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Автор: Албена Прокопиева 1989

Работилница на света  
Автор: Ерик Хобсбаум 1993

Самотни заедно  
Автор: Дженифър Синиър  2003

Съвпадения  
Автор: Кристин Димитрова 2013

Иранските сексуални революции  
Автор: Лаура Сикор 2026

Миризливите шедьоври  
Автор: Ангъс Тръмбл 2036

Стефан Маринов – Писма до България (7)  
Автор: Стефан Маринов 2040
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Описвайки Европа  
Автор: Пери Андерсън 

Европа се залъгва с едно ново Богоявление. Далеч от това да изгуби 
историческото си влияние, Старият Свят постепенно придобива за чове-
чеството важност, която не е притежавал никога досега, във всички време-
на на съмнителната си слава. В края на Postwar, неговия баланс на следво-
енната европейска история, историкът Тони Джад пише за „възникването 
на Европа в навечерието на 21 век като образец на международните добро-
детели: общност на ценностите … поддържана както от европейци, така и 
от не-европейци като пример, който трябва да бъде последван от всички“. 
Тази репутация, уверява ни той, е „добре заслужена“. В подобна визия са 
се вкопчили и пророците на новия лейбъризъм: Защо Европа ще води през 
21-ия век? е заглавието на един манифест, написан от Марк Леонард, пар-
тийният вундеркинд по въпросите на външната политика. „Представете 
си един свят, живеещ в мир, благоденствие и демокрация“, нарежда той на 
читателя. „Онова, което ви моля да си представите, е ‚Новият европейски 
век‘. И как ще бъде реализиран този очарователен проект? „Европа пред-
ставлява синтез на енергията и свободата, идещи от либерализма, със ста-
билността и благоденствието, идещи от социалната демокрация. Докато 
светът постепенно става по-богат и задминава изискванията, свързани със 
задоволяването на основните потребности като глад и здраве, Европейски-
ят начин на живот ще стане неотразимо привлекателен за хората по це-
лия свят“.

За да не остане по-назад, футурологът Джеръми Рифкин  – америка-
нец по рождение, но заслужил европеец по всички стандарти – предлага 
собствен наръчник към Европейската мечта. Търсейки „хармония, а не 
хегемония“, казва ни той, „европейците вече са направили карта на пътя, 
който ще ни доведе към третата степен на човешкото съзнание – една сте-
пен, която ще утвърди неразделността на човечеството“. За да завърши със 
заключението: „ние живеем в неспокойни времена. Голяма част от света 
тъне в тъмнина, оставяйки множество човешки същества без ясен ориен-
тир. Европейската мечта е светъл лъч в един разтревожен свят. Той ни води 
към нова ера на общност, качество на живот, универсални човешки права, 
права на природата и мир на Земята“.
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Тези емоции може би звучат по един доста англосаксонски начин, но 
на континента не липсват и по-прозаични техни еквиваленти. Според во-
дещия германски философ, Юрген Хабермас, Европа е намерила „образ-
цови решения“ за два от големите проблеми на нашето време: „управле-
ние отвъд рамките на националната държава“ и социални системи, които 
„могат да служат като модел“ за света. Така че, защо да не триумфираме и 
при един трети проблем? „Ако Европа е решила два проблема от такава 
величина, то може би вече е време тя да посрещне и едно трето предизви-
кателство: да защищава и насърчава един космополитен ред въз основа-
та на международните закони“ – или, както се изразява сънародникът му, 
социологът Улрих Бек: „Европеизацията означава създаване на нова поли-
тика. Тя означава навлизане в сферата на мета-властта, в борбата за опре-
деляне правилата на един нов глобален ред. Мотото на бъдещето може да 
бъде нещо от този род: Америка, направи път – Европа се завръща!“ Във 
Франция, Марсел Гоше, теоретик на демокрацията и издател на Le Débat, 
водещото в страната издание за идеи, обяснява малко по-скромно: „може 
би ни е позволено да смятаме, че формулата, която европейците иниции-
рат, евентуално може да послужи като модел за народите по света. Това е 
заложено в нейната генетическа програма“.

Едва ли може да се каже, че самозадоволството е нещо ново в Евро-
па. Но настоящото настроение е нещо по-различно от досегашните: един, 
както изглежда, неограничен нарцисизъм, при който чрез отражението във 
водата бъдещето на планетата се преобразява по начин, напомнящ за фигу-
рата на наблюдателя. Какво може да обясни за наблюдателя тази степен на 
политическа суета? Очевидно, пейзажът на континента се промени през 
последните години  – и ролята на Европа в света нарасна. Реалните про-
мени могат да дадат повод за огромни мечти, но те трябва да бъдат калиб-
рирани както трябва, за да се види какво стои или не стои зад тях. Преди 
едно десетилетие бяха налице три големи неясноти: предстоящият монета-
рен съюз, така като той беше предначертан в Маастрихт; завръщането на 
Германия към позицията на регионален водач, след обединението; накрая, 
разширението на ЕС по посока Източна Европа. Резултатът от всяка една 
от тях си оставаше неопределен. До каква степен бяха изяснени те между-
временно?
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Въвеждането на обща парична единица, прието едновременно от 11 от 
15-те страни-членки на ЕС през 1999, беше най-точната и систематична от 
трите промени. Винаги изглеждаше разумно да се очаква, че резултатите от 
него ще бъдат най-ясно очертаните и видими от всички такива. Но това се 
оказа така само в най-тесния технически смисъл – замяната на една дузина 
парични единици (Гърция се присъедини през 2002 година) беше прове-
дена изключително гладко, без повреди или злополуки: един администра-
тивен tour de force. А инак, противно на всеобщите очаквания, окончател-
ното заключение за резултатите от монетния съюз си остава неопределено. 
Заявената цел от въвеждането на единна парична единица беше да се нама-
лят разходите по паричните транзакции и да се увеличи предсказуемостта 
на възвръщаемостта за бизнеса, като по този начин се насърчат по-високи 
инвестиции и по-бързо нарастване на производителността и продукцията 
в Съюза.

