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Предговор 

Пътнико, път няма! Пътят ще стане ти като 
минеш. 

Разбирането на съвременния след-комунистически 
живот е драматично важно за нас и не само за нас, хората 
от Източна Европа. Той е дълбоко кризисен и носи 
страдание. Защото той е преход и носи неяснота. Посоката 
на реалното движение не съвпада с намеренията на 
реформата. Ситуацията е амбивалентна – хаос и ред, 
ентропия и реа-нимация. Процесът има глобални ефекти и е 
в някакъв смисъл мотив за равносметка на пътя на самия 
Запад на фона на констелацията в началото на 21 век.  

Реалният социализъм падна не просто като система, а 
претърпя провал в по-дълбок смисъл, като проект за нов 
свят (Герджиков, С. Феноменът комунизъм, 1994). 
Разпадна се света на комунизма и е в мъчително 
подреждане нов жизнен свят. Така пост-комунизмът е 
един преподреждащ се, граничен свят, като света насън, 
като света при събуждане, като света при раждане или 
умиране. Той изниква и потъва в хаоса, той е плаване, 
агония и реанимация, хаос и ред, смърт и живот. Ако в това 
движение липсва светлината на западната форма, дефини-
раното намерение за изграждане или възстановяване 
институ-циите на пазара и демокрацията, е съвсем неясно 
какво щеше да стане. Но именно от западния поток на 
живота се отделя комунизмът като радикален проект за 
правене на свят, живот и човек. Така е естествено 
връщането към пазар и демокрация.  

Все пак тук има нещо коварно дълбоко и неясно. Ако 
западът стига до подобен проект за правене на свят, не 
греши ли той поначало? И когато се връщаме към тази 
цивилизация, не трябва ли да осмислим какво всъщност 
искаме – демиургично опиянения от силата си да създава 
западен свят, или един помъдрял, нов и глобален свят на 
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всички хора на Земята пред лицето на истинските проблеми 
на човечеството? Тук трябва да припомним на Запада, че 
разделянето на Европа на комунистическа и свободна бе 
направено на Ялтенската конференция, фиксирано в 
документи, подписани от Рузвелт, Чърчил и Сталин. Така 
че за комунизма са отговорни и западните държави и 
сега те нямат морално право да стоят настрана или да се 
вживяват в ролята на благодетели. Те имат да носят една 
своя историческа отговорност – признаването и легалното 
приемане на комунистическата експанзия на запад до 
Берлин .  

Кога свършва пост-комунистическият преход? 
Не може да се определи никой преход, ако не се 

определят началото и края му в една отправна система. 
Така например се взема величината “дял на частната 
собственост в националното богатство” и се постулира, че 
70 % частна собственост значат край на прехода, започващ 
със 100 % държавна собственост. Взема се текст от консти-
туцията за държавното устройство и се сравнява с 
развитите демократични форми. Ако конституцията и 
законите гарантират човешките права, демократичните 
институции и пазара, тогава преходът е извършен.  

Тук има голям проблем. Едно е да приватизираш, 
друго е да произвеждаш и продаваш продукция. Едно е да 
правиш закони, друго е да ги прилагаш. Едно е да имаш 
институции, друго е да ги съживяваш с доверие, разбиране 
и участие.  

Има и друг проблем. Не са ясни границите на пост-
комунизма като процес на отхвърляне на комунизма 
(реалния социализъм като визирана първа фаза на 
комунистическата формация), доколкото не са ясни 
границите на комунизма в полето на жизнения свят. Това се 
отнася особено за менталните форми. Социалните 
институции са вкоренени в живи форми и традиции, в 
цялостен жизнен свят, който надхвърля възприятието и 
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всяко определение. Сега, когато екс-комунистическите 
страни се връщат към пазарната икономика и либе-ралната 
демокрация, те отхвърлят редица очевидно комунистически 
социални форми (плановата икономика и всеобхватната 
държавна собственост, еднопартийната система), но 
запазват форми, които могат да са и комунистически, и 
традиционни, и капиталистически (специ-фични корупция, 
бюрокрация, престъпност – от отрицателния спек-тър, и 
специфични индивидуализъм, колективизъм, либерализъм, 
легитимност – от положителния спектър).  

Това изисква едно начално пред-разбиране и пред-
определяне за пост-комунистическото. За мен, както и за 
обикновеното разбиране, пост-комунизмът не е 
положителна историческа реалност, като арте-факт или 
институция, идеология или теория, които остават във 
времето. Това е период на отхвърляне, превъзмогване, 
заличаване на отрицателните последици от комунизма като 
отклонение от “правилния” път на западната цивилизация 
или като несъстоятелен социален експеримент, след края на 
който се възстановяват наране-ните общества. Така пост-
комунизмът е отрицателно социално движение на 
“лечение”, “реанимация” на един положително същест-
вувал и ре-интендиран като бъдеще социум. Но още тук е 
място да се каже, че след комунизма идват неизвестни 
преди това неща, които няма как да се поберат в горното 
пред-разбиране, а трябва да се постигнат в живото 
разгръщане на историята и нейното разбиране.  

Тези неща са много важни и не са сводими към фон 
на рационалното излизане от комунизма. Защото те, за 
разлика от него, са не само съзнателни цели, а носят цялото 
необхватно богатство на жизнения свят. Те носят и риска 
да се получи неочакван и нежелан резултат. Разбира се, 
след комунизма хората извършват мащабни позитивни 
дела, като възстановяват или правят нови социални 
институции в срокове несравнимо по-кратки от онези, в 
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които са били родени тези институции в Западна Европа 
(но не и в Америка, на чисто). Но историята е необратима и 
непредвидима. Всичко, което се възстановява и прави след 
комунизма, няма как да е повторение едно към едно на 
това, което е било или на това, което е сега в развития 
Запад. Непредсказуеми са менталните форми, 
рационалните действия, навиците, вярванията и 
разочарованията на хората след постигане на социалното 
равновесие, след преминаването на бурята на прехода. 
Непредвидими са точно политическите спектри, 
уникалните иконо-мически констелации на собствеността, 
производството и пазара. Не е ясно дали няма да се създаде 
нов вид “капитализъм” и “либерална демокрация”, които 
обособяват екс-комунистическите страни ако не 
институциално, то като равнище на развитие на 
икономиката, специфика на политическия живот, ново 
светоразбиране.  

Например не може да се очаква, че ще бъдат 
възпроизведени исторически уникални политически 
структури, формирали сегашния политически спектър 
отляво надясно, по който се “подреждат” и преподреждат 
западните политически партии. След комунизма този 
спектър е слаб фон, наложен от политици, на който се 
оформят про-социалистически и про-либерални 
(антикомунистически) партии. След комунизма 
структурата на интересите и светогледите е нова и няма 
как да се повторят същите констелации, които са 
възникнали при раж-дането на модерния капитализъм на 
Запад. Ще стане ясно, че някои неща са “неисторични” и се 
повтарят, а други са “исторични” и не се повтарят. Кои 
черти на съвременното западно общество ще бъдат 
възпроизведени и кои не, ще покаже бъдещето.  

Историческите понятия са условни. “Пост-
комунизъм” означава социално действие и състояние, 
което следва, отричайки, вече наличен комунизъм. 
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Терминът е вече приет от научната общност, макар и не 
съвсем ясен термин за “съвсем нов феномен, датиращ от не 
по-рано от 1989, който е широко наричан “пост-
комунизъм” (Holes, 1997, 13) и е въведен през 1989 от 
Бжежински в “Големият провал” (Бжежински, 1991). Тук 
използвам тирето от англоезичния термин, за да не се бърка 
пост-комунизма като след-комунизъм с посткомунизма 
(без тире) като неокомунизъм или остатъчен комунизъм. 
Някои автори (икономистът Kornaj) предпочитат “post-
socialism”. Падането на “реалния социа-лизъм” е 
предшествано от социални трусове на протест в рамките 
на господството на комунизма. Тези действия са пост-
комунистически по своя смисъл. Опозицията на комунизма, 
родена преди победата му и сломена радикално в първите 
години на диктатура, не е пост-комунистическа, а просто 
анти-комунистическа. Но съпротивата, родена от 
напреженията на вече разгръщащия се във формите на 
живота комунизъм, и визираща отхвърлянето му, е пост-
кому-нистическа. Така първото пост-комунистическо 
действие от макро-мащаб е народното антикомунистическо 
въстание в Будапеща през есента на 1956 г. То променя 
невидимо и видимо цялата система, водейки я към 
експлозия.  

След 1956 в Унгария, Югославия и отчасти в Полша 
самите комунисти отслабват режима, за да започне една 
тиха еволюция към угасването му. По-слабо, но също 
осезателно, промяна в комунис-тическите режими настъпва 
в СССР, Чехословакия и България. Особено ясно е това, 
когато се види икономическата и политическата ревизия на 
социализма в годините след 1956 г. , в които бяха 
закривани лагери, беше приет поне формален многопартиен 
модел и беше призната прикрито дребната частна 
собственост. По-нататък се стига до “пражката пролет” в 
1968 и “Солидарност” в 1980.  
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Ако си вменим че сме единствено исторични и 
социални същества и нашата съдба е да бъдем пост-
комунистически хора и да изминем пътя през долината на 
плача, за да стигнем до спасителния бряг на Европа такава, 
каквато тя днес се самоопределя в своето движение за 
обединение чрез ясно дефинирани икономически, правни и 
политически форми, едва ли има по-драстична промяна в 
историята от пост-комунизма. Тогава разстоянието от нас 
до спасителния бряг се разтяга и получава размерите на 
света. А пътят на страданието, по който нашите общества 
трябва да придобият изискваните форми, получава мащаба 
на живота. Наистина ли да бъдеш признат европеец може 
да бъде драматична задача, съизмерима със смисъла на 
усилията като човешко същество да стоиш достойно 
изправен срещу ужаса на неминуемото? Заедно сякаш сме 
по-силни в тази своя участ.  

Тук, на Балканите, (вчастност в България), нещата са 
най-драматични, ако не включваме Азия и в по-различен 
смисъл Русия. Ние се поставяме в контекста на Европа, но 
не е излишно да се сравняваме с всички екс-
комунистически страни. Да ги подредим по групи: 

Централна Европа: Чехия, Словакия, Полша, 
Унгария (плюс Източна Германия като обособена част от 
Германия).  

Балкани: Румъния, България, Албания, Сърбия, 
Хърватско, Словения, Македония, Босна и Херцеговина.  

Прибалтика: Естония, Литва, Латвия.  
Екс-Съветски съюз (ОНД): Русия, Украйна, 

Беларус, Молдова; Армения, Грузия, Азербайджан; 
Узбекистан, Казахстан, Киргизия.  

Азия: Монголия, Афганистан, Камбоджа.  
Африка: Ангола, Бенин, Конго, Етиопия, Мозамбик.  
Остават най-малко 3 комунистически държави: 

Китай, Куба, Северна Корея. 
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Даже днес, в началото на 1998, е неизвестно как 
нашият път ще завърши. Никоя от пост-комунистическите 
страни не е достигнала равновесие, което би могло да се 
сравни с равновесието на Западните демокрации. Страните 
от Централна Европа вече виждат и края на своя път, поне 
институциално (но едва ли смислово). Никой не знае какво 
ще се роди като нов смисъл на новия капитализъм и 
либерална демокрация – в онези общества, които така или 
иначе не могат да заличат от своята история половин век 
комунизъм. И в най-добрия случай бъдещото развитие ще 
носи следите на комунизма. Забрава не трябва да има, за 
да няма и нови смъртоносни експерименти. За това 
гаранция е дълбокото разбиране на комунизма, а не просто 
отхвърлянето му.  

Бурята след комунизма е създадена от високите 
неравновесни напрежения на комунизма. Една 
нерационална система е разрушена чрез нейните собствени 
деструктивни напрежения. Стабилността, която е 
поддържана силово, експлодира и ветровете, вълните и 
бурята на пост-комунизма тръгват. Това динамично 
състояние е така драстично за хората, че може да се 
определи като шок. И ако цената на бъдещото равновесие 
са деформациите, в които комунистическите форми бяха 
трансформирани, какви биха могли да бъдат те? И ако 
равновесието е съпроводено с аномалии и предизвиква 
нови вълни на ново неравновесие, какво ни очаква? 

Общественият живот е цялостен, холистичен. Всичко 
в обществения живот след комунизма носи печата на това 
време. Всичко е “пост-комунистическо” в страните на 
Източна Европа, екс-съветска Азия и на други места, 
където комунизмът падна. Дори някои от всекидневно 
употребяваните думи са пост-комунистически. Те значат 
онези значения, които именно сега и тук се дават на 
света.  
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Скоростта на прехода за различните сфери на живот в 
обществото зависи от тяхната “тежест”, “енергоемкост”, 
“инертност”. Най-напред се възприемат масовите първични 
прояви на демокрацията на площада и улицата: митинги, 
шествия, демонстрации. Следват политическите формации. 
После идват елементарните пазарни субекти и действия – 
малки и по-големи фирми и сделки. Прибавят се нови и 
нови сегменти на пазара и намалява държавната икономика. 
Най-трудно се променя начина на мислене, придобит при 
социализма: апатия спрямо общото, безотговорност, 
колективизъм, егалитаризъм.  

Динамично преходът трябва да има формата на 
крива, чието начало и край бележат изходно и крайно 
равнище, след което се установява стабилност. Кривата 
може да изобразява пропадане и издигане под абсцисната 
ос. Тя може да се определи, когато се определят начални и 
крайни точки на прехода. Например трябва да се определи 
икономическия преход като преход от 100 % държавна 
собственост към 30 % такава собственост. Брутният 
вътрешен продукт пада и бавно се издига след комунизма. 
Когато той стигне величина, равна на тази от 1989 (или 
същата плюс нормалния растеж), преходът е извършен. 
Преходът към многопартийна система е налице почти 
веднага – на изхода от комунизма се създават нови партии 
и те легитимно участват в борбата за власт. За някои, 
предимно икономически показатели, са налице именно 
такива криви, представени в това изследване.  

Изследването, което предприемам, се извършва в 
контекста на живия преход. То има характера и мащаба на 
теория на живите форми, в които се разгръща обществото 
след комунизма преди нова стабилна форма. Тези форми – 
нагласи, мисли, изкази, действия, артефакти, институции – 
са налице в типичните текстове след комунизма. Такива 
текстове са живата всекидневна реч, доминиращите в 
общественото мнение медии, документите, фиксиращи 
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социалния ред и инсти-туциите. Живите форми в своята 
мрежа правят течащата форма на пост-комунизма.  

Книгата е подредена в части, глави и параграфи със 
следната структура, спазвана стриктно от 17 до 72 : 

А. Жив текст. Текст от живата реч, от медиа, от друг 
източник. Въвежда жива форма в актуалното й осмисляне.  

Б. Документ, хроника, статистика, социологически 
данни. Доказва значителното присъствие или доминирането 
на тази жива форма. Разпознава я емпирично.  

В. Смисъл. Идентификация на смисъла на тази 
форма.  

Г. Идентификация на ядро от семейно-сходни форми 
в този смисъл, които разпознават налични ментални форми, 
събития и състояния.  

Д. Рационална реконструкция на експанзията на 
формата като действие. Целерационално обяснение.  

Е. Динамика на формата. Син-ергетичен анализ.  
Тази подредба е обяснена като многослойно 

изследване, реали-зирано в плоскостите на 
феноменологията, разбиращата социология и синергетиката 
(виж следващия увод).  

 
 
Въпреки приложената сложна мрежа от понятия, 

истинското разбиране се извършва от нас на нивото на 
естествената нагласа. Ние винаги в нещо се заблуждаваме, 
но именно според нашето (заблудено) разбиране правим 
социалните събития и институции. В науката животът не се 
изяснява, а се подрежда в мозайка от изчистени форми. 
Съжалявам за натрупването (на теория в началото и на 
емпирични масиви по-нататък). Но такова е това 
изследване. То се стреми към обхващане на повече черти от 
живота, в който се живее след комунизма.  
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УВОД 
1. Изследването 
А. Тази книга е опит за теоретично смислово 

проясняване и динамично обяснение на емпиричния пост-
комунизъм такъв, какъвто се живее и случва от експлозията 
в Източна Европа в края на 1989 до средата на 1998. Тя 
може да се разглежда като продължение на “Феноменът 
комунизъм” (София, 1994).  

