европейски държави 
и това, което наричаха още тогава „българско 
чудо“, получи поредното потвърждение.

Какво е 
независимост?

Никой не можеше да под-
ценява и дори да унижа-
ва българската държава, 
та макар и по формални 
причини и обстоятел-

ства. Най-важното най-сетне не бяхме 
васално трудутарно княжество, зави-
сещо от Портата. 

С едно копче в Интернет сега мо-
жем да проследим събитийната верига 
по време на обявяването и утвържда-
ването на нашата независимост. Фак-
тологията е разнообразна, богата и лес-
на, но какво е особеното в тази наша 
празничност. В крайна сметка, всички 
балкански държави са осъществили 
това събитие приблизително по същия 
начин. Но с идейното и психологическо 
осмисляне на тази дата има още път за 
извървяване. Изисканите читатели на 
„Роден глас“, надявам се, разбират, че 
22 септември 1908 г. не е само рутин-
но събитие, отхвърлило и последните 
вериги на османското владичество. 
Това е празник не само в политическо, 
административно и национално от-
ношение. Това е и разбирането за не-
зависимост и в мисленето. Пред Деня 
на Независимостта, ние остро усещаме 
словесната инфлация, която доминира 
света и се е развихрила над нас. Колко 
думи вече са загубили първоначалния 
си смисъл? Колко от тях са уморени 
от употреба и злоупотреба? Ние също 
удобно подминаваме истината, че в по-
далечното минало като правителство 
и държава сме правели не по-малко 
съдбоносни грешки в независимите 

си политически решения, отколкото, 
когато сме ги предприемали в усло-
вията на подчинение. Днес, същинска 
и абсолютна независимост няма. Като 
при всяка оценка на миналото, и днес 
ни трябва сравнение.

И САЩ имат, макар и често де-
коративна, потребност от съюзници. 
В партийно-парламентарен смисъл 
план независимост се налага като пре-
дизвикваща усмивка принадлежност. 
Икономистите казват, че сега не мо-
жеш да произведеш един молив, без 
да си зависим от другиго. А все пак 
независимост може да има. В мислене-
то. Но там като че ли независимостта 
е най-дълбоко поразена. Следва да 
харесваме онова, което е стандартизи-
рано като добродетел или порок. При-
личаме на онези деца, на които казват: 
„Как може да не обичаш спанак, след 
като другите го ядат!?“. Такава стандар-
тизация обхваща не само екшъни, кон-
церти, фитнес и модни списания. По 
целия ни свят има всичко друго освен 
авторитети, които са станали такива 
поради мисъл. А независимостта не е 
само цел. Тя е рацио, което предполага 
истинския прогрес за останалите. Но 
преди това следва да имаш дързостта 
да кажеш или направиш нещо, което 
не се възприема от мнозинството. Така 
е било и в миналото.

През целият XVII в. Европа е раз-
търсена от масови движения, безреди-
ци, бунтове и революции. От Копенха-
ген до Москва, от Палермо до Дъблин 
се играе една и съща драма макар и на 

различни топографски сцени. Това е 
драмата на „всеобщата криза на фео-
дализма“, както още тогава ще назоват 
това явление хронистите. Не на друго. 
Селски въстания, конституционни 
кризи, национално-освободители съ-
заклятия, династически войни. Кре-
постникът Ем. Пугачов и средният 
собственик Ол. Кромуел са героите от 
двете периферии на Европа. В Англия 
публично е екзекутиран монарх, смя-
тан за наместник на Бога. Там следва 
не демокрация, а повече от кралския 
авторитарен режим, който скоро рух-
ва. Встрани от тази дандания остават 
само Балканите, които тогава не са се 
наричали така. След 80 години всичко 
свършва без успех. Навсякъде властта 
е възстановена и консолидирана. Рес-
таврирана, без Англия, е абсолютната 
монархия и системата на аристократи-
ческите привилегии. „Старият режим“ 
е регенериран, за да остане в този вид 
поне още сто години. Неговата условна 
гибел, започнала от Франция, предиз-
виква кръвопролитни стълкновения. 
Тя успява, защото е предшествана от 
духовна опозиция, която преобразява 
западната политическа система и ця-
лата морална цивилизация на Стария 
континент. Виждаме, че една криза 
може да донесе стабилизация на за-
плашения от нея ред. Излиза, че кри-
зите могат да бъдат и полезни. Устоите 
остават. Това също е урок на история-
та. Но мъдрите съвременници тогава 
не са се съмнявали, че това е криза на 
феодалната система, а не недоглежда-
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не на финансисти или предприемачи. 
Когато обществените институции не 
могат вече да изпълняват своите функ-
ционални предназначения, никакви 
операции за подмладяване не предо-
твратяват разрухата. Само я отлагат. 
Все още аристократите са по-силни от 
бизнеса. Собствеността на земята, а не 
занаятите и търговията, остават из-
точник на сила и влияние. Страхът на 
средната класа остава.

Днес наричаме съвременната криза 
с всякакви сурогатни имена. Самата 
дума криза остава йезуитско съчетание 
за оправдание при всякакви деклара-
ции за безпомощност. Откъде и защо 
дойде тя, никой не съобщава. И дали е 
някаква новост. Протестите срещу нея 
не са каприз на мързеливци, а протест 
срещу стопанска система, автоматично 
обявена за единствено жизнена. Ако 
има виновни за нея, те плащат най-

малката цена, ако изобщо плащат. А 
никой не смее да напомни, че брадат фи-
лософ от срещата на XIX в. е предвещал, 
че такива кризи са нормални, циклични 
и непреодолими за системата ласкаво 
назована капитализъм. 

С декларация, молебени и песни в 
средновековната църква „Св. 40 мъче-
ници“ беше обявен новият път на Бълга-
рия. Всичко по-нататък – от триумфи до 
крушения зависеше най-вече от нас!  ◆ 