Но поне досега усилията не водят до желаните резултати. Динамични-
те ефекти от Единния Европейски Акт от 1986, считани от повечето ор-
тодоксални икономисти за инициатива, далеч по-важна от Европейския 
монетарен съюз, доведоха до нарастване на Брутния социален продукт на 
съюза само с около 1 процент, докато очакваното нарастване беше меж-
ду 4 и 6 процента. Растежът в Еврозоната всъщност се забави, от средно 
2,4 процента в петте години, предшествали валутното обединение, до 2,1 
процента в първите пет години след него. Дори със скромното ускорение 
от последните три години, той все още остава под нивото на 80-те годи-
ни. През 2000-та година в Лисабон беше оповестено, че в течение на де-
сет години Европейският Съюз ще създаде „най-конкурентноспособната 
и динамична икономика на познанието в света“. Засега обаче растежът на 
Съюза си остава доста под този на САЩ, да не говорим пък за Китай.

Още по-важен е фактът, че Еврозоната беше задмината от онези стра-
ни-членки на Съюза, които не пожелаха да се откажат от националните си 
валути. Швеция, Великобритания и Дания имаха по-висок растеж през 
същия този период от време. Пактът за стабилност пък беше на няколко 
пъти нарушаван от Франция и Германия, двете най-големи икономики на 
Еврозоната, без те да бъдат наказани за това.

И все пак е рано да се счита, че е време за еднозначна оценка на моне-
тарния съюз. Защитниците му посочват Ирландия и Испания като приме-
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ри за успех в Еврозоната, както и общия икономически подем от минала-
та година, воден от Германия, като признак за това, че монетарният съюз 
може би най-после навлиза в силата си. Преди всичко друго те могат обаче 
да се похвалят със силата на самото евро. Не само, че дългосрочните лихве-
ни проценти в Еврозоната са по-ниски от онези в САЩ. По-впечатляващ е 
фактът, че еврото измести долара като парична единица на международния 
пазар на ценни книжа. Не е ли Европа, след седемте слаби години от 1999 
насам, на прага на други седем, по добре познатия библейски маниер?

Ролята на Германия, традиционният мотор на Европа, все още си ос-
тава не съвсем ясна. Обединението с ГДР възстанови статуса на страната 
до положението от началото на 20-ти век, като стратегически централна 
държава на континента, най-голяма по население и с най-голяма икономи-
ка. Но по-дългосрочните предимства от обединението все още трябва да 
бъдат демонстрирани. В международен план, берлинската република при 
всички случаи стана по-самоуверена, отхвърляйки някои следвоенните си 
задръжки. През последното десетилетие немските военновъздушни сили 
се завърнаха на Балканите, специални части участват във военни действия 
в Западна Азия, а немският флот патрулира източното Средиземномо-
рие. Но това винаги бяха само части от по-големи операции, ръководени 
по правило или от НАТО, или от ООН. Дипломатическите жестове бяха 
много по-важни от военните. При Шрьодер бяха развити много тесни 
връзки с Русия, в една антанта, която се превърна в най-отличителната чер-
та на неговата външна политика (впрочем, Франция и Италия се опитваха 
да ухажват Русия не по-малко настоятелно, но с далеч по-малко икономи-
чески козове в ръката). В самата Европа червено-зеленото правителство, 
въпреки добре рекламираната му липса на генерационни комплекси, ни-
кога не си позволи да разклаща общата лодка толкова силно, колкото бяха 
го правили техните предшественици християндемократи. Всъщност, от 
1991 насам не е имало акция, сравнима с едностранното признаване на 
Словения от страна на правителството на Хелмут Кол, с което се започна 
последващия разпад на Югославия. Меркел направи успешни ходове за за-
обикаляне волята на френските и холандски избиратели, но тя разбира се 
не е в състояние да го направи сама: за това й беше необходима помощта на 
Париж и Хага. Изгледите за каквато и да било немска хегемония в Европа, 
разглеждана класически, в момента изглеждат много отдалечени.
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Част от причината за сравнително скромния профил на нова Германия 
е цената на самото обединение, която в момента възлиза на повече от един 
трилион долара, натоварвайки страната за години напред със стагнация, 
висока безработица и нарастващ държавен дълг. Франция, ако и да не е 
точно икономическа хрътка, постоянно задминаваше Германия, демон-
стрирайки по-висок икономически ръст в продължение на цяло едно де-
сетилетие, от 1994 до 2004, като увеличи брутния си национален продукт 
повече от два пъти за първите пет години от новия век. През 2006, дъл-
гоочакваното значително германско възстановяване най-после се получи 
и местата бяха разменени. Водещ износител в света в момента, Германия 
изглежда във форма, която може би ще й позволи отново да получи ролята 
на икономически доминираща европейска сила, която тя имаше в години-
те на Шмид и ранния Кол. По онова време скъперническата парична по-
литика на Бундесбанката държеше съседите здраво за гърлото. С еврото, 
тази форма на натиск вече е невъзможна. Но онова, което заплашва да я 
замени, е забележителното потискане на заплатите, на което се основава 
германското възстановяване. Между 1998 и 2006, средната цена на труда в 
Германия на практика спадна – едно зашеметяващо постижение: реалните 
заплати спадаха в продължение на седем последователни години, докато в 
същото време те нараснаха с около 15 процента в Англия и Франция, а с 
между 25 и 35 процента в Испания, Италия, Португалия и Гърция. В мо-
мента средиземноморските страни страдат от драстична загуба на конку-
рентоспособност, която предсказва трудно време за цялата южна част от 
Европейския Съюз. По-сурови форми на немската мощ, демонстрирани 
чрез пазара, а не чрез централната банка, може би са на път да се появят. 
Прекалено рано е да се изключва от сметката една регионална Grossmacht.