Погледът е български, но се визира мрежа от 
смисли на социални форми на живота след комунизма, 
живени във всички екс-комунистически страни. Пост-
комунизмът е преход, а не устойчива и трайна форма на 
социален живот. Това е възстановяване от комунизма, 
превъзмогване на отрицателните му последици, 
преодоляване на хаоса, в който се озовават обществата на 
изхода от комунизма. Но има и нещо, което убягва на тази 
дефиниция и дори по-точно е да се каже, че тази дефиниция 
е потопена в океан от неопределеност. Защото тя е 
еднозначна и отъждествява исторически живот с 
рационална цел. Но историята далеч не е сводима до 
рационално процедиране. Тя е живот, а животът е 
необхватен и непредвидим. Не е известен еднозначно краят 
на този преход. Обществата носят в себе си своята история 
и след комунизма те не могат да се трансформират 
например в съвременни пазарно-либерални общества без 
следа от комунистическото си минало.  

Б. Форми и динамики, феноменология и 
синергетика. Тук се надявам да стигна до по-дълбоко 
разбиране на пост-комунизма, отколкото това могат да 
достигнат икономическите, политологическите и 
емпиричните социологически анализи. Разпознавам 
движещи смисли, проецирани във вериги и мрежи от 
значения, носени от живата реч, текстовете и действията 
на хората в пост-комунизма. Интерпретирам масиви от 
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данни, но не в плана на факторни и каузални анализи, а 
като спонтанни потоци на живота и рационални 
подредби, като хаос и ред, “ентропия и реанимация”.  

Тук се осъществява допълнителност на методите на 
“разбиращата социология” или “феноменологичната 
социология” и “синергетиката” – термодинамичното 
концептуализиране на спонтанните и принудени процеси 
на хаотизиране и ред в системите с голям брой единици. 
Моята концептуална рамка е вид социална феноменология, 
динамизирана в една концептуална аналогия към 
неравновесната термодинамика или “теорията на хаоса”. 
Досегашните изследвания на комунизма и пост-комунизма 
“отвътре” са предимно психологически, политологически и 
исторически. Това не е такова. Търси се формата на 
течащата реалност, а не на нейната материя (Реката, която 
тече, има форма).  

Разбирането се отнася до налични социални текстове: 
всекидневна реч, медии, официални документи, 
социологически данни. Така например базовите смисли 
живот, сигурност, свобода, богатство, достойнство, се 
откриват в социологически данни като следните: 

 
1993. 10-17. 06 
Въпрос: Кои от следните проблеми ви тревожат най-

силно днес? 
Отговори: 
29. 09. 93  15. 09. 94 
Заплахата от война  29. 4 %  32. 8 

% 
Осигуряване на приличен  
жизнен стандарт    45. 0  

  55. 5  
Престъпността и проблемът  
за личната сигурност   59. 8  60. 5 
Инфлацията, покачването  
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на цените    53. 1 
 68. 0 

Наркотиците   12. 9   17. 4 
СПИН    11. 4  16. 0 
Социално осигуряване  23. 3  24. 2 
Намирането на работа  25. 3  27. 9 
Корупцията   14. 9  31. 3 
Опазването на околната среда  12. 2  15. 1 
Гладът по света   7. 6  11. 3 
Социалното неравенство  13. 3 

 14. 2 
Расизмът    2. 6  4. 4 
(MBMD, 1995).  
Степента на тревожност трябва да съответства на 

относителната важност, тежест, базовост на ценностите, 
отразени в назованите проблеми. Така “Престъпността и 
проблемът за личната сигурност” пряко представя базовия 
смисъл сигурност, чиято тревожност е една от най-
високите – към 60 %. Същото се отнася до “Инфлацията, 
покачването на цените”, което касае най-пряко сигурността, 
както и богатството, макар и в по-сложна връзка. В 
периферията на такъв базово тревожен контекст остават 
смислите на равноправието между расите, “гладът по 
света”, който е оценяван като относително нисък и неважен 
в сравнение със собствената загриженост за оцеляването. 

В потока на подреждането (или преподреждането, 
както е след комунизма) на своя живот хората генерират 
ментални форми (мисловни фигури), които проецират в 
текстове и действия. Вземайки текстовете и действията от 
всекидневния живот след комунизма, от наличните 
медийни и научни текстове, ние можем да възстановим 
и може би да проследим за вбъдеще доминиращите, 
носещите най-много енергия потоци на мисленето, 
говоренето, писането и действието. Мисленето, писането 
и действието са недостатъчно оперативни термини и аз 
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предпочитам да ги сведа до траектории и мрежи, в които се 
генерират социално значимите текстове в пост-комунизма – 
живата реч, меди-йния поток, документите на 
институциите, статистиката и изследванията на 
общественото мнение. Защото всяка социална промяна е 
промяна в текстове – генериране на едни текстове, загуба 
или отстраняване на други, редакция на текстове.  

Това не значи, че правя някакъв вид херменевтика. 
Тук текстовете не са предмет на хуманитарни 
интерпретативни игри и процедури, а носители на актуални 
значения за хората, които ги генерират и намират. Тези 
значения не се търсят като “същности” вън от знаците. Те 
са ментални форми, разпръснати или събрани в големи 
семейства сродни знакови фигури. Така например 
съществува след комунизма мащабна мрежа от значения, 
които носят общото име “реформа”. “Реформата” е мрежа 
от семантични цялости, представена в мрежа от семейно 
сходни текстове на правителства, министерства, 
парламенти, президенти, прокуратури и съд, местни власти 
и индивидуални дейци. Тези значения гравитират към 
“либерална демокрация” и “пазар”. Пост-комунизмът като 
рационална процедура се определя в термините на 
реформата – създаване на зряла либерална демокрация и 
пазарна икономика. Пост-комунизмът като спонтанно 
разпадане в локални подредби се определя в термините на 
хаоса: “престъпност”, “неокомунизъм”, “корупция”. 
Реформата може да се разгледа като позитивното 
съзнателно движение на обществото напред, неговата 
експанзия. Хаосът е негативното спонтанно движение към 
разпадане и смърт, неговата ентропия.  

Има две характеристики, специфични за теорията, 
следвана тук.  

а. Тази “феноменология” не е “обосноваваща наука” и 
не търси някакви “епистемични очевидности” (Хусерл). Тя 
държи на жизнения свят като на единство и контекст на 
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смисловите форми и динамики, и на редукцията на 
онтологичните, психологическите, икономическите и 
полит(олог)ическите концепти. Когато в текста се 
използват термини, работещи в тези науки, те се вземат 
само като феноменологични или научни форми, а не като 
предметни реалности. Като “доксични очевидности” 
(Хусерл) се вземат базовите смисли живот, сигурност, 
свобода, достойнство, богатство. Те структурират 
естествената нагласа на хората.  

б. Тя е динамична. Още Хусерл определя потока на 
феномените като “поток на преживявания”. Но Хусерл губи 
формата на тази динамика в стремежа си към редукция. 
Гадамер в Истина и метод показва загуба на формата на 
живота във феноменологичната редукция. (Гадамер,1997, 
сс. 334-350). Животът не е само качество, а и форма на 
феноменологичната динамика. Животът като форма-това е 
процес, който (въз)създава живата форма, която го движи. 
Това е кръгът на живота, който устоява срещу смъртта. 
Това е експанзия срещу ентропията. Обществото след 
комунизма експанзира към възстановяване под 
действието на една обща гравитация към социалната 
форма, изгубена чрез комунизма. Ядрото, към което 
гравитира интерсубективния живот, поне на запад, е 
очертано от безусловни смисли като живот, свобода, 
сигурност, богатство, достойнство. Тези смисли се търсят, 
намират и проецират в действията и текстовете. Чрез тях се 
разбират по-конкретните смисли като свободно слово, 
престъпност, източване, апатия, позитивна нагласа. Те се 
намират в мрежи значения на социални текстове като 
медийни новини и коментари, данни за престъпността, 
рационални действия по източване на банки, жива реч за 
актуални нагласи.  

В. Социалните текстове. Хората действат в 
социалното пространство и време, проецирайки своите 
мисли в текстове и промяна на текстове: 
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а. Всекидневната реч – позитивна или негативна, 
живите описания, интерпретации и инструкции за работа, 
бизнес, препитание и удоволствие; формулите, които 
доминират (максими, поговорки, дежурни фрази, 
анекдотични истини и т. н.). Всеки ден ние изказваме 
заедно с другите значенията, които намираме и влагаме в 
социалния си опит. Тази жива реч отива масивно в медиите 
и е повлияна от тях.  

б. Медийна реч. Всеки ден сме заливани от поток 
медийна информация и сме потопени в езика на медиите. 
Те експонират нашето мнение и от друга страна го 
формират за нещата, които не можем да опитаме сами.  

в. Специалните текстове на институциите – 
конституцията, законите, правилниците, постановленията, 
наредбите, полицейските разпоредби, следствените 
материали, съдебните актове, и т. н. , т. е. Документите, 
които фиксират социалните диспозиции, и чиято промяна 
фиксира институциализираните промени в обществото.  

г. Знаци като парите и техните потоци, които носят 
многообразието на богатството и неговото разпределение, 
както и свързаните с пари договори, бизнес-планове, 
сделки, банкови документи, данъчни декларации, санкции и 
т. н.  

д. Извънредни изрази в гранични ситуации, които 
ярко показват “скрити” нагласи – лозунги на протести, 
протестни екстремни действия, политически и поръчкови 
убийства, знаменателни речи на президента или други 
фигури, обединяващи нацията акции.  

е. Изкуствени изкази в науката – социологическите 
сондажи, икономическата статистика и обяснения, 
политологическите коментари.  

Г. Социологическата база. Когато използвам 
определени от социолозите значения: политически 
нагласи (“За кого бихте гласували, ако изборите са днес?”, 
или отношение към реформата (“Одобрявате ли 
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приватизацията?”), аз си давам сметка, че те са зависими от 
изследователя и от теоретичната схема, която той използва, 
за да категоризира социалния живот. Иначе той не би могъл 
да направи изследване. Така е предопределено какво ще се 
търси в анкетите и какво ще остане “на тъмно”. Това не 
значи, че получените данни не могат да се обработват и в 
друг концепт. Добре е когато тези значения се групират в 
едно подредено разнообразие, рисуващо социални типове, в 
които са съсредоточени и доминират заедно наглед 
независими значения като например нагласата към правата 
и нагласата към сигурността. В едно изследване на 
“Gallup” за България данните сочат, че 55 % от “всички 
избиратели” смятат за по-важни “редът и сигурността, 
въпреки риска от авторитарно управление”, от 
“гражданските права и свободи, въпреки риска от 
престъпност”, а 25 % от тях смятат обратното. Но 
избирателите на СДС (Съюз на демократичните сили) от 
своя страна се разпределят на 50 % срещу 36 % в полза на 
правата и свободите въпреки риска от престъпност, а тези 
на БСП (Българската социалистическа партия) – на 70 % за 
“ред” и 15 % за “права”. Изследването е проведено в 
момент на дълбока криза на “реда и сигурността”-декември 
1996 (Gallup,1997, с. 225). Изследователите не изтъкват 
това разпределение между избиратели на СДС и БСП, а 
установяват: “По принцип през годините след 1989 
избирателите поставят реда и дисциплината в държавата 
по-високо от гражданските права и личните свободи”(пак 
там). Обяснението е:  

“Очевидно става дума за логична реакция на напълно 
променения тип обществени отношения, в който е 
поставена личността. Вместо противопоставянето между 
идеалната ценност “свобода” и наличната сигурност, 
характерно за времето преди 1989, сега за голяма част от 
обеднелите българи стремежът е към сигурност за сметка 
на вече постигнатата индивидуална свобода”. 
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Общественото мнение приема “твърдата ръка”, “здравото 
управление” и “редът в държавата” като други названия на 
социалната сигурност и справедливост, а не като конкретни 
форми на тоталитарна власт. Престъпността, корупцията, 
черната икономика, незаконното забогатяване, драстичното 
и бързо социално разслоение, както и пресният спомен за 
социалистическото равенство непрекъснато подхранват 
желанието за нещо, което да възстанови познатия социален 
порядък. ”(пак там, с. 226).  

Тук намираме рационално обяснение на една нагласа 
като “логична реакция”. Но обратното разпределение, което 
намираме при избирателите на СДС, излиза “не-логична 
реакция”. Тогава как то е обяснимо? То е обяснимо в 
светлината на доминирането в либералната нагласа на 
свободата, определена в цитирания текст като “идеална 
цел” пред сигурността. Но тогава излиза, че партийните 
пристрастия разделят хората на рационални и не-
рационални”, “логични” и “идеално-ценностни”. По-добре 
е да се изостави такава хипотеза и да се приеме друга: 
поставени пред алтернатива: или повече ред, или повече 
свобода, хората избират според силата на доминиращия в 
тях базов смисъл: свободата или сигурността. Предполага 
се, че тази именно смислова доминанта определя 
политическата ориентация към либералния СДС или 
социалистическата БСП. Хората са различни. Има 
вероятност пък чисто вестникарски, доктринални или 
метафизични основания да са накарали едните да 
предпочитат реда, а другите – правата. Но това са в 
контекста неизвестни неща и подобна хипотеза ще виси не 
само поради липса на данни, а и поради своята 
изкуственост и лишеност от база. Тогава ще се намерим в 
“херменевтичен кръг” и едни текстове ще ни отведат до 
други. Но без приемане на базови смисли, изразяващи 
“човешката форма” или “доксата на западния живот”, не 
можем да доведем в нито един случай разбирането до по-
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голяма сила от тази на простото предположение, което 
заедно с безкрайното число други предположения е еднакво 
вероятно и невероятно. Вижда се, че херменевтичното 
процедиране не е рационално и не води до силна подредба 
тук. Остава да се доверим на валидността на “базовите 
смисли”.  

Тогава можем да разиграем мислен експеримент, за 
да проверим тази валидност. Да допуснем, че се изследват 
хора в критична социална ситуация, например война. 
Тогава проблем е животът. Биха ли избрали те да има 
повече нахранени или да има по-малко убити човешки 
същества? Поставени пред тази дива алтернатива, те ще 
изберат очевидно второто, но не поради “логиката”, а 
поради доминирането на “живота” пред “изхранването” или 
“сигурността”. Ако не разполагаме с тази “доксическа 
очевидност”, която няма логически основания, а 
неоспоримия напор на живота в и пред себе си, тогава 
никога няма да обясним доминациите в социалното 
поведение на множества хора. Разбира се, някои биха 
жертвали живота си, за да нахранят децата си в смъртен 
глад. Други биха жертвали живота си в името на идея за 
свобода. Трети биха подарили живота си на 
комунистическата кауза. Но в “нормални условия”, 
преобладаващо, хората се държат така, че поставят на 
първо място живота, а после сигурността, свободата, 
достойнството, богатството. Хората са различни и при 
различни условия те подреждат тези “ценности” различно. 
Това не може и не е нужно да се хваща от такъв тип 
изследвания в социалната наука. Възможно е в крайно 
критична (предсмъртна) ситуация везните да наклонят в 
полза на сигурността. Тъй като в България в края на 1996 г. 
ситуацията за голямото мнозинство е много тежка, е 
нормално хората да предпочитат реда пред правата.  

Така аз следвам социално наличните текстове,които 
изразяват така важната във феноменологията естествена 
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нагласа – цялата необхватна мрежа от живи значения и 
смисли, които тъкат тъканта на социалния живот и 
повечето от които не се осъзнават и експлицират пряко. 
Всекидневни, официални или научни текстове се 
интерпретират без усложнения в координатите на базови 
смисли като живота, свободата, сигурността, богатството, 
достойнството. Без тези ориентири нищо не може да се 
разбере в обществото. Изследвам социалния живот не като 
необозрим поток на милиарди уникални преживявания, а 
като разбираемо движение на масивни, доминиращи 
значения, изразени в текстове и актове. Това движение 
следва базовите смисли или “ценности”. Необхватните 
психични моменти на социалния живот са пронизани от 
трайни и обособени форми.  

Е. Емпирична научност. Така получаваме една 
схема за “метода” на това изследване. Когато предполагаме 
че в обществото в даден момент доминират намерения и 
действия за илегално натрупване на локални богатства 
чрез изпомпване от тоталното богатство (на нацията), и при 
това независимо се намерят мрежа от текстове, усилващи 
това разбиране, то това е осъществено “феноменологично-
динамично обяснение”.  

Рационалността на изследването се гарантира от 
успеха в проясняването на вериги, мрежи и ядра от 
значения и смисли в техните живи цялости. То се разделя 
на три форми, които подреждат и изясняват значенията, 
намирани в живи текстове, статистика и констатации на 
общественото мнение, и потоците на тези значения.  

Разбиране. Осъществява се в описаните в предговора 
обособени части на всеки параграф, под буквата В. В 
представената жива картина (казус) първо се търси 
“идеален тип” значение, ментална форма, доминираща 
всред семейно сходните форми по силата на измерена 
стойност в статистическите данни или измерена честота и 
разпределение в общественото мнение. То е разбираемо в 
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светлината на базов смисъл. Разгръща се в мрежа “семейно 
сходни” форми (Г).  

Рационално обяснение. Този смисъл се пре-намира 
като цел и оттук целево обяснение на рационални действия, 
в светлината на което се очертава онази област, в която 
неясното в макроплан става ясно в плана на рационалния 
индивид или група (Zweckrationalitat – Вебер). Например 
смисълът “богатство” се разгръща като рационално възпро-
извеждане на процедирането по печелене на пари, което в 
макроплан дава доминиращите форми. Така зад 
макропроцеса инфлация се откриват микропроцедури на 
рационално възнамерявана и осъществена печалба.  

Динамично обяснение. Обяснява се макро-
динамиката на социалната форма. Тя се разпознава като 
ентропия, дисипация (дрейф), стабилност (отрицателна 
обратна връзка), усилваща се флуктуация (положителна 
обратна връзка), катастрофа, Някои наглед неясни “бури” 
се оказват синергетични потоци на локално или тотално 
самоподреждане или пък на хаотизиране.  

2. Феноменология и социална динамика 
А. Феноменологична ситуация. От 

феноменологична гледна точка, развита от Едмунд Хусерл 
и Алфред Шутц (Теория на живите форми) обществото е 
жизнен свят (Lebenswelt – Хусерл). В жизнения свят се 
разполага необхватна мрежа от нерефлектирани интененци-
онални актове и резултати от тях (възприятия, представи, 
очаквания, мисли, описания, интерпретации, знания, 
нагласи, привични действия). Те образуват спонтанния 
ментален живот (doxa, естествена нагласа – Хусерл), 
“сфера на допредикативните” очевидности. Светът е ясен, 
докато не се сблъскаме с нещо, което не се съгласува с тези 
очевидности. Една малка част от света се обособява като 
общопризнато и разпространено знание – (epistema, научна 
и включително феноменологична нагласа).  
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Важно за мен е да се проанализира формата на 
жизнения свят. Жизненият свят има форма, в широк и 
тесен хоризонт. В широк хоризонт светът е пространство-
временен. Времето е еднопосочно. Светът е зрим, звуков, 
състои се от форми, цветове, миризми, осезания. Част от 
този свят, която ни свързва с други човешки същества, е 
откроен в жизнения свят. Тук са налице интерпретации на 
интерсубективно валидни знаци – жив език, писмени 
текстове, документи, пари, вестници, радиа, телевизии, 
наука……. Този тесен хоризонт на жизнения свят, който се 
разбира само от живеещите в него и се различава от други 
хоризонти, е нашият социален споделен със себеподобните 
членове на общество свят. Неговата форма е очертана от 
неща като местния език, традициите, нравите, обичаите, 
наличните в нашето общество формоопределящи текстове 
като конституция, закони, разпоредби, актове, договори, 
присъди и т. н.  

Тази форма е ментална, което не значи психическа 
или духовна и не носи никаква онтология. Това значи 
форма, очертана от интенции, феноменологична форма. Тя 
е мрежа от значения, те се свързват в смислови цялости, 
гравитират около центровете на нашия индивидуален и 
интерсубективен живот и го очертават. Така например 
нашите местни и моментни пари губят доверието ни и 
отслабват, курсът им пада. Това влече лавина от хаос, 
отслабваща финансовата система, банките, валутния резерв, 
бюджета, заплатите и жизнения стандарт. Бизнесът също е 
засегнат. Всички тези събития по своята същност не са 
някакви обективни процеси, а са динамики на значения, на 
интерпретации, феноменални динамики. Доказателство за 
това е, че когато ние сме тласнати към доверие и нашата 
паника е отшумяла, парите отново се стабилизират, банките 
оздравяват, финансовата система се възстановява. Този 
процес може да се усили от концентриращите социалното 
съгласие (ако го имат в момента) държавни и национални 
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институции – правителство, народна банка или с включване 
на външно, по-силно доверие – кредитен масив от световни 
институции.  

Интерпретациите имат граница. Социалният свят е 
потопен в природа. В този широк хоризонт човешките 
същества отстояват живота си като всяка жива форма, 
експанзирайки срещу хаоса.  

Доксическата форма на пост-комунизма е 
нестабилна, плаваща, трудно определима. Тя има за 
изходна точка разпадането и инерцията на многозначната 
менталност на човека на реалния социализъм. Пост-
комунизмът е един преподреждащ се граничен жизнен 
свят. Такава извънредно сложна социална реалност изисква 
съчетание и допълване на различни традиции и планове на 
изследване. Ето няколко стъпки на (предимно) 
феноменологичното познание, които визирам като 
предпоставки: 

Едмунд Хусерл. “Лекции от 1907”:  
“Това е една философия, която, противно на 

донаучния, а също и на научния обективизъм, се връща към 
познаващата субективност като мястото на всички 
обективни смислови образувания и смислови валидности и 
се заема с това да разбира биващия свят като мисловно и 
валидностно образувание. . . ” (Хусерл, 1991,с. 138).  

Алфред Шутц. “Теория на жизнените форми” 
(Teorie des Lebensformen) е теория за конституцията на 
смисъла. Тя задълбочава по идея разбиращата социология 
на Вебер. Шутц концептуализира “действащия Аз, 
преживяването на Ти, раждането на думите, възникването 
на понятийния език, живот, мислене в чист пространство-
времеви свят”. Според Шутц “смисълът”, смисловите 
отношения в жизнения социален свят, са главен проблем на 
социологията. Жизнените форми са отношения на 
съзнанието на Аза към света (интенциите в смисъла на 
Хусерл).  
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Аз-ът преживява първично единството на света. Към 
него се наслагва осъзнатото битие в чистото траене като 
жизнена форма. Жизнени форми са мислещото Аз, 
действащото Аз, тялото. Социалният свят се помества в 
жизнения свят като “слой”. Слоят на жизнения свят в 
нашия обсег ще наричаме свят на непосредствения 
социален опит (SozialUmwelt), а субектите, дадени в него – 
наши приближени (Mitmenschen). В света на 
непосредствения социален опит ние делим заедно с нашите 
приближени не само периодите преживяно време, ние 
притежаваме също един сектор от пространствения свят в 
общ обсег. Също културата, дори преди всичко тя, е 
съставна част от жизнения свят, който ни изглежда 
саморазбиращ се. Знанието на всеки индивид само в 
нищожна степен съответствува на неговия личен опит. 
Останалото е преподадено. Съществува обща схема за 
интерпретация на общия за нас свят (Schutz, 1981, S. 55).  

Няколко пункта във феноменологичните изследвания 
на Шутц ме интересуват тук: континуалния фундамент – 
жизненият свят; смисловата природа на жизнения свят; 
жизненият свят трае в смисъла на Бергсоновото durеe. 
Шутц изрично отнася своите анализи към разбиращата 
социология на Макс Вебер и използва категорията идеален 
тип.  

Близо до феноменологията и до нагласата на това 
изследване са резултатите на Макс Вебер. Идеалният тип 
(Idealtypus) на Макс Вебер е понятие, което стои близо до 
понятието “феномен” и има предим-ствата да е определен 
по-добре спрямо емпиричната област. (Weber (1968). В това 
произведение в тематичен ред се разгръщат постановките 
на “разбиращата социология”, сред които са: композиция 
на идеалния тип, свобода на волята и природна 
обусловеност, творчество, ира-ционалност на конкретните 
действия и ирационалност на конкретни естествени 
събития, тълкуването, понятия за неща и понятия за 
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всеобщности, “очевидност” и “валидност”, “преживяване” 
и познание, каузален анализ и оценъчна интерпретация, 
рационално тълкуване (разбиране).  

“Разбираемостта” на едно действие е винаги само 
хипотеза, издигната за целта на изследването. 
Рационалното тълкуване е възможно чрез категориите 
“цел” и “средство”. Телеологичният анализ наподобява 
“обръщане” на каузалния анализ. В полето на познанието 
рационалното “преценяване” е изключително една 
хипотеза или идеалтипично образуване на понятие 
(Weber, 1968, S. 78 – 116).  

Емпиричните форми, в които се представят 
идеалните типове, силно напомнят “семейните сходства” на 
Лудвиг Витгетнщайн:  

”Композира се ред дифузни и прекъснати, налични 
някъде повече, някъде по-малко, някъде съвсем не, налични 
единични явления, като се обединяват едностранните 
гледни точки в единна мисловна картина………. . . 
Например “градско стопанство”, “идея”, “ръчно 
изпълнение”, “капиталистическа култура”(Weber, 1968, S. 
43).  

Харолд Гарфинкл използва свой вариант на социална 
феноменология в антропологически изследвания 
(етнометодология). Рихард Гратхоф осмисля задълбочено 
статуса на жизнения свят (Grathoff, 1995).  

Книгата на Филмер, Филипсън, Силвърмен и Уолш 
“Нови направления в социологическата теория” е ясно 
изложение на една феноменологична социология. За света 
на пост-комунизма важи тяхното твърдение, че  

“даденият социален свят неизбежно прекратява 
своето съществуване, ако му е отказано човешко 
признание, защото вън от такова признание той няма 
съществуване” (Уолш, 1978, с. 53). “Интересува ни на 
първо място светът на социалните значения, 
посредством които възниква и се интерпретира социалното 
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действие (разбирано, в смисъла на Вебер, като всяко 
действие, отчитащо мотивите на другите лица). . . 
обикновеното съзнание се явява и рационално, и морално. 
То е рационално затова, защото следва общоприета логика, 
и затова, че то е почти винаги “правилно” – в смисъл, че 
производимият от него образ на света постепенно се 
потвърждава от други” (Силвермен, 1978, с. 40).  

Сега намирам един още по-нов текст, който 
потвърждава тази тенденция: Социалното конструиране на 
реалността на Питър Бъргър и Томас Лукман:  

“Всекидневният живот се проявява като реалност, 
интерпретирана от хората и субективно значима за тях в 
качеството си на добре съгласуван свят. . . това е свят, 
който възниква в техните мисли и действия и се поддържа 
от тях като реален. . . Методът, който ни се струва, че 
подхожда най-добре за изясняване на основанията на 
знанието във всекидневния живот, принадлежи на 
феноменологичния анализ – чисто дескриптивен метод и 
като такъв ‘емпиричен’, но не ‘научен’, в смисъла, в който 
разбираме природата на емпиричните науки”(Бъргър, 
Лукман, сс. 33-34).  

Човешките действия са рационални и ирационални в 
различни аспекти. Рационалните аспекти са обясними в 
светлината на Веберовата целе-рационалност 
(Zweckrationalitat). Аз добавям тук, че 
целерационалността има формата на живота, онази 
форма, чиято динамика цели същата тази форма, т. е. 
животът се самовъзпроизвежда срещу хаоса. Това става на 
всички равнища, включително и без целепоставящата 
активност на ума. Ирационалното съвсем не винаги е и 
“безсмислено”. Човек не живее целево, той не знае целта на 
живота, а поставя цели в потока на живота си. Фон на тези 
цели е неопределеността като аспект на “жизнения свят”. В 
него нещата се разбират като прояви на водещи смисли: 
живот, свобода, сигурност, богатство, достойнство. 



  37

Индивидуалното човешко действие подлежи на разбиране, 
за разлика от случайното природно събитие.  

Б. Синергетика, Неравновесна термодинамика 
(Теория на хаоса). Съществуват масивни макро-
разпределения и динамики на социалния свят, които 
увличат множества индивидуални интенции и ги 
синхронизират или разпръсват в съгласия и несъгласия. 
Ние не винаги и по-точно рядко решаваме съвсем 
индивидуално какво да мислим за нещата от обществото. 
Най-често ние се съгласяваме, присъединяваме, към 
налично или доминиращо, масивно разпространено мнение 
или нагласа, или пък се дистанцираме от него и тогава 
намираме друго, също разпространено мнение или нагласа. 
Това става далеч от epistema, от някакъв “обективно-
научен” анализ – достатъчно е бегло разсъждение, често и 
един поглед. Далеч не всичко в социалния живот е 
разбираемо, но много неща са или изглеждат ясни.  

Хората образуват тълпи, поддават се на манипулации, 
извършват масови насилия или героични действия 
(Впечатляващо е художественото изследване на Елиас 
Канети: “Тълпи и власт” – Канети, 1996). С такива събития 
е пълна протичащата пред очите ни история след 
комунизма. В тези масови събития просто като масови 
събития с много единици, всяка от които има своя 
траектория, но тя е непостижима за анализ, и не е важна в 
анализа на цялото, са валидни зависимости, които са 
изследвани за други области – химична кинетика, термоди-
намика, динамика на газови и течни среди. Такива анализи 
се прилагат предпазливо в икономиката и много 
предпазливо – в социологията, и то обикновено от 
неспециалисти.  

Ясно е, че индивидуалната природа на единиците в 
макро-реда на масовото движение няма значение. Във всеки 
случай, феноменологията може и трябва да се абстрахира 
от въпроса за “природата”, “същността” или “онтологичния 
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статус” на единиците или ансамблите. Това е възможност за 
анализ, която феноменологията не бива да изпуска. Що се 
отнася до онтологично ангажираните теории, за тях може 
да се окаже невъзможно да съчетават социология или да 
правят социология със синергетика. Става въпрос за 
динамични закони на син-ергетиката, на съвместното 
движение (син-ергия, гр. sinergeia, значи съгласувано 
действие. Този масов тип динамика е характерен за всяко 
общество. Но след комунизма динамичният момент е много 
силен за сметка на неопределеността на формите. Той 
определя хода на мъчителното преподреждане на света 
срещу спонтанното му разпадане. Масивните потоци на 
хора, нагласи или пари водят до хаос или ред, точно както 
твърди синергетиката (нерав-новесната термодинамика). 
Тук използвам главно развиваните от Иля Пригожин идеи и 
понятия на неравновесната термодинамика (Николис, 
Пригожин, 1976; Пригожин, Стенжер, 1989).  

“На преден план излизат еволюционните процеси, 
кризите, нестабилностите. Стремежът е да се изучава не 
само трайното, но и онова, което се изменя, като например 
климатичните и геологичните сътресения, еволюцията на 
видовете, генезиса и мутацията на нормите, които 
регулират общественото поведение” (Пригожин, Стенжер, 
1989, с. 31).  