Германия е обединена в продължение на вече 16 години. Общата ва-
лута е факт от осем години насам. Разширението на ЕС е малко повече от 
тригодишно: би било странно, ако резултатите биха били по-ясни от тези, 
с които разполагаме. На практика разширението към изтока беше поставе-
но в ход през 1993, а завършено – поне до момента – едва през тази година, 
с приемането на Румъния и България. От една страна е ясно защо то би 
трябвало да бъде може би основният източник на задоволство в днешния 
хор на европейско себе-възхваляване. Всичките девет „страни-пленници“ 
от Съветския блок бяха интегрирани в Съюза без каквото и да било боксу-
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ване. Само страните с някогашен независим комунизъм, по времената на 
Тито и Ходжа, все още очакват да бъдат приети, и дори там беше поставено 
начало със Словения. Капитализмът в източна Европа беше възстановен 
плавно и бързо, без ненужни забавяния и унижения. В тази новоосвобо-
дена зона, икономическият растеж е значително по-бърз, отколкото сред 
големите икономики на запад.

Формалното обединение на двете половини от Европа е историческо 
постижение от най-висш ранг. И това е така не защото страните от изтока 
са били приети отново в един общ дом, съществуващ от векове насам, от 
който ги е откъснала само тоталитарната хватка на съветска Русия – както 
твърдят това идеолозите на Централна Европа като Милан Кундера. Раз-
делението има по-дълбоки корени и се простира много по-далеч назад в 
историята на континента от времето на Ялтенския пакт. Реалността всъщ-
ност е, че още от времето на Римската империя насам, земите, заемани сега 
от новите страни-членки, са били почти винаги по-бедни, по-малко обра-
зовани и урбанизирани от техните западни съседи: жертви на номадски 
нападения от Азия; подложени на едно второ крепостничество, което не 
е останало спестено нито на германските земи отвъд Елба, нито на срав-
нително високоразвитата Бохемия; анексирани от Хабсбурги, Романовци, 
Хоенцолерни и Отомански завоеватели. Съдбата им след Втората световна 
война беше не толкова нещастно изключение, колкото – говорейки ката-
строфално – част от нормалния ход на събитията.

Именно това хилядолетно развитие на едно постоянно унижение и 
потисничество е нещото, което влизането в Съюза обещава най-после да 
остави назад в историята. При това много по-нашироко, отколкото бе 
предвиждано в началото: първоначалният план за разширение на Съюза 
към източна Европа, общ продукт на германски стратези и заинтересувани 
локални елити, беше да бъдат включени само Полша, Унгария и Чешката 
Република, като най-сродни държави от региона, притежаващи най-запад-
но-мислещи политически класи, изоставяйки останалите страни на съд-
бата им. За щастие, това оскърбително ново разделение на Изтока беше 
избягнато. Заслугата за това трябва да бъде отдадена предимно на Фран-
ция, която от самото начало се противопоставяше на един подобен под-
ход, настоявайки за включването на Румъния, което пък направи трудно 
изключването на България; на Швеция, която поддържаше Естония, със 
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същия ефект за Латвия и Литва; както и на комисията Проди, която в края 
на краищата предпочете едно цялостно пред евентуалното селективно раз-
ширение. В резултат на това се получи едно далеч по-щедро от първоначал-
но предвижданото споразумение.

Но какво може да се каже за икономическите последици от разшире-
нието – за самия Съюз? Благодарение на това, че регионалните фондове, 
отпускани за Изтока, бяха сравнително скромни, финансовата стойност на 
разширението се оказа значително по-ниска от предвижданата, а търгов-
ският баланс е в полза на по-мощните западни икономики. Но това е една 
сравнително незначителна промяна. Истинската печалба  – или сметка, в 
зависимост от това от коя страна се гледа на нея – се намира другаде. Ос-
новният европейски капитал сега има на свое разположение един огромен 
ресурс от евтина работна ръка, удобно разположен на собствения му праг, 
не само драматично намаляващ неговите производствени разходи чрез но-
вите фабрики на изток, но и способен да упражнява натиск върху заплати-
те и условията на работа на Запад. Типичният пример е Словакия, където 
заплатите в автомобилната индустрия са една осма от тези в Германия и 
където в скоро време ще бъдат произвеждани повече автомобили на глава 
от населението от всяка друга страна по света. Именно страховете от износ 
на фабрики на изток бяха онези, които накараха толкова много германски 
работници да приемат по-дълго работно време и по-ниски заплати. Но на-
тискът не се ограничава до заплатите. Бившите комунистически държави 
въведоха плоски данъци, за да насърчат чуждестранните инвестиции, и 
сега вече се състезават за най-нисък данъчен процент: Естония започна с 
26 процента, Словакия предлага 19 процента, Румъния 16 процента, Пол-
ша дискутира 15 процента, а България се готви да въведе 10 процента.

Ролята, предназначена за новия Изток в ЕС е, с други думи, доста по-
добна на ролята, която играе Новият Юг в американската икономика от 
1970 насам – една зона от фискални режими, особено добри за бизнес, със 
слаби или несъществуващи работнически организации, ниски заплати и – 
следователно – високи инвестиции и по-висок икономически растеж, от-
колкото в старите региони на континенталния капитал. Както и в амери-
канския Юг, този район вероятно ще изостава що се отнася до стандартите 
на политическа почтеност, поддържани в останалата част от Съюза. Дори 
и сега, вече сигурни в участието си, някои от регионалните елити вече не се 
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чувстват задължени да демонстрират добро поведение: в Полша например 
управляващите близнаци нарушават всяка норма на идеологическа корект-
ност, така както тя се разбира в Брюксел и Страсбург. В Унгария специал-
ни полицейски части охраняват един политик, който не се срамува да при-
знае открито, че е лъгал избирателите си. В Чехия минават месеци преди 
парламентът да е в състояние да оформи ново правителство. В Румъния 
президентът обижда премиер-министъра в открито телефонно обаждане 
до телевизионно предаване. Но, както в Кентаки или Алабама, подобни 
провинциални оплесквания по-скоро прибавят малко фолклорен оттенък 
към сивата обща сцена, отколкото да я развалят по някакъв забележителен 
начин.

Но всяка аналогия си има своите ограничения. Определената роля на 
новия Юг в политическата икономия на САЩ зависи в голяма степен от 
една мощна емиграция, привличана от климата на региона, което му при-
дава демографски ръст, намиращ се далеч над нивото на средния за нация-
та. За Източна Европа е много по-вероятно да изпраща, отколкото да при-
влича имигранти. Освен това подвижността на работната ръка в Европа 
е далеч по-ниска от тази в САЩ, поради очевидни езикови и културни 
причини. С около една четвърт от населението на Съюза, европейският 
Изток се намира далеч от способността за упражняване на натиск, която 
американският Юг притежава в Щатите, да не говорим пък за влиянието 
на федерално ниво. В момента ефектът от разширението е най-вече онова, 
което очакваха неговите архитекти: раздуване на ЕС в една огромна зона за 
свободна търговия, с ново придобита периферия за евтина работна ръка.

Интеграцията на Изтока в Съюза е главното постижение, което по-
читателите на нова Европа могат с основание да посочат, утвърждавайки 
неговата жизненост и сила. Разбира се, както със стандартния панегирик 
на ЕС като цяло, така и тук е налице едно значително разминаване между 
идеологията и реалността. Общността, която стана Съюз, никога не е била 
отговорна за „петдесетте години мир“ – една заслуга, често приписвана на 
Брюксел, но която при всички случаи принадлежи най-вече на Вашингтон. 
Когато в Югославия избухнаха реални войни, Съюзът на практика дори 
подпомогна разпалването им, вместо да го предотврати. По подобен на-
чин, публицистите в съюза често твърдят, че без разширението източна 
Европа никога не би достигнала сигурното пристанище на демокрацията 
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и че вместо това най-вероятно би затънала в нови форми на тоталитари-
зъм и варварство. Този аргумент действително е по-съществен, тъй като 
ЕС контролираше и изискваше стабилизацията на политическите системи 
в региона. Но той не изигра никаква роля в отхвърлянето на режимите, 
създадени от Сталин и има само малко основания да се смята, че която 
и да било от страните, в които те бяха съборени, е била на път отново да 
изпадне в нова диктатура, ако не е била спасителната ръка на комисията. 
Разширението без съмнение е едно значително историческо постижение 
и – поне засега – икономически успех, но стандартните преувеличения по-
скоро намаляват, отколкото да засилват, значението на онова, което е било 
постигнато.

И все пак най-важният от всички въпроси си остава: до каква степен 
институционалната рамка на ЕС е била повлияна от разширението на из-
ток? Тук картината става по-тъмна. Защото, ако разширението беше най-
важното постижение от последно време, то конституцията, от която се оч-
акваше да обнови съюза, се превърна в неговото най-сериозно поражение. 
… Бъдещата харта на Европа беше написана за управляващите групи от За-
пада, правителствата на 15-те стари страни-членки, от които се очакваше 
да го одобрят автоматично, оставяйки на страните от Изтока ролята на на-
блюдатели. Всъщност логиката на конституционната воля беше обърната с 
главата надолу: вместо разширението да се превърне в обща база за новата 
институционална рамка, самата рамка беше създадена преди разширение-
то.