Извънредно адекватни за описание на ситуацията 
след комунизма са положенията на динамиката на 
системите далеч от равновесието. “Става дума за 
ситуациите на постоянно неравновесие, дължащи се на 
енергетичните и веществените потоци, които поддържат 
дисипативните процеси във вътрешността на системата и 
по този начин не й позволяват да достигне равновесното си 
състояние атрактор. . . близо до равновесието може да се 
дефинира стационарно състояние атрактор, което се 
характеризира с минимално производство на ентропия и е 
аналогично на равновесното състояние. Далеч от 
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равновесието обаче могат да се появят и други типове 
атрактори като например “ограничения цикъл”, 
съответствуващ на периодичното поведение, което 
системата спонтанно придобива. Именно тук, отвъд 
критичния праг, от който започва областта на нестабилност 
на стационарните състояния (аналогични на равновесното), 
е областта на “дисипативните структури” (Пригожин, 
Стенжер, 1989, с. 11).  

В термодинамиката няма някаква “физическа 
реалност” и следователно “онтологичен редукционизъм” на 
“социалното”. Тук въобще не става дума за “социално”, 
“биологично” и “физично” като “обективни същности”, 
като “форми на движение” или “нива на реалността”. 
Феноменологията отхвърля тези трансцендентни полага-
ния. Тук синергетичните понятия работят за описването на 
системи с много единици, без да се описва в 
термодинамични понятия единицата. И допълването между 
разбиране, рационално обяснение и динамично обяснение 
не може да бъде онтологично несъстоятелно, защото е 
онтологично ирелевантно.  

Тази напрегната динамика на хаос и ред в системи, 
съставени от огромен (неопределено голям) брой единици, 
е концептуализирана в новата научна област, развила се 
паралелно в различни форми като “синергетика” (Хакен), 
“теория на хаоса”, “теория на катастрофите” (Рене Том), 
“неравновесна термодинамика” (Иля Пригожин). 
Понятията на неравновесната (термо) динамика пасват 
добре на описваните тук неща и процеси и няма по-добър 
понятиен инструментариум в съвременната наука, който да 
ги замести. Затова няма нищо странно в социологията да се 
използва качествено, ако не количествено, този 
концептуален апарат. Той впрочем е използван вече в 
икономиката. Неговият математически скелет в класическа 
форма – Теорията на вероятностите – отдавна се използва в 
социологията като апарат за подреждане на емпиричното 
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социологическо познание. Тук ще използвам 
термодинамични понятия като енергия, ентропия, фаза, 
фазов преход, равновесие-неравновесие, стабилност-
нестабилност, катастрофа; потенциал, сила, поток, 
дисипация; структура, флуктуация, критична точка, 
катастрофа, ограничен цикъл и т. н. Ще прилагам тези 
понятия за разпознаване и обяснение на състояния и 
процеси след комунизма. Но няма да използвам 
математическия анализ на неравновесни процеси чрез 
нелинейни уравнения, приложим впрочем само за много 
по-опростени системи от социалните.  

Вълни от значения идват и отминават. Смислови 
потенциали стоят зад тях. Те носят значенията и ги 
обективират в знаци и текстове – множества подредени или 
хаотични структури. Социалната макродинамика би могла 
да се опише като поток или вълни на големи промени в 
света на социалните значения, които са приведени в 
движение от макросили. Такава е ситуацията на движение 
във всяка система, която не е в равновесие. Стабилните 
състояния, в които се произвежда минимум ентропия, са 
такива благодарение на енергетични прагове и отрицателни 
обратни връзки, които връщат системата в стабилност след 
отклонения. Тези състояния се поддържат въпреки потока 
на ентропията чрез компенсиращи потоци енергия 
(вещество) отвън. Потоците (дисипациите) зависят от 
потенциалите и силите и продължават докато се достигне 
равновесие или стабилност, или се оформи динамиката на 
ограничения цикъл, в който състоянието на системата се 
колебае непредвидимо, но в ограничена фазова област 
около дадена точка (състояние). Излизането от стабилност 
става тогава, когато отклоненията (флуктуациите) се 
усилят достатъчно, за да надхвърлят една критична точка. 
Отвъд нея системата преминава в нестабилност и нейното 
поведение става непредвидимо еднозначно.  
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Пост-комунизмът е сложна динамика с мрежа от 
форми, които осъществяват собствени динамики в режими 
на стабилност и нестабилност. Постоянно възникват 
флуктуации, които се усилват и отслабват. Текат потоци 
енергия, които компенсират или усилват отклоненията. В 
основата на тази динамика стои менталната динамика – 
динамиката на значенията.  

Така например инфлацията е в една икономика, 
който я прави нестабилна. Инфлацията започва с 
инфлационни очаквания, които се материализират в 
повишаване на цени на стоки и валута. Така започва 
флуктуацията от финансово стабилно състояние. В този 
момент, ако не се пусне компенсиращ паричен поток на 
пазара (валута от централната банка), флуктуацията се 
самоусилва чрез затворени цикли на повишаване на цени, 
които са взаимно зависими, като се прибави тук и 
менталната вълна на “дългата валутна позиция”, т. е. на 
растящите намерения за печалба чрез повишаване курса 
или цените. Този процес се разраства до степента, в която 
паричните потоци намаляват и практически спира потока 
на резервите, с които купувачите купуват поскъпналите 
стоки и валута, или централната банка получава нови пари 
и успява да компенсира девалвацията. Това може да стане и 
с повишаване на лихвите, което мотивира вложителите да 
не превръщат националната валута в твърда, а да я държат в 
банките. Но най-важно в целия процес си остава 
менталното движение. Хората правят това, което 
смятат за рационално в момента, и се включват в потоци 
човешки действия, например изтегляне на пари от банките 
и купуване валута. Така банките изпадат във все по-трудно 
положение, докато лихвите не се вдигнат достатъчно или 
на пазара на валута не се налее достатъчно валута. 
Спирането на инфлацията зависи и от политическото 
доверие към стабилните институции. Недоверието, особено 
в банковата система, поражда нестабилност, която е 
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непредвидима и може да изгори всички налични пари, като 
спре чак в състояние на “топлинно равновесие” или пълна 
икономическа разруха. Тук трябва да забележим, че 
доверието и недоверието, едно или друго очакване, 
стартира, усилва, забавя и спира процеса, усилено в 
действия и текстове. Менталните форми движат социалните 
форми като цяло, с потенциала на базовите смисли. В 
случая с инфлацията базовият смисъл може да е 
богатството за онези, които контролират процеса. Но за 
мнозинството инфлационните процеси са въпрос на 
оцеляване (живот) и сигурност.  

Светът без споделено описание няма реалност в 
обществото. Значенията не движат обществото, но го 
очертават. Те се намират в изказите – описания, обяснения, 
фиксирани състояния. Тези изкази като документи, живи 
дискурси и всякакви други създания със социален статут, 
очертават живи социални форми, проецирайки 
разпределения, диспозиции на сили. Получава се органичен 
кръг. Силите определят значенията и значенията 
определят силите. Хората действат и променят 
енергетичната структура на обществото според намерените 
от тях значения. Този кръг е разкъсван и възстановяван 
постоянно. последна сметка значенията и действията се 
водят смислово и телеологично от базовите смисли на 
живота и неговата експанзия срещу хаоса.  

Във веригата нагласа – мисъл – изказ – действие на 
фона на динамични диспозиции на мрежи от сходни и 
различни форми някои форми се усилват, а други 
отслабват, като расте или намалява степента на тяхното 
социално признание (законност, съгласие, принуда). Затова 
действието като най-високоенергетичното състояние на 
живата социална форма има и най-силно влияние върху 
динамиката на тази форма – тя или се усилва, или отслабва 
в резултат на действията.  
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Тази форма е някакъв социален “ейдос”, който не 
стои някъде зад и вън от потока на социалния живот, а стои 
на пътя на този поток и го оформя, като на свой ред се 
променя от него. Формата на мнението, доксическата 
форма, както би казал Хусерл, понякога функционира като 
програма, която определя семейства от текстове и 
траектории на социални действия. Тя може да се индуцира 
от ум на ум и да експанзира като господстващ начин на 
мислене и действие, социално доминиращ манталитет.  

Ето тези първоначални мисли задават едно съчетание 
на динамика и феноменология, което обединява 
структурно-функционални и феноменологични мотиви в 
социологичното теоретизиране в един концептуален апарат.  

3. Живи форми и пост-комунизъм 
Тук се постулира следната мрежа от положения: 
А. Животът има форма. 
“Жива форма е онази форма, чиято динамика 

синтезира самата форма. Всеки живот експанзира срещу 
хаоса за своето запазване и разширение. Това е 
непроблематизирано във феноменологичната философия. 
Зададените и създадените подредби в човешкия жизнен 
свят трябва да имат човешка форма” (Герджиков, 1995, с. 
22).  

Б. Жизненият свят е пространство-времето, 
нещата и събитията, възприети, описани, разбрани и 
правени от хората в потока на живота. Очертанията на 
жизнения свят не са видими като възприятия, описания, 
интерпретации. Те се сливат с очертанията на даденото 
като природа. Това е необхватна сфера на естествената 
нагласа (Хусерл), която не се поставя под въпрос и не се 
променя, освен ако не намери бариери пред потока на 
живота.  

Динамиката на жизнения свят на хората, живеещи 
заедно в общество, е такава, че да се запази и разшири 
живота на хората в това общество. Светът губи форма, 
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разпада се и чезне спонтанно в хаоса. Светът се о-формя, 
въз-създава и очертава в подреждащите усилия. 
Обществото губи форма, разпада се и чезне спонтанно в 
социалния хаос, без непрестанното си подреждане от 
хората.  

В. Социалният свят е познаваем като органика на 
живи смисли, в които човешките същества заедно 
описват и живеят социалния жизнен свят. Смислите са с 
различна сила. Най-силни са онези смисли, които най-пряко 
разпознават в света живота и смъртта. Позитивно те са 
определими в обществото като живот, сигурност, 
достойнство, благоденствие, свобода, власт. Негативните 
им еквиваленти са смърт, несигурност, унижение, мизерия, 
несвобода, потисничество. Тези основни смисли са 
известни от Новото време като “човешки права” 
(Декларация за независимостта от 1776, Декларация за 
правата на човека и гражданина от 1789, Харта на 
човешките права на ООН от 1948). Те се проецират в 
гигантска мрежа от социални значения. А тези значения 
пък са проецирани в знаци, които образуват текстове или в 
предназначения, които са въплътени в градежи.  

Всички тези базови смисли са дефиниция на 
човешкия живот. Те могат да се формулират различно и 
това е било така в традиционното общество, както и 
например в Източните общества. Но ако се взрем 
внимателно, ще видим, че базовите смисли на чуждите и 
старите общества не се различават в своята човешка форма 
от “нашите”. Навсякъде човешкият живот е основен 
смисъл. Навсякъде хората вземат мерки за своята социална 
сигурност. Навсякъде свободата, макар и определяна 
различно, се цени безусловно. Навсякъде хората се стремят 
към богатство, определяно различно, и към реализация 
(спасение, поклонение, творчество, издигане в обществото). 
Всички хора без изключение притежават достойнство в 
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някаква форма и то дори може да засенчи ценността на 
живота.  

Г. Динамиката на смисли (интерпретации) в 
жизнения свят е движение на форми спрямо други 
форми. При това движение формите могат да се променят, 
де-формират, транс-формират. Те могат да се приближават 
и отдалечават, да се сливат и разделят. При това формите 
образуват цялости, “гнезда”, семейства от сходни форми по 
смисъла на Витгенщайновите езикови игри със семейни 
сходства. В тази динамика гравитационни центрове са 
базовите смисли: живот, сигурност, свобода, богатство, 
достойнство. Около тях се формират смислови ядра с 
различна форма в зависимост от социалната форма, от 
обществената организация. Хората променят своята 
интерпретация, водени от своето достойнство, сигурност, 
богатство и пазейки целостта на живота си. Когато чужди 
смисли посягат на моята цялост, аз правя контрасмисли и я 
пазя.  

Промяната на социалната форма в макроплан (да 
речем пазарна икономика) влече промяна на смисловите 
форми и ядрата им в микроплан (нагласа към бизнеса). Те 
на свой ред променят макро-формата на обществото 
(утвърждаване на пазара). Събитията са винаги 
интерпретирани от различни участници в тях според 
техните смислови гравитации. Така се получават мрежи от 
смисли и интерпретации и разнообразие от форми в 
индивидуалните светове на естествената нагласа. Хората 
оформят своите съ-гласия и не-съ-гласия. Онези, които са 
конгруентни, оформят ядра или мрежи на съгласието и 
акумулират социална енергия. По силата на смисловата 
гравитация или индукция към тях се присъединяват други. 
Повишаването на съгласието е и ефект на макросъбития в 
обществото, които са силно еднозначни и водят до огромни 
потоци ментално движение, които променят съгласувано 
огромни маси от индивидуална нагласа. Така се получават 
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доминанти в обществото, които о-формят това общество. 
Оформят се алтернативни описания, които си съперничат и 
са потенциали за конфликти, ако са несъвместими. Техните 
алтернативни действия водят до нова определеност и 
преразпределение на доминантните сили. Едните могат да 
спечелят, а другите – да загубят. Тогава се оказва, че някои 
са били прави, а други са се заблуждавали.  

Петко Симеонов споделя размишление в този дух на 
страниците на мемоарната си книга: “Голямата промяна”:  

“Революцията, макар да е нов опит да се доближи 
човешката природа, е предимно израз на износването на 
една логическа конструкция за градеж на обществото и 
замяната й с нова” (Симеонов, 1996, с. 55). 

Елементарен акт на социална динамика е 
промяната на един текст или синтез на текст. Това е 
известно в социологията като социално действие. Вилфредо 
Парето и Макс Вебер разглеждат социалното действие като 
рационална структура на подреждане (логическо действие – 
Парето) на средства спрямо цели (Zweckrationalitaet – 
Weber). Телеологичната форма на социалната динамика тук 
се извежда от живата форма на жизнения свят. Новото тук 
е, че тази форма предпоставя спонтанното без-формие, 
пред-формието на хаоса. Хаосът е безредие или ред, които 
нямат формата на живот и носят смърт. Така че целевата 
активност на хората има място и е разбираема на фона на 
хаоса. Затова именно човек о-формя, прави нещата в своя 
свят съгласно своята човешка форма. Ако светът изначално 
бе подреден според човешките смисли, то човешките 
усилия щяха да са безсмислени. Но ние не знаем живот, 
който е зададен безпроблемно.  

Така социалната динамика е подреждане на 
интерсубективния жизнен свят от хората заедно, на фона на 
спонтанното му разпадане.  

Д. След комунизма социалната динамика е 
неравновесна. Смислите са силно неопределени и са в 
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процес на разпад и синтез. Това е една гранична реалност, в 
която се преподрежда света. Това е течащ, пре-подреждащ 
се, граничен свят. В това движение действат все същите 
базови смисли. Но движението се насочва към определена 
форма и това е Западът.  

Налице са и подмолни гравитационни центрове. 
Такъв е социализмът, от който се излиза, без това да значи 
тоталитарен социализъм. Хората се раздвояват между 
опасния път отвъд и сигурното оставане тук, на брега на 
социализма, освободен от тиранията на личния режим, но 
пазещ сигурността. Такъв смислов център или ядро е 
колективно несъзнаваните нрави на традиционната 
общност.  

Е. Живите форми са инертни. Тази инертност е 
органичната устойчивост на живата форма. Така човекът е 
жива форма и всички форми, в които този негов живот се 
разгръща, са органически единни, цялостни. Промяната в 
едни води до промяна в други и така в цялото. 
Стабилността на цялото, запазването на неговата цялост, 
води до стабилност и на частите, на моментите от това 
живо цяло. Те могат да варират само в определени граници, 
в които се запазват от активността на цялото. Формите на 
социалния жизнен свят са консервативни. Това е израз на 
стабилността (деятелна, текстова, ментална) на социалния 
жизнен свят. Но дори когато са налице катастрофални 
промени, хората запазват привичните си мисли, реакции и 
свободни действия. Жизнено и рационално е да се запазват 
вече утвърдени от живота форми до момента, в който те 
стават неорганични, неадекватни и пречат на живота.  