Последващият провал дойде за западните елити като гръм от ясно 
небе. Конституцията – дълга повече от 500 страници, обхващаща 446 члена 
и 36 допълнителни протокола, един безпрецедентен бюрократичен слон – 
увеличаваше мощта на четирите най-големи държави в съюза, Германия, 
Франция, Великобритания и Италия; увенчаваше междуправителствения 
комплекс (в който те биха получили по-голямо влияние) с институцията 
на петгодишно президентство, не избирано нито от парламента, нито от 
европейските избиратели, и т. н.Основателите не американската републи-
ка биха се хванали за главата пред една толкова недодялана и нестабилна 
конструкция. Но консенсусът на континенталните медии и политическата 
класа зад тях беше толкова непреодолим, че малцина се съмняваха в това, 
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че тя ще бъде приета. За голямо удивление на управляващите обаче, изби-
рателите я отхвърлиха без особено колебание.

В последните дни на кампанията, когато анкетите започнаха да показ-
ват все по-нарастващо отхвърляне на конституцията сред избирателите, 
френските медии бяха обхванати от паника. Но никоя от локалните исте-
рии – а те бяха много – не можеше да се сравнява с немската. „Европа се 
нуждае от кураж“, поучаваха Гюнтер Грас, Юрген Хабермас и цяла кохорта 
от сходно мислещи немски интелектуалци, в едно открито писмо, публи-
кувано от Le Monde. Предупреждавайки съседите, че „Франция ще се само-
изолира по един фатален начин, ако гласува с ‚Не‘“, те продължаваха така: 
„последиците от едно отхвърляне биха били катастрофални“, защото „без 
кураж няма оцеляване“. И всичко това – от една страна, където изобщо не 
бе поет риска да се направи демократично допитване до избирателите, а 
конституцията беше ратифицирана проформа от Бундесрата само някол-
ко дни преди референдума във Франция, за да бъдат повлияни тамошните 
избиратели. Що се отнася до френската изолация, три дни по-късно холан-
дците отхвърлиха конституцията с още по-висок процент на недоверие.

Такива всенародни отхвърляния на хартата за една нова Европа – не 
защото тя е прекалено федералистка, а защото изглежда като неразбираема 
схема за преразпределение на олигархична власт, всъщност едва ли биха 
могли да бъдат наречени гръм от ясно небе. Буквално всеки път – а те не 
бяха особено много – когато на избирателите беше позволено да изразят 
мнението си относно посоката, която съюзът би трябвало да поеме, те я от-
хвърляха. Норвежците отказаха да встъпят в съюза; датчаните отхвърлиха 
Маастрихт; ирландците – договора от Ница; шведите – еврото. Всеки път 
политическата класа на бърза ръка отново ги изпращаше при избирател-
ните урни, за да поправят грешката си, или просото изчакваше удобен слу-
чай, за да промени народното решение. Оперативна максима на ЕС, както 
изглежда, е станало пословичното изказване на Брехт: в случай на разно-
мислие, правителството трябва да уволни народа и да си избере нов такъв.

По предсказуем начин, европейските държавни глави скоро вече дис-
кутираха начина, по който отново да отхвърлят обществената воля и да 
наложат конституцията – с козметични промени, но този път без да я изла-
гат на рисковете, свързани с всенародно гласуване. По време на срещата на 
най-високо равнище в Брюксел през юни 2007, необходимият документ – 
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този път наречен просто договор  – беше одобрен. За да й бъде позволе-
но да не проведе референдум, Великобритания беше освободена от задъл-
жението да се придържа към Хартата за фундаментални права, приета от 
всички останали страни-членки. За да се направи отстъпка пред френско-
то обществено мнение, забележките относно неограничена конкуренция 
бяха скрити в допълнителен протокол, вместо да се появяват в текста на 
основния документ. За успокояване на холандската съвест, „придържане-
то към европейските ценности“ беше обявено за тест по въпроса за член-
ството. На полските управници бе позволено да избегнат унижението на 
принизяването на страната им до втора класа в Съвета – чрез отлагането 
му с едно десетилетие, оставяйки задачата да се оправят с него на техните 
наследници.

Принципната новост по време на тази среща беше решимостта на Гер-
мания да осигури своето върховенство в избирателната структура на Съ-
вета. Полските възражения срещу една формула, удвояваща влиянието на 
Германия и рязко намаляваща влиянието на Полша имаха всички техни-
чески основания на своя страна. Но разногласията по въпросите на спра-
ведливостта бяха от не по-голямо значение за окончателното решение, 
отколкото онези по въпросите на демокрацията. След като се провикнаха 
високо, че демографските загуби на Полша по време на Втората Световна 
Война й дават право на съответна компенсация в устройството на Съюза, 
близнаците Качински се предадоха също толкова бързо, колкото и пред-
военните полски полковници по време на германския Блиц. Смелите при-
казки бяха набързо забравени и всичко беше уредено чрез един телефонен 
разговор. За един регион, в който Полша представя половината от насе-
лението и БНП, този епизод е показателен за мълчаливата йерархия, на 
която тя е член. Изтокът е добре дошъл, но само ако знае мястото си.

Но какъв тогава е политическият ред, който в момента се утвърждава 
в Европа, 15 години след Маастрихт? Пионерите на европейската инте-
грация си представяха евентуалното създаване на един съюз, който някой 
ден би се превърнал в наднационален еквивалент на държавите, от които 
беше възникнал, основаващ се на всеобщо гласоподаване, с изпълнителна 
власт, отговорна пред избрана легислатура и икономика, подчинена на из-
искванията на социалната отговорност. Накратко, демокрация, увеличена 
до континентални размери. Но налице винаги е било и едно друго вижда-
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не за европейското обединение, според което съюзът трябваше да бъде не 
повече от един вид икономическо сътрудничество между страните-членки, 
което не трябваше да води до никакви съществени ограничения на нацио-
налния суверенитет и да служи най-вече като рамка за един специфичен 
обхват от икономически транзакции. Де Гол беше един от видните привър-
женици на това гледище, Тачър също. Между тези две гледища съществува 
определено напрежение, продължаващо до ден-днешен.

Реалното положение на нещата обаче не съответства на нито едно от 
двете гледища. По конституция, Европейският Съюз е карикатура на една 
демократична федерация, тъй като неговият парламент не притежава ини-
циативна сила, не съдържа никакви партии, съществуващи на европейско 
ниво, нито пък дори минимална обществена достоверност. Скромните 
увеличавания на неговите права не само че не доведоха до нарастване на 
обществения интерес към това тяло, но дори бяха съпровождани от про-
дължаващо намаляване на интереса.  Участието в европейските избори на-
малява непрекъснато, до около 50 процента, като новодошлите членове са 
най-безразличните от всички. В изтока цифрите бяха около 24 процента, 
а в Словакия по-малко от 17 процента от избирателите си дадоха труда да 
гласуват за своите представители в Страсбург. Тази досада едва ли е ира-
ционална. Европейският парламент е една доста непрогледна структура. 
Председателстваща роля в него има Съветът на министрите, ръководен от 
Европейския Съвет на държавните глави, срещащи се всеки три месеца. Но 
този комплекс не се подчинява на логиката на една междудържавна власт, 
тъй като единствено Комисията – неизбираемият орган на Съюза – може 
да предлага законите, които Съветът и (повече по идея) Парламентът мо-
гат да обсъждат. Нарушаването на конституционния принцип за разделе-
ние на властите е повече от очевидно при този двоен орган – това е бю-
рокрация, на която е даден монопол за законодателна инициатива. Освен 
този хибриден изпълнителен орган налице е обаче и един независим съде-
бен орган – Европейският Съд, способен на постановления, противопос-
тавящи се на което и да било национално правителство.

В центъра на този лабиринт се намира непроницаемата зона, в която се 
пресичат конкуриращите се законодателни инстанции на Съвета и Коми-
сията, по-непрозрачна от която и да било друга специфика на Европейския 
Съюз. Това е така нареченият комитет „Корепер“ в Брюксел – връзката, в 
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която зад закрити врати се срещат емисарите на двете институции, за да 
създават лавината от законодателно обвързващи директиви, която съста-
влява основното производство на Съюза, около 100 000 страници до мо-
мента. Предназначението на тази ос – най-вече на критичното ниво на Ко-
репер – е да свързва едно с друго националните законодателства, които се 
намират в постоянна конфронтация с маса постановления, върху които не 
притежават какъвто и да било контрол. Фарсът на евентуални всенародни 
избори, които редовно биват игнорирани, е само най-драматичният израз 
на тази олигархична структура, представяща всичко останало.

Заедно със занемаряването на демократичните принципи, налице са 
още две други специфики, които поставят под съмнение тази система. Ог-
ромната част от решенията на Съвета, Комисията и Корепер засягат про-
блеми на вътрешната политика, които по традиция се дебатират в нацио-
налните законодателства. Но в конклавите на Брюксел те се превръщат в 
предмет на дипломатически преговори: с други думи, те стават част от она-
зи сфера, която по традиция е била винаги запазена за външните и военни 
работи – и в която парламентарният контрол обикновено е или слаб или 
напълно несъществуващ, а свободата на изпълнителната власт, сравнител-
но неограничена. От времето на Ренесанса насам, другото име на диплома-
цията винаги е било секретност. Тоест, онова, което основните структури 
на ЕС всъщност правят, е да превръщат отворената схема на парламентар-
ното управление в затворения свят на канцлерството. Но дори и това не 
е още всичко. Традиционната дипломация обикновено изискваше потай-
ност и изненада, за да бъде успешна. Но тя не изключваше възможността 
за несъгласие или конфликт. В дезинфекцирания свят на ЕС всичко това 
изчезва напълно, като единодушието става буквално задължително при 
всички важни въпроси. Всяко публично изказано несъгласие, да не гово-
рим пък за отказ да се приеме един или друг предварително фабрикуван 
консенсус, бива разглеждано като нечувано нарушение на един строго 
съблюдаван етикет. Смъртоносният конформизъм на срещите на високо 
равнище захлопва дори ковчега на реалната дипломация, покривайки го с 
венци от бюрократично благочестие. Нищо не може да раздвижи общата 
воля, тъй като демократичното участие и политическото въображение би-
ват подавяни безпрекословно.
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Е и какво от това? Както изглежда, засега не се забелязва особена липса 
на апологети, готови да обясняват, че в съюза не само няма липса на де-
мокрация, но че и това е неговото най-голямо достойнство. Стандартните 
аргументи, представяни от списания като Prospect, се развиват по следния 
начин. ЕС се занимава по същество най-вече с технически и администра-
тивни въпроси, целящи да осигурят свободното движение на стоки, хора и 
капитал в неговите граници. Това са неща, от които избирателите не се 
интересуват особено много, с право възприемайки гледището, че е най-добре 
те да бъдат направлявани от съответните експерти, вместо от неком-
петентните депутати. Онова, което важи за полицаите, пожарникарите 
или офицерите от армията, важи и за функционерите от Брюксел  – те 
не биват избирани, но въпреки това разполагат с достатъчно обществено 
доверие. Дефицитът на демокрацията е мит, защото нещата, от които 
избирателите се чувстват най-силно загрижени – преди всичко данъците и 
социалното осигуряване, с други думи реалното съдържание на политиката, 
продължават да бъдат обсъждани не в Съюза, а на национално равнище, чрез 
традиционните изборни механизми. Докато разграничението между двете 
сфери и съответстващите им политически решения си остава непокътна-
то и ние си спестяваме фалшиви демонстрации на популизъм – опитвайки 
се да решаваме чрез гласуване въпроси, които масите не могат да разберат и 
които никога не би трябвало да бъдат решавани чрез обществено гласуване, 
на първо място, то демокрацията си остава непокътната, на практика 
дори подсилена. Разглеждано по трезв начин, всичко това е възможно най-
доброто за най-добрата от всички възможни Европи. 