Консервирането на ментални форми е подобно на 
херменевтичния кръг. Хората намерят социалния свят в 
някакви форми. Те възприемат тези форми, съгласяват се с 
тях, и ги правят форми на своето мислене и действие. В 
резултат на действието тези форми се проецират и усилват 
обратно в реалността. Там отново те биват намерени и 
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извървяват същия кръгов път. Човек, поставен на 
определено място в обществото, е склонен да възприема 
една и съща социална реалност и да действа по един и 
същи начин в нея. Хората намират подходящи факти, за 
да защитят своето обяснение, и са слепи за останалите 
факти. Самото обяснение преформулира фактите и те 
стават потвърждения на обяснението.  

Критичната промяна на схващанията идва само в 
изключителни случаи, когато обяснението е невъзможно и 
“фактът” не се вписва в него въпреки включването на 
привичните обяснителни схеми. Промяната идва по-
вероятно с неуспеха на действието. Тогава настъпва 
рационална критика и по този начин самоорганизация на 
субекта. Но може да настъпи и ирационална фрустрация, 
дезориентация, блокаж. Това е хаотизиране на субекта и на 
социалната реалност.  

Ж. Смисловото проясняване гравитира към 
спонтанното разбиране, с което живеят хората (докса). 
Това подвежда читателя със своята “извъннаучност”. Но 
няма по-автентично и пълно обяснение на обществени 
факти от това на начина, по който те се разбират от 
участниците в тях. Защото именно това разбиране е, което 
прави от въпросните факти социални и което е в основата 
на следващите факти. Хората намират и влагат в реалността 
значения и чрез тези значения тя става човешка, в частност 
социална действителност. Това може да се изрази така: 
Държавата е в главите на хората, а не в сградите на 
Президентството, Правителството и Парламента. Най-
доброто социологическо описание е възпроизвеждането на 
автентичното взаимно разбиране на човешките същества в 
социалния континуум. То е най-малко изкуствено и най-
просто. В същото време социологическото обяснение за 
разлика от спонтанното разбиране, намира трайни и 
широкообхватни определения на значения. То не се стреми 
да ги “обективира” в смислово неутрални понятия – това 
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ще бъде свеждане на социологията до наука за нежив обект. 
То се стреми към обхващане на социалната реалност в 
мрежа от смислово единни и разбираеми чрез това 
единство значения и тяхната динамика (Макс Вебер).  

З. Феноменологична относителност на социалното. 
Дали социалното е една реалност, или всеки от актьорите 
има отделен жизнен социален свят? Ако личните светове са 
в някаква мрежа и образуват колективни светове, които на 
свой ред са в различни единства и като цяло образуват 
социалния жизнен свят, то как са представими световете в 
едно пространство? Всяко представяне, включително и 
социологията и философията, е едно от многото 
представяния. Във всяко от тези представяния присъства 
някак диспозицията на другите светове като проецирани в 
моя, в представящия свят.  

“Азовостта снема тези “различия” в целостта на Аз-а, 
отпраща тези “различия” към многообразието на другите, 
многообразието на другите превръща във вариация на 
образа – образът, който всички ние виждаме, оглеждайки се 
един в друг. ”(Грекова, 1996, с. 9).  

Аз визирам противоречия и съгласия на социални 
индивиди и групи. Но тези отношения се представят на 
друг наблюдател по друг начин. Други са съгласията и 
несъгласията от позицията на другия. Изобщо 
“наблюдател” тук е много слабо понятие, защото не 
съществува особена наблюдателна позиция, а само усилие 
за отстраняване от участието в съгласие или съ-действие.  

И. Относителността е качество на 
интерпретативното качество на социалното. Текст, 
градеж и социално действие не са обясними вън от 
интерпретацията: само чрез своите значения и смисъл 
текстът е текст. Само чрез своето предназначение градежът 
е градеж. И само чрез своето намерение (цел) действието е 
действие. А това значи, че значенията, смислите, 
предназначенията и намеренията като интенции (Хусерл) 
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формират (конституират – Хусерл) жизнения свят. И тогава 
в различните представяния или възприятия ще е налице 
различна мрежа от текстове, градежи и действия. Това ясно 
се забелязва при отсъствие на обществено съгласие и 
ферментиране на нов жизнен свят, както е при пост-
комунизма. А това значи принципна невъзможност за едно 
истинно представяне или ограниченост на всяко 
представяне, дори на хаоса и реда. И наистина, за 
комунистите краят на комунизма е социална ентропия, а за 
антикомунистите това е реанимация.  

Й. Разяснение. Все пак тук се прави не херменевтика 
и не релативистка социология, а научен анализ. И той е 
възможен, доколкото във всеки жизнен свят, докогато той 
пази живота, има различие между живот и смърт, подредба 
и хаос, “експанзия” и “ентропия”. Дори във физиката 
ентропията допуска субективна интерпретация. А в 
социологията ентропията неизбежно е интерпретативна и 
субективна, което не значи непременно вън от науката. 
Просто тук следва да се прави друга наука, различна от 
“обективната опитна наука”. Това е наука, която се стреми 
към най-силно представяне, т. е. най-конгруентно спрямо 
живите диспозиции представяне. А това значи, че теорията 
(на пост-комунизма) отчита и обяснява в един мащаб 
максимално точно динамиката на разпръснатите и 
обединени социални форми в тяхната динамика: като 
разместване на доминациите и разпределенията на тези 
доминации. От достатъчно обхватна позиция е възможно 
представяне на спектрите от доминиращи значения и 
смисли и вълните на тяхното запазване, усилване, 
отслабване или преобразуване. Критерий за истина тук ще 
бъде успехът в проясняването на събитията на пост-
комунизма и адекватните предвиждания.  

Не можем да се задоволим с черно-бялото 
преценяване на пост-комунизма в термините на пазара и 
демокрацията. Дори всички вкупом да искахме западно 
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общество, това не значи, че се знае точно какво се иска и 
как да се направи. Онова, което се прави, не е ясно само 
чрез отношението си към “запада”, “либералната 
демокрация” или “пазарната икономика”. Това е преценката 
на относително десните правителства и в някакъв смисъл 
доминиращата гледна точка за обяснение на пост-
комунизма в рамките на политическия и икономическия 
процес. Но това значи ценностно обвързване на равнището 
на теорията. То донякъде е неизбежно. Но трябва да се 
следват собствените интерпретации на хората в една 
максимално представяща, а това ще рече, дистантна и 
неутрална позиция.  

К. Хаос и ред. Книгата е замислена като 
широкообхватна дескрипция и разпознаване в редове на 
многообразието и заплетеността на граничната ситуация 
след експлозията на комунизма. В пост-комунистическия 
живот са налице отрицателен и положителен поток на 
нещата, “ентропия” и “реанимация”, хаотизиране и 
подреждане, зло и добро, смърт и живот. Може да се смята, 
че това е пристрастие или интерпретативна схема. Аз 
отговарям, че разликата между смъртта и живота не е 
въпрос на интерпретация. Процесите, които водят до 
лишаване от живот, до намаляване на живота, до бедност, 
страдание и несвобода, са процеси на смъртта, на 
ентропията, на хаотизирането. Те добре се виждат в 
икономическата макростатистика. И обратно. Процесите, 
които водят до повишаване на живота, до благосъстояние 
на повече хора (до намаляване на инфлацията, увеличаване 
на производството, демографско оживление), до свобода и 
достойнство, са процеси на реанимация, на експанзия, на 
подреждане – тук за база се вземат основни жизнени 
смисли: живот, сигурност, свобода, богатство, достойнство.  

Л. Смислови ядра от отрицателни и положителни 
смисли. Смисловите форми са разпределени в смислови 
ядра, като например смислите на “отричането и 
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утвърждаването” в глава шеста – по параграфи: 
непризнаване на институции- личностно неприемане и 
несъг-ласие – нихилизъм – рационално доверие, споделена 
вяра. Те са подредени по тъждеството и градацията си, като 
първо се разгръщат негативните смисли на “хаоса” и на 
техен фон после се разгръщат позитивните смисли на 
“реда”.  

Предполага се, че за всеки положителен смисъл има и 
отрицателен. И от тази гледна точка трябва на място да се 
разпознаят положителния и отрицателния смисъл. 
Отрицателните смисли са “навързани” и синхронизирани 
така, че взаимно се усилват като лавина. Положителните 
смисли от своя страна индуцират други положителни 
смисли и се усилват взаимно в един поток на експанзия. 
Само така животът може да се противопостави успешно на 
смъртта.  

Мрежи от “семейно сходни” форми. В обществото 
се разгръщат гигантски мрежи от форми, които са 
подредени по своите подобия и образуват единства. 
Единият тип единство е “семейното сходство”, забелязано 
от Витгенщайн относно “езиковите игри”. Това значи, че в 
обществото по силата на една ментална индукция, формите 
на живот се мултиплицират с грешки или спонтанни 
промени, като запазват уникалност и подобие със 
съседните. Така се образуват дълги вериги “семейно 
сходни” речеви форми, текстове, действия и артефакти.  

Проекции с градираща сила. Една и съща 
смислова форма (например социалното его) се проецира 
в различни, прогресиращи по сила форми: реч (в 
обикновената реч се говори от първо лице и предимно за 
себе си); социално институализирани текстове (документи 
– молби, предложения, договори), в които се изтъкват 
личните желания, качества, заслуги, гаранции; рационални 
или ирационални социални действия (писане на молба, 
предложение), които променят ситуацията в света на 
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индивида в посока към успех – утвърждаване на 
въпросната (его) форма. Например се печели конкурс за 
стипендия. Или се урежда участие в телевизионно 
предаване, в което ще се задоволи тщеславието или суетата 
на егото. Тази социална форма носи спецификата на пост-
комунизма, като е отзвук от комунистическото квази-
самоутвърждаване чрез приемането от официалната власт 
или напротив, чрез героизиран протест. Пост-
комунистическият “борец срещу комунизма” няколко 
години след комунизма живее в голяма къща, работи не по 
специалността си във видна банка и се радва на 
благоразположението на цял кръг от хора, включително 
управители на ресторанти, които искат успех в бизнеса, 
проститутки, телевизионни водещи, журналисти и т. н.  

Органични единства от форми, които в цялост 
дават затворени жизнени кръгове: ментална форма 
(интендирана цел или намерение) – реч (изказано публично 
намерение) – текст (заявление, оферта, молба) – легално 
или илегално съгласие за приемане (одобряване на кандида-
тура, посвещаване в неформален кръг). така намерението се 
реализира, целта е постигната, менталната форма 
(смисълът) е проецирана напълно в най-силна форма – като 
социално признато положение.  

Мега, микро и макро-форми. Има феномени и 
форми с различна сила, както и факти, ставащи ясни в 
тяхна светлина, с различна сила. Има “мега”, “макро” и 
“микро” – факти. Мега-факт е верижната експлозия на 
комунистическите режими в Източна Европа в края на 
1989. Макро-факт е спечелването на изборите от левицата 
(бивши комунисти) в България през 1984. И микро-факти са 
всички неща, които се случват всеки ден на всеки от нас. И 
тези различия в плана са различия по сила. Те дават на 
различните социални събития и действия различна тежест, 
различен социален потенциал за промяна на други неща, за 
нови факти. Мега-фактите определят всички останали 
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факти, като създават мега-фон. Макро-фактите определят 
посоката на ставащото за месеци или години. Те се 
забелязват от обществото, стават водещи новини не за ден 
или два, хората ги следят и са зависими от тях. Такива 
макро-факти са приеманията на законите.  

М. Ментална индукция. Живите форми в 
обществото се усилват и мултиплицират (отслабват и 
анихилират) в зависимост от своя потенциал. В сила е 
ментална индукция. Една ментална форма (мисъл) се 
усилва, ако има потенциал за експанзия на живота, като 
става текст, действие и се проецира в резултат 
(артефакт). Тя ирадиира към други социални актьори и 
става и тяхна форма. Тя се разпространява бързо в 
социалното пространство като самоусилваща се 
флуктуация. Всеки успех на тази форма поражда нови 
действия в същата форма, нови успехи, нови действия и 
така тя става доминираща за известен период от време. 
Така се образува вълна или буря, в която масовото 
съзнание е заразено от една мисъл. Например мисълта за 
бърз паричен успех чрез участие във финансовите игри, 
характерна за пост-комунистическия манталитет, в който 
напорът на бедността към богатство действа на фона на 
смътна представа за рационалните пътища към богатството.  

4. Понятия 
Следват кратки дефиниции на използвани понятия, 

някои от които са взети от налични изследвания, а други се 
развиват тук. 

Жизнен свят. Жизненият свят е цялостен, осветен от 
нашето разпознаващо възприемане, осмисляне и действие. 
Той има форма (живата форма, чийто свят е той). Тя 
подрежда неговото пространство и време. Тя е формата на 
неговия генезис, експанзия и колапс. В нея нещата и 
събитията имат свое място и момент. Жизненият свят е 
образувание, което се появява с нашето или на общността 
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(обществото) раждане и тече до нашата или на общността 
(обществото) смърт.  

Това е целостта на невидимия отвън, 
трансцендентален живот на живата форма. Менталността 
по неизвестен начин “има” света или се "проецира" в него. 
Тук се включва съзнанието с различната му сила и 
потъващото в безсъзнателност възприятие за света. 
Жизненият свят е такъв, каквато е менталността. 
Менталността има форма за всеки индивид, за всяка 
личност, за всяка интерсубективност и за "човека" в най-
вътрешен план. 

Менталност. Ментално е всичко, което за Хусерл е 
модус на интенционалността: възприемане, представа, 
мислене, въобразяване, желание, спомен, очакване. 
Ментални феномени са страхът, болката, радостта. Тук 
трябва да се държи сметка за паралела между 
феноменология и психология. Ние изследваме само 
епистемологически валидните ментални форми, в които се 
разпознава социалния живот при комунизма.  

Етос. Ментална форма, споделяна от общност. Ядро 
от интерсубективни форми (нрави, норми). Етосът 
емпирично е мрежа от правила, неписани и възприети за 
норми на поведение от някаква общност. Така Макс Вебер 
идентифицира “протестантската етика” като ментално ядро 
на капитализма.  

Визия. Визията е форма на познавателно представяне 
на предметност. Тя е възприятие или концептиране, 
изразено в научни или наративни текстове. Така 
комунистите от времето преди Революцията имат една 
визия за комунизма като “царство на свободата”, като 
“общество на благоденствието”, в което ще е валидно 
правилото: “от всекиго според способностите – всекиму 
според потребностите”.  

Интенция. Интенцията тук е “насоченост на 
съзнанието към обект”, като тип ментално отнасяне (избор 
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на интерпретация), който се проецира в тип действие. 
Интенцията в нашето изследване е позитивна, неутрална 
или негативна, привличаща или отблъскваща. Тя насочва 
избора. Интенцията след това е определена като намерение 
за действие, воля за запазване или промяна, неутрално 
съзнание. В нея се оформя “мнението” или “намерението” 
на индивида или множеството индивиди.  

Нагласа (мисловна нагласа). Мрежа от интенции 
към предметна област формира нагласа. Аз имам негативна 
нагласа към държавната собственост, оформена в 
множество (“семейство”) интенции към труда, към 
управлението на държавно предприятие, към държавата 
като формален и безличен собственик, към некачествените 
държавни стоки. Тя се изразява в пасивност, слаба грижа за 
службата, дистанциране от държавната активност и 
насочване към частната. Тази нагласа се изразява в езикови 
форми – максими: “Държавната работа край няма”.  

Идея. Идеята е ментална форма на предмет. Имаме 
идея за комунизъм като ментална форма, по която се 
подрежда визията за комунистическото общество. Идеята е 
“праобраз” (Платон) на “сетивни неща”. Тя е силно 
определена в сравнение с нагласата и става понятие или 
проект за действие. (Идеята тук не е онтична и проти-
вопоставена на реалността).  