Но защо тогава съществува такова широко недоверие към Брюксел, 
ако наистина толкова малко от нещата, които биват решавани там, засягат 
нормалния живот на хората, или пък го правят по един много приятен на-
чин? Ако Европейският Съюз действително би имал нулево влияние върху 
нещата, от които избирателите се интересуват директно, тяхното недове-
рие с право би могло да бъде разглеждано като абстрактен предразсъдък. 
Но всъщност усещането, което стои зад това недоверие, е напълно оправ-
дано. От Маастрихт насам Съюзът в никакъв случай вече не се огранича-
ва само с въпроси на регулацията, които са безинтересни за населението 
като цяло. Сега той си има централна банка, която не е задължена дори да 
се грижи за поддържане на заетостта, да не говорим пък за каквито и да 
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било задължения да се отчита пред Конгреса (както това е при Федералния 
резерв в САЩ). Тази банка определя лихвения процент за цялата Евро-
зона, като отделните национални правителства са задължени да преслед-
ват твърди бюджетни цели, предписвани от Пакта за Стабилност. С дру-
ги думи, определянето на макроикономическата политика на най-високо 
ниво вече е изместено от националните столици по посока към Брюксел и 
Франкфурт. На практика това означава, че точно въпросите, от които из-
бирателите се вълнуват най-много, като работни места, данъци и социално 
осигуряване, сега попадат най-точно под гилотините на Банката и Коми-
сията. Историята на последните няколко години показва, че тези въпроси 
съвсем не са само и единствено от академичен интерес. Именно натискът 
от страна на Брюксел беше онзи, който принуди правителството на Жупе 
да приеме финансовия пакет, който доведе до огромната стачна вълна във 
Франция през зимата на 1995 година, което от своя страна доведе до сваля-
нето на това правителство. Пактът за Стабилност, отново, беше онзи, кой-
то принуди Португалия да ореже социалното си осигуряване през 2003, 
което пък доведе до рязка икономическа рецесия. Това правителство също 
не успя да оцелее. Гледището, че сегашният Европейски Съюз е само набор 
от безвредни технически предписания, също толкова неутрални колкото и 
светлините на един уличен светофар, е просто глупост.

Но още от самото начало налице беше и едно трето виждане за това 
какво трябва да означава европейската интеграция, много по различно от 
федералистките или междуправителствени концепции на Общността. Ос-
новният негов теоретик беше Фридрих Хайек, който още преди Втората 
Световна Война беше очертал една конституционна структура, издигната 
достатъчно високо над съставящите я нации, за да изключи възможността 
за заплаха от страна на нечии суверенни интереси. В националните държа-
ви електоратите непрекъснато са изложени на изкушенията от евентуал-
ни правителствени намеси с цел преразпределение, накърняващи правата 
на собствеността в името на демокрацията. Но щом само хетерогенните 
населения бъдат най-после обединени в една междудържавна федерация, 
както той я наричаше, те не биха били повече в състояние да съберат воля-
та, която поражда подобни разрушителни намеси. Под ръководството на 
една безпристрастна власт, отвъд обсега на политическото невежество или 



38

Годишник „Либерален преглед“ – 2008

завистта, спонтанният ред на една пазарна икономика най-после ще бъде в 
състояние да се разгърне без външна намеса.