Смисъл и значение. Предметите се оформят чрез 
смисъла си като феномени според Хусерл. Те се 
конституират във възприятието като поток на осмисляне. 
Тук уточнявам. Смисълът е семантичен холон (цялост от 
значения) в потока или цикъла на (социалния) живот. Той е 
намерен или вложен от личността или общността в 
множеството на нещата и събитията като телеологична 
форма на текст, предмет или акт. Така смисълът на уличния 
протест е социална промяна в определена посока. Смисълът 
се изразява в мрежа от значения. Значенията са моменти от 
смисъла,относително неутрални и могат да влизат във 
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всякакви комбинации. Така ние можем да носим на улична 
демонстрация плакат с изображение, което означава нещо и 
влиза в цялостен социален смисъл. 

Богатството е интерпретация, смисъл. Парите са 
знаци, каито носят този смисъл. Стоките са артефакти, 
които носят този смисъл. Икономическите “реалности” се 
определят от менталните “идеалности”.  

В политиката важи същата зависимост от менталните 
структури. Тя е такава, каквато хората я визират и 
интендират. Нечистата политика се прави от нечистата 
политическа нагласа да се използва политиката като среда 
за личен просперитет, а не като отговорност. И обратно – 
нечистата политика циментира нечистата политическа 
нагласа. 

 Артефакт. Човешко създание. Всичко, което носи 
човешки смисъл и подлежи на интерпретация. Текст, 
градеж, културна форма. Парламентът, правителството, 
президентът, конституцията, законите, фирмите, заводите, 
стоките, вещите, театрите, стиховете, теориите, машините – 
всичко това са артефакти. В известна степен нашият свят, 
който споделяме и в който действаме заедно, е наше 
създание.  

Социален текст. Жива реч, документи, писания, 
институции. Социален текст е Конституцията, лозунгите на 
митингите, Наказателния кодекс, един разговор за обир на 
банка, правителственото постановление, бележките в 
бележника на ученика, правилника за движение по 
пътищата, ругатните на шофьорите от колите. Не е 
социален текст една математическа статия, една 
медицинска дискусия, един проект за експедиция до 
Луната. Какво е и какво не е социален текст обаче решават 
хората, които го четат – ако те намират значения, които 
засягат тяхното съжителство в едно общество, то тези 
текстове са социални.  
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Социално действие. Социалното действие е промяна 
на значение и смисъл чрез промяна на артефакт (текст). 
Достъпни за изследване са тези артефакти, които са 
постижими като текстове и онези социални значения и 
смисли, които са изказуеми. Тогава социалното действие 
може да се сведе до промяна или генезис на текст. 
Социалното действие не е физично движение, нито 
биологична промяна, нито усилие на волята. То е правене 
на съгласие относно значения и смисли и фиксирането му в 
текстове.  

Към понятията за феноменологичен анализ на живите 
форми в пост-комунизма прибавям понятия на 
синергетиката и неравновесната термодинамика за анализ 
на макро-динамиката на тези форми. Този анализ е отделен 
от феноменологичния и от телеологичните обяснения на 
рационалните действия. Но той се придържа също към 
феноменологичната нагласа (epoche) на това изследване и 
не съдържа концептуално позоваване на “битие” 
(онтологично, психологично, политологично, 
социологично, икономическо). По-точно, такива думи, ако 
се използват, са винаги в редуктивни “скоби” и от тях не 
трябва да се правят никакви импликации за “същности вън 
от съзнанието”.  

Ентропия. Ентропията в термодинамиката е мярка на 
неопределеността, на безформието, на хаоса. Болцман 
идентифицира ентропията с вероятността. Според Втория 
принцип на термодинамиката във всички затворени 
системи ентропията се стреми към безкрайност. Казано с 
езика на вероятностите, системите спонтанно се променят 
към най-вероятните си състояния. Капка мастило, капната 
във вана с чиста вода, скоро се размива в целия обем на 
водата и не оставя следи за траектории. В самата 
неравновесна термодинамика понятието “ентропия” е 
натоварено с интерпретация, защото “термичното 
равновесие” като “най-вероятно състояние” се дефинира 
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според нашите концепции за вероятното и невероятното в 
енергийните процеси. Вероятността не може да се мери 
като дължината или времето – тя или е нула, или единица, 
когато е възможно измерването, или е между нула и 
единица, когато не може да се мери, защото е само 
възможност за съществуване. И тази възможност се 
оценява теоретично, а не се измерва емпирично. 
Вероятностното описание кас-ае множества от елементи, 
чиито единични движения са напълно неопределени.  

В обществото, доколкото то е система от много 
единици, важи напълно Втория принцип на 
термодинамиката. То спонтанно се стреми към равновесие, 
към безформие, еднородност, хаос, смърт. Но, отвореността 
на обществото позволява чрез живота да се експанзира 
подредено срещу ентропията. Локално или в цялото 
общество ентропията може да намалява за сметка на 
нейното нарастване в съвкупната система общество – 
природа.  

Потенциал. Потенциална енергия с определена 
величина, която чрез поток, като сила, се превръща в 
кинетична енергия на (социалната) неравновесна динамика 
при стабилност и нестабилност. Така например 
температурният градиент (разлика в температурите) води 
до поток от топлина (динамика, кинетична енергия на 
молекулите), който спира при анулиране на градиента 
(изравняване на температурите). В обществото 
натрупването на недоверие към властта отпушва поток на 
протеста, при който потенциала на напрегнатостта става 
действие по промяна на положението. Докато исканията на 
протестиращите не се удовлетворят, потенциалът не може 
да се анулира. Потенциали в икономиката са валутният 
резерв, паричната маса в обръщение, дълготрайните 
материални активи, работната сила, съвкупният обществен 
продукт, масата на външния дълг, и т. н. Тези потенциали 
задвижват потоците в обществото. Както може да се види, 
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социалният потенциал е интерпретативен – той е 
зависим от оценката, от конвенцията за валутния курс, от 
отрицателната смислова натовареност на положението на 
хората (безредие, несигурност, безправие в 
противоположност на безусловните смисли – живот(ред), 
сигурност, право).  

Сила. Силата в линейните процеси е 
правопропорционална на потенциала и 
обратнопропорционална на съпротивлението. Силата на 
електрическия ток е правопропорционална на 
електрическото напрежение (потенциална разлика) и 
обратнопропорционална на съпротивлението (което зависи 
от материала на проводника или изолатора). “Социалната 
сила”(няма такава същност), е интензивността на 
промяната на формите – раждане на нова форма, изчезване 
на стара форма, налагане на една форма над друга при 
безусловното гравитиране на всички форми към базовите, 
безусловните смисли като живот, сигурност, достойнство, 
свобода, богатство. Социалната сила се проецира в 
смисловото доминиране на едни значения над други в 
социалното пространство-време. Тя е подобно на 
физичната сила нещо като “скрит фактор”, който прави 
една интерпретация призната, споделена, разпространяваща 
се и възпроизвеждана от мнозинство личности. Примерни 
социални сили са: – тяга към богатство; – тяга към 
достойнство; – тяга към ред и чистота; – тяга към власт.  

Поток. Потокът е динамика на вещество, енергия, 
информация, предизвикан от потенциала или разликата 
между потенциалите и водещ към анулирането му (й). 
Потокът може да е ентропиен и структуриращ. Примери за 
структуриращи потоци са легалното трупане на пари, 
растежът на дела на частната собственост, 
усъвършенстването на закона, намаляването на 
инфлацията, повишаването дела на външните инвестиции, 
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повишаването на производството и износа, повишаването 
на доходите на хората, икономическият растеж.  

Стационарно (стабилно) състояние: състояние на 
минимално производство на ентропия. Минимумът може да 
бъде локален, т. е. през енергетичен праг отново да се 
стигне до друг минимум, още по-малък. Стационарно 
състояние с потоци и сили (социализъм) – равновесно 
състояние (колапс на социализма) – дисипация (пост-
комунизъм) – метастабилно състояние далеч от 
равновесието (капитализъм).  

Фазов преход. Преход от едно към друго състояние 
на системата, характеризиращо се с нова стойност на 
променливите на състоянието или на обобщената 
променлива с n измерения, съответстващи на n елемента на 
системата. Фазов преход е прехода от течно към 
газообразно състояние на водата. Фазов преход в 
обществото е преходът от планова към пазарна икономика.  

Флуктуация. Флуктуацията е отклонение на режима 
(стабилността) на системата. Това отклонение може да 
затихне, а може и да се усили. Според Иля Пригожин и 
други учени редът е ефект на флуктуации. От флуктуация 
чрез нейния растеж може да се премине към подредено 
състояние далеч от равновесието. Пример за такъв ефект 
може да се даде с много процеси на възпламеняване и 
подреждане в обществото. Видеопиратството със своята 
илегална печалба (флуктуация) след известно натрупване и 
при натиск на закона и международното право води към 
създаването на легална видеомрежа (ред). В това 
състояние бившите пирати вече възпират с легален бизнес и 
кампания срещу пиратството новите свои конкуренти.  

Критична (бифуркационна) точка. Критичната 
точка или бифуркационната точка е състояние на системата 
във фазовото пространство, след което динамиката на 
системата става нелинейна. Преминава се отвъд 
стационарното състояние в състояние на метастабилност 
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(нелинейност), поддържана чрез сили и потоци, или 
нестабилност. Системата може да избере различни пътища 
на развитие (бифуркация). Пример: от позицията на 
пасивност, търпение и критика, се преминава еластично 
към активна позиция на нетърпение и действие: протест и 
воля за реформа. Това е точка във фазовото пространство, в 
която настъпва бифуркация. Тази точка разделя фази или 
линии, прави поведението нелинейно, може да се използва 
за въздействие. В тази точка микроскопично действие 
води до макро-промени. Едно решение на един човек на 
подходящо място определя хода на събитията. Системата 
тръгва в една или в друга посока.  

Катастрофа. Рязка флуктуация в точка, в която 
системата е свръхчувствителна на изменение (критична 
точка). В такова състояние слабо външно въздействие може 
да стартира катастрофа или преподредба, като предизвика 
усилваща се флуктуация. Така един стохиляден митинг за 
десет дни в Прага свали комунистическия режим.  

Ограничен цикъл.  
Ограниченият цикъл е режим на динамика при който 

точката, определяща състоянието на системата в n-мерно 
фазово пространство, образува криви около една точка 
(атрактор). Т. е. всяко състояние в тази нестабилност 
гравитира към една изходно състояние (S). (Пригожин, 
Стенжер, 1989, с. 181).  

Пост-комунистическата нестабилност неопределено 
дълго се колебае около равновесното състояние S 
(социализъм), като спътник в орбита, докато набере толкова 
скорост на експанзия, че се откъсне от тази орбита (втора 
космическа) и преодолее прага, което го води към нова 
орбита, в нов ограничен цикъл – капитализъм.  

Гранични условия. За физически и химически 
системи това са обемът, температурата, налягането. За 
обществото такава роля играят конституцията, законите, 
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правилата, нравите. Тези условия са интерпретативни. За 
тях важат формите, в които те се прилагат.  

5. Положения 
Тук се постулира разширена концептуална схема. 
А. Жизненият свят е о-пределен, о-формен, жив и 

съзнателен на различни степени. Това са степени на сила, 
на енергия, с която се подрежда и оформя жизнения 
(социален) свят. В този смисъл му се придава и “реалност”. 
Обратно, светът е не-определен, без-формен, нежив и 
несъзнателен на различна степен като степени на ентропия, 
безредие, хаос и смърт. В този смисъл той е “нереален”.  

Енергията (експанзията) е ред и смисъл. Ентропията е 
безредие и безсмислие. Смисълът е ментална определеност, 
ментална форма, а безсмислието е ментално безформие 
(неопределеност).  

Б. Жизненият свят на хората е подреден около 
безусловни в човешката заедност смисли. (Тук се 
изключват определеностите на човешкия индивид и се 
вземат проекциите им върху обществото). Те могат да се 
разпознаят като живот, свобода, сигурност, достойнство, 
право, богатство.  

В. Всички социални форми (реч, текст, документ, 
институция, вещ) са разбираеми като смисли чрез 
метасмислите (базовите смисли). Въпросните метасмисли 
са израз на човешкото и са налични във всички човешки 
общества. Техните отрицания са съответно смърт, 
опасност, унижение, бедност. В западното общество те са 
разпознати като “неотменими човешки права”.  

Г. Менталните социални форми (смислите) 
определят всички останали социални форми. Така се 
изказва интерпретативната природа на социалното. Тук не 
се противопоставят идеално и материално. Затова е лишена 
от смисъл формулировка от рода на “идеите определят 
реалността”. Тук не се прави онтология. В обществото има 
енергетичен поток и той не допуска тежки разделения 
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между “идеи” и “действителност”. “О-пределят” тук значи, 
че менталните форми о-формят, придават форма, пре-дел 
на останалите аспекти на социалния живот.  

Чисто икономически системи работят благодарение 
на ментални структури. Такава е например банковата 
система. Ако предприемачите в някои банки смятат и 
интендират банките като инструменти за помпане на пари 
от държавата и от вложителите (чрез безусловния смисъл 
на богатството), то тези банки ще станат именно такива 
помпи. Ако вложителите дори при малко основание 
започнат да подозират някои банки във фалит, то тези 
банки ще фалират, защото вложителите ще си изтеглят 
парите.  

Д. Менталните форми и тяхната динамика са 
глъбинно необясними. Те по-скоро обясняват. Но това 
става като поставяне в ред (контекст). Никой не може да 
каже защо в даден момент тръгва една вълна от смисли. 
Това е начин да се каже, че историята е непредвидима, 
макар и разбираема.  

Така менталната вълна в САЩ, известна като 
“макартизъм”, пълна с недемократичност, нетолерантност, 
секретност, подслушване, подозрителност, истеричен 
антикомунизъм, е необяснима. Тогава избухва войната във 
Виетнам, води се студена война с СССР (случаят Куба), 
убит е Джон Кенеди, убит е Мартин Лутър Кинг, убит е 
Робърт Кенеди, върлуват Ку-Клукс- Клановците. 
Областният прокурор в Далас стига до ЦРУ и ФБР като 
организатори на заговор за убийството на Кенеди. Всичко 
това е разбираемо на фона на студената война. Но 
разбирането не значи извеждане на менталните форми от 
нещо друго. Едни ментални форми се разбират като 
реакция на други или като индукция на други. Но никакви 
нементални (“материални”) форми и събития не водят 
детерминирано (експликативно) до ментални форми и 
вълни. 
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Поставянето на менталните форми в основата на 
проясняването не е теория за детерминацията в обществото. 
То е изследователски избор, мотивиран от структурата на 
разбирането. Социалните форми и процеси са ясни като 
разгръщащи се смисли, проецирани в текстове и тяхната 
промяна (действия). При това положение самите смисли не 
са предмет на обяснение.  

Е. Смислите са дадени в значения на знаци 
(знакови единства – текстове). Езикът е метаформа на 
всички артефакти и на всяка културна форма. Езикът е 
проекция на смисли чрез своите значения. Затова 
социалните форми (смисли, речи, текстове, институции, 
вещи и т. н.) могат да се сведат до текстове. Парламентът е 
социален “градеж” като частната собственост, училището, 
но не като архитектурни обекти, а като текстово закрепени 
институции (конституционната глава за парламента, 
правилника му, конституционния текст за частната 
собственост, закона за образованието). Значи социалните 
“градежи” могат да се сведат до текстове. Цялата социална 
реалност може да се изследва като текст.  

Ж. Социалното действие – централна категория в 
социологията – е сводимо до генезис, промяна или 
премахване на социален текст. Социалните действия, 
независимо от своета физично или биологично описание 
като движения на тела и органи, са синтез, разпад и 
промени в значения на текстове и градежи. Когато 
действам социално, съществено не е моето физично 
придвижване и телесно движение. Съществено е, че аз 
правя, унищожавам или променям социален текст. Така, 
смяната на формата на обществото (на социалния договор) 
е промяна на текста на конституцията. Промяната е 
преподреждане на жизнения свят, ако има силата да 
промени смислите и значенията, водещи всички съвместни 
действия в социалния континуум.  
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Промяната на текстовете като промяна на социалните 
форми и преди всичко на менталните форми, е толкова по-
силна, колкото по-високо е напрежението, и толкова по-
слаба, колкото по-голяма е съпротивата – пасивната 
инертност. Това е динамична, зависимост, изоморфна на 
термодинамичната зависимост на силите и потоците от 
градиентите и особено със закона на Ом за 
електричеството: Силата на тока е право пропорционална 
на напрежението и обратно пропорционална на 
съпротивлението. Колкото по-висок е потенциалът на една 
ментална форма и колкото по-малка е съпротивата на 
инертността на сложилите се форми, толкова по-бързо и 
експанзивно (по-силно)! тя ще доминира в социалното 
време-пространство.  

З. Социалната форма се усилва от фаза 
менталност към фаза текст, действие, артефакт и 
осмисляне на текста. Това е проекция на гравитирането на 
всички смисли към безусловните. Защото пробивът от цел 
към резултат зависи от смисловия потенциал на формата 
или нейната близост до базовите смисли (живот, свобода, 
достойнство, право, богатство). Така от една точка като 
локално намерение (менталност) през фаза текст (действие) 
една форма върви към фаза артефакт (социална 
институция). Това най-лесно се разбира във фазите на 
рационално процедиране: цел – средства – действия – 
постигната или непостигната цел. Осъществяването на 
целта е проблем и показва доколко процедирането е 
рационално. Едно е да възнамеряваш социална промяна, 
второ е да го изкажеш, трето е да го напишеш, четвърто е 
да го публикуваш устно на площада или писмено в печата, 
пето е да го наложиш като институциализиран текст (да 
промениш закона).  

И. Социалната форма се усилва в посока към все 
по-широко признаване на нейния смисъл (текст). 
Социалната сила расте от един интерпретатор към повече, 
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като експанзия на споделена или интерсубективна “докса”. 
Това усилване става в посока към ядрото от безусловни 
смисли. Колкото повече хора в по-силна степен 
припознават една форма (например партийна платформа) 
като усилване на живота, свободата, сигурността, 
достойнството и богатството, толкова по-експанзивна е 
тази форма. В експанзията на интерпретацията експанзират 
и нейните проекции – текстове и действия по промяна на 
текстове, което е и промяна на социалната реалност. Така 
например един производител разширява продажбите на 
една стока, като убеждава все повече клиенти да я купят, т. 
е. да я интерпретират като “богатство”, като полезна. 
Тяхното съгласие се изразява в действието покупка и това 
резултира в концентриране на богатство от производителя. 
Неговата социална сила расте. Друг пример може да бъде 
успехът в една предизборна кампания. Един кандидат-
депутат провежда серия от срещи с избиратели и в резултат 
на това неговия рейтинг расте. Все повече избиратели се 
съгласяват да гласуват за него. Така шансовете му за 
избиране растат и като резултат той е избран, с което 
придобива легитимна социална власт. “Силният на деня” е 
доволен, а слабият – недовелен. Онзи, който е спечелил от 
вихъра на промяната, е конформист. Той одобрява 
ставащото. Онзи пък, който е загубил позиции, възприема 
ставащото като загуба. А онзи, чийто свят се разпада в 
социалния взрив, възприема промяната като катастрофа.  

Й. Всички социални форми са временни и 
локални. Дори базовите смисли не са вечни. Няма 
същности като “български манталитет”, “геройство”, 
“капиталистическо мислене”, “национален идеал”, “консти-
туция”, “кражба”, “бягане на 100 метра”, “геройство”, Има 
времеви и местни образувания като “протестантска етика” 
и почиващия върху нея “класически капитализъм”. Има 
“пост-комунистическа криминогенна нагласа” и 
почиващите върху тях специфични за пост-комунизма 
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форми на престъпност: изпомпване на държавно богатство, 
рекет върху дребния бизнес, псевдобанки, пирамиди.  

К. Потокът на живота е повишаване на 
определеността, на реда, намаляване на 
неопределеността, на хаоса. Пост-комунизмът е 
разпадане, декристализация на комунизма и структуриране, 
кристализация на нещо друго. Пост-комунизмът е преход 
на преобръщане от доминиране на хаоса към доминиране 
на реда, т. е. на живота. Това е експанзия на живота срещу 
смъртта и в този смисъл е реанимация. Тази реанимация е 
болезнена и може да бъде нещо “добро” и нещо “лошо” в 
локалните и моментни оценки на хората. Но е ход към 
стабилност, метастабилност в новия термодинамичен 
смисъл. Обратният случай е ход назад, през агонията, към 
установяване на траен хаос, обуздаван на все по-ниско 
равнище от временна стабилизация все по-близо до 
равновесието в класически термодинамичен смисъл. 
Аналози на двете състояния са генът като “апериодичен 
кристал” (Шрьодингер) и кристалната структура.  

Л. Социалната динамика е немеханична и 
неорганична. Тя е формално описуема в моделите на 
неравновесната термодинамика, защото е синергетика 
(съгласувано движение) на множества групирани в 
“семейства” значения на социални форми (текстове и 
градежи). Това макро-движение е резултат от свързани в 
жизнени цикли и индуктивни вълни микро-действия на 
множество живи и съзнателни индивиди, като никой от тях 
поотделно не може да определя макро-динамиката. 
Динамиката се абстрахира от индивидуалния живот и 
съзнание, за да обхване макровълните на промяната като 
потоци на масиви от значения, задвижвани от потенциалите 
на групи съгласувани вътрешно и несъгласувани помежду 
си смисли, качествено идентични в смисловото ядро на 
човешката форма, именуеми живот, свобода, сигурност, 
богатство, достойнство. . .  
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“Термо”динамиката на ментални форми е динамика 
на индуктивно свързани в мрежа динамични значения. 
Значенията са размножени в социалните форми (реч, текст, 
градеж). Така пост-комунизмът прилича на спонтанно и 
принудително разпадане и градеж. Осъществява се в 
пространството между хаоса и реда, безформието и 
формата, ентропията и експанзията, или в термините на 
неравновесната термодинамика – между равновесието и 
стабилността. Стреми се в крайна сметка към минимум 
производство на ентропия, характерен за стабилността или 
стационарните състояния, или към нулево производство на 
ентропия, когато ентропията е безкрайно висока, 
характерно за равновесието или пълния хаос. Реалните 
социални системи се движат около стационарни състояния 
(Пригожин), където е възможен социалния живот. Това 
движение се колебае между безредието на една водна 
стихия, каквато е бурята в морето, и плаващия ред, какъвто 
е запазващата се форма на течащата река. То е 
неравновесен процес между фазите на различни 
стабилности при различни дисипации (Пригожин) – поток 
на вещества и енергия във физичните системи или поток 
на текстове и интерпретации в социалните системи. Тази 
динамика в математическия апарат на неравновесната 
термодинамика е описуема в нелинейни уравнения. Такива 
уравнения могат да се напишат само за съвсем малък брой 
измерими параметри на състоянието в химико-кинетични, 
топлинни, газови, водни и други системи – процеси на 
масово хаотично или насочено движение на много 
микроединици. Идентични по форма са дрейфовете и 
насочените динамики на генотипи в популации, които 
могат да се описват грубо с уравнения за елементарни 
съотношения между съвсем малък брой генотипи (в 
уравнението на Харди-Вайнберг те са два). При това 
анализът изключва (или затваря в скоби) позоваването на 
определения на единиците (организмите или гените). 
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Когато обаче описваме идентична по форма динамика на 
социални системи, изискванията са по-високи: ние търсим 
не просто да опишем динамиката на формите, а и да я 
интерпретираме, т. е. да разпознаем реда и безредието в 
светлината на човешкото осмисляне.  

Тук не използвам уравнения, а само динамични 
траектории на смислово прояснени (ментални) форми. Това 
са дисипативни потоци на значения, които синтезират, 
разпадат или променят тези форми. Тази динамика е 
ненасочена или насочена, хаотична или подредена. Тя е 
бавна или бърза, дрейф или течение, мъртво вълнение или 
буря, тиха сеизмична активност или трус. Динамиката 
започва от напрягане в едно състояние и завършва в 
спадане на напрежението в друго (метастабилно) 
състояние. Пост-комунизмът е мрежа от такива 
дисипативни потоци в различни области на социалното 
пространство. 
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ЧАСT ПЪРВА.  
ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКА 
ДИНАМИКА 
Всяка динамика се определя като промяна на 

състоянието на фона на запазване на идентичността на 
променящото се. Обикновено динамиката се определя като 
количествена промяна на едно непроменящо се качество. 
Това в Галилеевите науки значи промяна на стойности на 
едни и същи параметри.  

В социологията промяната е определима, ако се 
определят качества, които променят своето количество. 
Това е проблематично на теоретично ниво, макар и 
постижимо като измерване на някои фиксирани качества. 
Такива са нагласите, фиксирани в твърдения в сондажите 
на общественото мнение. В крайна сметка се запазва 
пропастта между теорията и емпиричните изследвания, 
защото теоретичните понятия, които интерпретират 
емпиричните данни, са от не-галилеев тип, т. е. те не са 
измеримите променливи, които фигурират на емпирично 
ниво като “емпирични индикатори”. В този случай теорията 
на социалната динамика е качествена и не определя 
някакви “уравнения на движението”. Но това не значи, че 
тя губи смисъла си като изследване на движението на фона 
на покоя. И така, социалната динамика може да се определи 
като (изследване на) промяна на една качествено 
идентифицирана социална форма. Например може да се 
проследи как се променя легитимността като социална 
форма от комунистическото й състояние до 
предполагаемото ново либерално-демократично състояние.  

Качествено е и понятието пост-комунизъм като 
концептуално продължение на комунизъм. Пост-
комунистическа динамика е онази промяна, която 
превръща комунизма в нещо друго, да го наречем 
либерална демокрация. Тук е мястото да се уточни, че по 
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принцип бъдещето не е известно и не е ясно дали 
намерението за промяна от комунизъм в либерална 
демокрация детерминира еднозначно именно такава 
действителна промяна. Защото либералната демокрация е 
социална форма, възникнала на Запад в условия, коренно 
различни от наличните на изхода от комунизма. Това във 
всички случаи значи, че новото устойчиво състояние, което 
се постига на края на пост-комунистическия преход, не 
може да е еквивалентно на либералната демокрация като 
вече налична западна социална форма.  

След комунизма не е ясно какво изчезва и какво 
остава, доколкото не е ясно какво е комунизъм. Когато 
определяме комунизма, ние не го намираме лабораторно 
изолиран. Той е качество на споделян жизнен свят и никой 
не знае къде в този жизнен свят комунизмът “започва” и 
къде “свършва”. Кои пластове от обществото са неутрални, 
кои са комунистически. Дали да определим като 
комунистически феномен корупцията на държавния 
служител в реалния социализъм? Но подобна корупция е 
налице и извън комунизма. Тогава как да разпознаем 
“комунистическото”? И как след това да разпознаем пост-
комунистическото? 

Авторът е направил опит за осмисляне на 
комунистическия феномен в изследването “Феноменът 
комунизъм” (С. Университетско издателство “СУ “Св. Кл. 
Охридски”, 1994). Там се твърди, че комунизмът е 
несъстоятелен опит за правене на нов свят (живот, човек). 
Несъстоятелността на правенето на свят се разпознава като 
следствие от качеството на света да бъде жизнен и 
корелиран с живата форма. Социалният жизнен свят на 
хората е винаги човешки жизнен свят. Ние не се създаваме 
като човешка форма – не избираме да сме хора, да живеем в 
човешко общество, да живеем в този тайнствен свят на тази 
зареяна планета. Ние не правим формата на нашия свят. 
Всяка наша дейност е промяна на неща и събития съгласно 
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зададената ни човешка форма. Т. е. формата на света е 
необективируема и недостъпна за правене.  

Несъстоятелността на комунизма наподобява 
принципни забрани, открити от физиката. Не е състоятелен 
проектът за правене на вечен двигател. Първата форма на 
несъстоятелност е невъзможността на вечен двигател от 
първи род, който ражда енергия. Тя е фиксирана в първия 
принцип на термодимамиката – принципа на запазването на 
енергията. Юлиус Майер го формулира като константност 
на количеството енергия в света. Втората несъстоятелност е 
невъзможността на вечен двигател от втори род, т. е. на 
машина без загуби или с коефициент на полезно действие 
100 %. Това е следствие от Втория принцип на 
термодинамиката, според който ентропията на света се 
стреми към максимум (Рудолф Клаузиус).  

Невъзможността да се направи нещо завинаги остава 
недоказуема. Нито един теоретичен принцип не е доказан. 
Никога не можем да изчерпим опита. Винаги е възможно 
опровержение. Забраната за съществуване на вечния 
двигател не значи чиста невъзможност, а само теоретична. 
На практика създаването на такъв двигател ще е 
опровержение на принципа. Затова както принципите на 
термодинамиката, така и на “трансцендентността на 
формата на света спрямо правенето”, са винаги 
проблематични. Но опитът (досега) показва, че те са верни. 
Не е направен нито вечен двигател, който да произвежда 
енергия, нито вечен двигател, който да няма загуби. Не е 
построено и общество, което да промяна формата на света 
и човешката форма, т. е. да извърши “скок” от “социалната 
дисхармония към социалния ред” (Фурие), от “царството на 
необходимостта към царството на свободата” (Маркс), “от 
предисторията към историята на човека”(Маркс). Не е 
построен нов свят, нов живот, нов човек.  

Комунизмът оттук нататък е определян кат 
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о серия от негативни феномени – ефекти на 
несъстоятелния проект. Социалното действие като цяло е 
блокирано поради фактическата несъстоятелност на 
строежа на социализма – социалистическото действие 
блокира спонтанния живот и рационалното действие, както 
обратно – спонтанният живот и рационалните действия на 
хората в реалния социализъм блокират строителството на 
социализма. В икономиката това се проецира като 
хроничен дефицит. Богатството намалява относително. В 
политиката това се проецира като тоталитарна система. В 
духа това се проецира като смислов дефицит или апатия, 
доколкото наложените и угасващи смисли на комунизма 
притискат спонтанните смисли на живота.  

Комунизмът си отива спонтанно, но и принудително. 
Комунизмът угасва, но и се задържа със сила. 
Комунистическият живот изтича, строителството е 
блокирано, но институциите продължават да 
функционират. Обществото не може да се освободи от 
институциите на комунизма без взрив, доколкото не е 
възможно спонтанното преминаване от едни към други 
форми на социален ред, фиксирани в конституции, закони, 
държавни институции и цялата мрежа от норми, 
регулиращи социалната дейност.  

Какво се запазва и какво се променя след комунизма? 
Отговорът на този въпрос изисква анализ на колапса на 
комунизма, който ще изясни какво и как си отива при каква 
запазваща се структура в този бурен период. Тогава ще е 
ясно какво имаме на изхода от комунизма.  
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Глава ПЪРВА. КОЛАПСЪТ НА КОМУНИЗМА 
6. Угасване 
Тук определям формата угасване (на комунизма) като 

динамична форма на спонтанно отслабване и разпадане на 
(комунистическите) форми. 

А. Фрагмент. Збигнев Бжежински е набелязал 
признаците на “големия провал”. В едноименната си книга, 
която все пак отмества края на комунизма в Европа далеч 
напред, провалът е “изведен”. В глава 21 се представя 
“всеобщата криза на комунизма” по иронична аналогия с 
марксистко-ленинското понятие “обща криза на 
капитализма”. Бжежински изброява признаците на кризата 
и заключава: 

“Всичко това говори не само за всеобща криза на 
комунизма, но и за отпадането му като главна 
идеологическа и политическа сила в съвременния свят. 
Понастоящем тази криза намира отражение в нарастващото 
обществено недоволство от слабото икономическо развитие 
на комунистическите страни и в загубата на доверие към 
доктрината сред управляващите елити. В тези страни 
идеята, че социализмът представлява по-висша социална 
система, е или вече напълно дискредитирана, или на нея се 
гледа с нарастващ скептицизъм. Нещо повече, за световния 
социализъм вече няма социален модел, който да играе 
ролята на пътеводна звезда по пътя към 
бъдещето...Класическата марксистко-ленинска дефиниция 
за “всеобщата криза на капитализма” идеално подхожда за 
сегашното състояние на комунизма” (Бжежински, 1991, сс. 
213 – 214).  