Около 1950 година, когато Моне и Шуман създаваха плана, който 
доведе до появата на Европейския Съюз за Въглища и Стомана, самият 
Хайек беше в Америка и не играеше почти никаква роля при оформянето 
на аргументите в полза на интеграцията. По-късно, отхвърляйки идеята за 
единна валута като статистка (той предпочиташе конкуриращи се частни 
интереси), той щеше да стигне до извода, че самата Общност вече е прека-
лено управленчески настроена. Но в Германия съществуваше една теорети-
ческа школа, която виждаше възможностите за европейско обединение по 
начин, много сходен с този на Хайек. Това бяха ордо-либералите от Фрай-
бург, чиито водещи представители бяха Валтер Ойкен, Вилхелм Рьопке и 
Алфред Мюлер-Армак. Без да притежават непримиримия радикализъм 
на Хайек, те бяха много близо до Лудвиг Ерхард, знаменития архитект на 
следвоенното немско чудо, като по този начин разполагаха с реално вли-
яние във времето на ранните дни на Общия Пазар. Но в продължение на 
тридесет години това все още беше едно отцепническо движение в Общ-
ността, винаги присъстващо, но не и определящо в нейното развитие. 

С внезапното влошаване на глобалния икономически климат през 70-
те години и с общия неолиберален поврат, който го последва през 80-те, 
доктрината на Хайек беше преоткрита в целия Запад. Водещи в новите 
промени бяха Великобритания и САЩ, с управленията на Тачър и Рей-
гън. Континентална Европа никога не породи подобни радикални режи-
ми, но идеологическата атмосфера значително се измести в същата посока. 
Колапсът на Съветския Съюз в значителна степен довърши окончателната 
трансформация на теоретическите предпоставки. Около 1990 Комисията 
беше вече напълно отворена към приватизацията като принцип, наложена 
без съпротива на кандидатстващите страни, заедно с редица други демо-
кратични тънкости. Нейният най-силен клон беше станал Директоратът 
по Конкуренцията, непрекъснато атакуващ монополите от държавния сек-
тор както в западна, така и в източна Европа. Във Франкфурт, Централна-
та Банка се водеше точно по предвоенните предписания на Хайек. Онова, 
което първоначално беше най-малко доминиращото течение в тъканта на 
европейското обединение, постепенно беше се превърнало в неин опреде-
лящ модел.
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Но мутацията в никакъв случай не е окончателно завършена. Европей-
ският парламент все още е тук, като напомняне за миналите федералист-
ки надежди. Селскостопанските и регионални субсидии продължават да 
консумират по-голямата част от бюджета на Съюза. Услугите, повече от 
две трети от БВП на Съюза, все още не са напълно либерализирани. Но 
от „социалната Европа“ в смисъла, който имаха пред вид Моне или Делор, 
е останало също толкова малко, колкото и от демократичната Европа. На 
национално ниво, социалните режими, които различават Стария от Но-
вия свят, продължават да съществуват. С изключение на Ирландия, делът 
на държавните разходи в БНП си остава по-висок в Западна Европа, от-
колкото в Съединените Щати, а голяма част от академичната индустрия е 
заета най-вече с това да доказва колко повече загрижен за хората, особено 
в скандинавските си версии, е „нашият“ капитализъм в сравнение с „тех-
ния“. Претенцията е достатъчно валидна; самозадоволството – значително 
по-малко. Защото, с нарастването на броя на дългосрочно-безработните и 
пенсионерите, посоката на вълната е отдалечаване от, а не задминаване, на 
предишните норми на задоволяване на нуждаещите се. Самата дума „ре-
форма“ днес означава, буквално всеки път, обратното на онова, което тя 
означаваше преди петдесет години: не създаване, а свиване или премахване 
на социални осигуровки. Единствените две структурни промени, задмина-
ващи следвоенните постижения на социалната демокрация – планът Май-
днер за създаване на пенсионни фондове в Швеция и 35-часовата работна 
седмица във Франция, вече бяха отменени. Днес вълната се движи в друга 
посока.

Днешният ЕС, с неговите скъпернически разходи (малко повече от 1 
процент от БВП на Съюза), нищожна бюрокрация (около 16 000 чинов-
ници, изключвайки преводачите), липса на независимо данъчно облагане и 
каквито и да било форми на административно задействане, в много отно-
шения би могъл да бъде разглеждан като окончателен вариант на минима-
листката държава, отвъд дори най-драстичните представи на класическия 
либерализъм. Неговата структура не само изключва каквото и да било 
прехвърляне на социални функции от национална към над-национално 
ниво; напротив, той само увеличава натиска върху националните системи 
за социално осигуряване, разглеждайки ги като допълнителни пречки по 
пътя на свободното развитие на факторите за производителност. Както 
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обяснява един от водещите авторитети в тази област, Ендрю Моравчик, 
„неолибералното пристрастие на ЕС, ако то съществува, е оправдано от 
социално демократичното пристрастие на настоящите национални поли-
тики“, които „никой отговорен анализатор не счита за удържими“ – „Ев-
ропейската социална политика съществува единствено в мечтите на някои 
раздразнени социалисти“. Здравословната истина е, че „ЕС е тук преди 
всичко за да осигури насърчаването на свободните пазари. Основната гру-
па от негови поддръжници може да бъде открита в лицето на множество 
мултинационални фирми, не на последно място такива от САЩ“. Накрат-
ко: управляваща в Съюза е не демокрацията, нито пък социалната загри-
женост, а капиталът.

 

Пери Андерсън (род. 1938) е известен американски журналист и историк. 
Той е професор по история и социология в UCРA и бивш редактор на списа-
нието New Рeft Review.
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