Б. Данни. Бжежински привежда една таблица по 
страни, в коя- 
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Табл. 6. НИВА НА КРИЗАТА НА 
КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ 
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Социализмът е 
загубил своята 
привлекателност в очите 
на масите 

Обществото гледа с 
песимизъм на бъдещето 

Спадащ жизнен 
стандарт 

Комунистическата 
партия е с понижен дух 

Засилване на 
религиозната активност 

Национализмът се 
сблъсква с идеологията 

Засилване 
процесите на 
приватизация в 
икономиката 

Обществено 
активна политическа 
опозиция 

Открити искания 
“отдолу” за политически 
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плурализъм 
Режимът е в 

защитни позиции по 
въпроса за човешките 
права 

Сбор 

5 7 6 3 8 2 2 5 9 1 0
 

 
Означение: 
3 – напълно в сила; 2 – в сила; 1 – частично в сила; 0 – 

не е в сила 
Нива на криза на комунистическите режими: 
под 10 – не е в криза – 4 страни 
от 10 до 19 – криза – 6 страни 
над 19 – дълбока криза – 5 страни 
(Бжежински, 1991, с. 215)  
то степента на кризата се изчислява чрез сумиране на 

кризисни признаци: непривлекателност, песимизъм, 
спадане на жизнения стандарт, понижен дух, 
опозиция...Според тази таблица България е най-далеч от 
кризата (6 т.). Следва Източна Германия със 7 т. Днес все 
още комунистическите Китай и Северна Корея са с по 8 т, а 
Куба има 15 т – разбира се, груб метод за оценка и е 
нормално разминаването му с историята. 

Збигнев Бжежински не дефинира метод за оценка на 
степента, в която е в сила всеки от признаците на кризата. 
Не е ясно как в Румъния на Чаушеску, парализирана в ужас, 
“откритите искания за политически плурализъм” са 
оценени с 1, а в България по време на преустройството, 
плурализма около ценностите на социализма и на 
новосъздадените от 19987-8 неформални дружества за 
човешки права и открито антикомунистически профсъюз 
тези искания са оценени с 0. В резултат на тази комплексна 
оценка само четири от страните на “лагера” избягват 
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кризата – Китай, Източна Германия, България и Северна 
Корея, като Китай успява благодарение на отклонение от 
социализма, а останалите три – благодарение на  

“репресирането на обществото и управлението на 
централизираната икономика” (Бжежински, 1991, с. 216).  

Това е неточна оценка, направена отдалеч. 
Репресиите в Източна Германия и особено в България, 
където нямаше нито един политически затворник, ранен 
или убит след 1970, са несравними с онези в Китай, където 
само през 1989 на Тянънмън загинаха неколцина. Това не 
обезсилва анализа на “общата криза на социализма”, 
направен от Бжежински въз основа навярно на данни от 
стратегическия изследователски център, който той 
оглавява.  

В. Смисъл. Понятието “криза” не говори на езика на 
философията, нито на науката, строго погледнато. То е 
твърде аморфно. За залеза на комунизма бе специфично 
едно навсякъде просмукващо се възприятие на угасване. 
Хората спонтанно обедняваха. Пречките във всекидневния 
живот растяха. Вярата се губеше. Ентусиазмът на много 
хора от първите години на строителството угасна без следа. 
Нормално, макар и не всеобщо, хората на реалния 
социализъм гледаха на своя социален живот с мрачно 
съзнание за безизходица и колапс. Разбира се, в силна 
степен те бяха социално сигурни, особено в страните с по-
стабилно развитие тогава. Но дори и те възприемаха 
социализма като угасващ. Хората не ги беше грижа вече за 
социализма. Нямаше следа от първоначалния ентусиазъм на 
строителството. Повсеместно се обсъждаше 
несъстоятелността на реалния социализъм. Съзнаваше се 
ясно неговата изначална сбърканост. Хората продължаваха 
да живеят в социализъм и използваха нещата, които той им 
дава, както понасяха все по-осезателно загубите от него. Те 
в мнозинство бяха в повечето страни пасивни. Но те 
възприемаха все по-ясно, че социализмът си отива, че 
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животът му изтича, че дните са му преброени. Това обаче 
не бе свързано необходимо със съзнание за скорошен край 
на режима. Ние в България не очаквахме друго, освен 
световна катастрофа, да свали комунистите от власт. Значи 
ставаше въпрос за угасване на социализма, а не за край на 
комунистическия режим. 

Г. Форми 
Криза. Кризата може да е временна или окончателна, 

в който случай не става въпрос за криза, а за умиране. 
Угасването не е равно на кризата. Кризата може да се 
преодолее. Тя не говори за край. Угасването е неудържимо. 
То е плод на изчезваща сила. Потенциалът се изпразва. 
Животът изтича от тялото. Наред с угасването в живота на 
социалистическите хора се просмуква апатията – вътрешен 
еквивалент на дефицитите и блокажите. Определенията на 
нещата в света стават все по-напрегнати в опозицията 
социализъм – здрав разум. Светът вече не може да се 
описва и обяснява социалистически без абсурди. 
Пространството на социализма все повече се, времето се 
забавя, истината и доброто се губи, а хората стават все по-
неспособни за поемане на отговорност за “социализма” 
(Герджиков, 1994, сс. 179 – 214). Всекидневната реч е 
пълна с двусмислия, напрегнатост и песимизъм. 
Официалните медии звучат все по-празно и безсмислено. 
Жалък вид придобиват всекидневните вестникарски отчети 
за напъните на социализма.  

Д. Ирационалност, алогичност, неадекватност на 
обясненията и описанията с термините и принципите на 
социализма за самия социалистически живот, изолацията от 
света, изоставането без перспектива за догонване, 
обедняването и опустошаването на духа на нацията са 
онова “семейство” от живи форми, които заедно говорят за 
края на реалния социализъм, за края на комунизма като 
проект. Кухо звучат поредните партийни намерения за 
обновление, ревизия, преустройство, “строителство на 



 80 

гражданско общество и правова държава”. Още по-кухо 
звучат поредните съкрушаващи резултати от поредните 
избори, спечелени за пореден път от Партията с мнозинство 
над 95 %. Страшното е, че хората се зомбират и машинално 
извършват ритуалите на социализма, без да имат сили да се 
противопоставят активно и съзнателно. Аз знам, че не 
навсякъде това е било така. Но и в една Полша, въстанала 
срещу комунизма, това съвсем не е превъзмогнато. 
Угасването на социализма е угасване и на социалните живи 
форми в много силна степен.  

Хората просто несъзнавано и масирано се потопяват в 
летаргия, за да останат по-малко засегнати от 
невъобразимото, което ги очаква. А може да се случат 
много неща. Може да се засили диктатурата, за да се 
запазят “ценностите на социализма”, както става в Китай, 
Куба и Корея. Може да се стигне до война, както това става 
в Нагорни Карабах, бивша Югославия, Чечения. 
Угасването на социализма се възнамерява от 
социалистическите хора не като проект за свалянето на 
комунизма, а като изход за продължаване на живота.  

Комунизмът естествено не успява като проект и 
реализация в контекста на западната цивилизация. Това 
може погрешно да се смята за “обективна закономерност”. 
Феноменологичният анализ не търси и не намира 
закономерности. Падането на комунизма в Източна Европа 
и Съветския съюз през 1989 не е детерминистично 
предопределено, макар че комунизмът е несъстоятелен. 
Свидетели сме на адаптирането на комунистическата власт 
към пазарната икономика в Китай. Комунизмът не падна 
далеч от Европа – в Китай, Северна Корея и Куба. Не са 
изключени и други мутации, които удължават живота на 
комунизма. Падането му в Европа и бившия СССР е ред 
уникални събития, всяко от които усилва вероятността за 
следващото. Падането на комунистическите ръководства в 
течение на месец-два не може да бъде резултат от някаква 
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“историческа необходимост”, тъй като процесът във всяка 
от тези страни протича по различен начин. 

Потвърждение на феноменологичната позиция е 
фактът, че и вълната на помитането на режимите в Източна 
Европа, и отсъствието на такава вълна в Куба и северна 
Корея въпреки тежкото икономическо положение, и 
процъфтяването на комунизма в условията на частно 
пазарно стопанство в Китай, са уникални, неповторими 
явления. Това, което стана в Чехословакия, Източна 
Германия, България, Румъния и Албания, не е ред 
повторения, а вълна, помела комунистическото управление 
по различен начин във всяка от тези страни. Просто силите 
на взрива се предават и увеличават като във верижна 
реакция.  

Това е типично за историята. В нея нищо не се 
повтаря, но натрупването, разпределението и 
освобождаването на огромни маси човешка енергия създава 
потоци от събития, които изглеждат и донякъде са 
“естествени”. 

Е. Динамика. Отрицателна инертност и ентропия. 
По време на залеза на комунизма хората продължават да 
мислят и да действат социалистически. Те обаче угасяват 
постепенно светлината на “социалистическата визия”. 
Оставайки в плен на несъзнавани социалистически навици, 
продължавайки по инерция да чакат от държавата все по-
мизерните средства за своя живот, изобретявайки нови и 
нови начини да помпат от нея, каквото могат, те рушат без 
способност за поемане на отговорност онова, което остава 
от социализма.  

Тогава от социалистическите страни невидимо 
изтичат и се изсмукват милиарди и държавните им 
дългове достигат за пет години катастрофични мащаби, 
сравними с техния брутен годишен продукт. Това е 
смъртоносно хаотизиране. В повечето страни, както 
например в България, хората дори не знаеха за 
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нарастването на дълга. Усеща се, че силите на нацията 
изтичат, но нищо положително не се знае. Подочува се, че 
внасяме храни, че харчим милиарди долари в незавършени 
и нерентабилни предприятия, че хора от висшите етажи на 
властта изнасят пари и устройват свой бизнес навън, което 
е толкова неясно и смътно тогава, както и начина, по който 
се прави капитализъм.  

Човекът от предсмъртието на комунизма в масов 
мащаб се затваря в черупката си и се пази от идваща 
буря. Така неговото действие е отрицателно. Той вече не 
иска да го закачат, каквото и да става. Разбира се, различни 
типове личности и групи намират различни изходи от 
положението. Мнозинството потъват в безразличие. Хората 
на властта, в зависимост от експанзивността си и ресурсите, 
които им са предоставени за разпореждане, помпат усилено 
и уреждат бизнес зад граница, правят банкови влогове и 
напускат страната, или пък остават тук и усилват своята 
икономическа (илегална), политическа (легална) и социална 
(полулегална) позиция. Те усилват оазисите сред 
пустинята, като увеличават пустинната площ. 

Комунизмът угасва спонтанно, след като неговите 
жизнени сили изтичат. Но хората остават и продължават да 
раждат, отглеждат децата си, да се радват на живота, да се 
обичат и да се веселят. Все пак тези сили са оформени и 
насочени от базови и масови нагласи, идеи, визии и 
интерпретации. Падането на комунизма е възможно само 
тогава, когато масовите нагласи на апатия и комфорт в 
социалистическото общество отслабнат достатъчно и се 
окажат по-незначителни от рушащите нагласи на 
фрустрация, нетърпимост и протест. Този “дрейф надясно” 
не е плод на рационална преценка на възможностите на 
социализма, а по-скоро плод на натрупвана жизнена 
енергия, ненамерила своя легална и илегална форма в 
условията на реалния социализъм.  
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Тази енергия е преди всичко енергията от 
блокираното свободно действие, усилена от инвазията и 
реанимацията на базови нагласи и идеи на западната 
цивилизация – човешки права, свобода на собствеността, 
пътуването и мисълта, демокрация, лична автономия. Тя се 
освобождава като противостоящи на комунизма действия. 
Тъй като те са блокирани с някаква енергетична бариера, 
освобождаването на човешката енергия като протест е 
възможно само при изключително стечение на 
обстоятелствата, като масиран тласък. Така комунизмът за 
дълги периоди остава външно спокойно общество, 
трупайки напрежение. Но когато моментът настъпи, а това 
е уникален момент, е възможна лавина.  

7. Имплозия 
Червените джуджета – стари звезди с отслабнала 

енергия – постепенно угасват и се превръщат накрая в 
черни дупки.  

(Астрофизически факт). 
Им-плозията има посока, обратна на ек-плозията. 

Угасвайки, реалният социализъм накрая колапсира.  
А. Фрагмент. Април 1989. Андрей Луканов, 

последен премиер на социалистическа България, обявява 
мораториум върху обслужването на външния дълг на 
България. Страната престава да връща главниците и 
лихвите си по заемите към Лондонския клуб на частните 
кредитори и Парижкия клуб на държавите-кредитори. 
България изпада във финансова изолация и не може да 
разчита на нави заеми.  

Б. Данни.  
“Общият обем на производството в седемте страни на 

Източна Европа през изминалата 1989 г. е 425 млрд. долара, 
което е по-малко от 10 на сто от това, което дава 
Европейската общност...Участието на седемте страни от 
Източна Европа в международната търговия възлиза на 240 
млрд. долара, което е само 4 на сто от възлизащия на 5 800 
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млрд. световен внос и износ. Измерен в твърда валута, 
общият износ на “седморката” е ѕ от това, което експортира 
Хонгконг и около 4/5 от дела на Южна Корея или Тайван” 
(данни от Международния финансов институт – 
Вашингтон, Financial Times, 7. 04., 1990. 

Всички източноевропейски екс-комунистически 
страни и СССР за няколко години изпаднаха в дългови 
капани. 

В. Обезсмислянето на комунизма, угасването на 
социалистическите значения на сигурността, 
справедливостта и “социалистическия начин на живот” 
като цяло, са в корена на неговата обреченост. Разкъсването 
на тоталитарните значения създава за дълъг период хаос. 
Дали от този хаос ще се получи някакъв ред – това не е въп-
рос на някакви “обективни процеси”, а на човешки решения 
и действия, на разума и волята на много хора. 

Им-плозия е обратно на екс-плозия. Колапсът става 
не с взрив, при който се отделя енергия в пространството, а 
напротив – с тихо изчезване и затваряне във вътрешен 
“хоризонт на събитията” (Стивън Хокинг). Това понятие 
важи за икономическия и жизнен колапс на комунизма. 
Имплозията е рязко обезсилване след продължгителен 
период на угасващо отслабване. 
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 Фиг. 7. Динамика на нетния външен дълг на СССР и 

Източна  Европа 
(UN. Еconomic Survey of Europe, 1988 - 1989, p. 264). 
Икономиката на комунистическите страни потъва 

безпаметно, водена сляпо с комунистическа непреклонност, 
и зорко с перспективата за превръщане на политическата 
власт в икономическа. И в двата модуса, които са мислени 
и перверзно съчетани в едни и същи управляващи екипи, се 
намира една неизмерима историческа невменяемост и 
безотговорност: Всичко е позволено, след нас и потоп, са 
възможни формулировки на това значение. И в двата 
случая Кремъл и КГБ сигурно поемат някакъв ангажимент 
да преведат своите хора от върховете на сателитите на 
Москва през очакваната буря към ново капиталистическо 
благоденствие. В един крайно късен момент, когато властта 
вече не може да се удържа, правителствата признават 
фалита си.  
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Трудно е за морално и умствено здрави хора разберат 
как политически лидери в СИВ с ясно съзнание за колапс и 
невъзможност за възстановяване в обозримо време на 
ръководените от тях страни, вземат все повече заеми, 
преставайки да се грижат за връщането им и фактически 
отказвайки да управляват дълга. В същото време някои от 
тях вярват ирационално в или лъжат цинично за 
“ускоряване на икономическия растеж”.Тодор Живков в 
доклада си пред пленума на ЦК на БКП на 13. 12. 1988 г. 
казва:  

“На тази основа и в съответствие с благоприятните 
вътрешни и международни условия, които се очертават за 
народното ни стопанство през следващата 1989 година, в 
сравнение с текущата 1988 година, се предвижда ново 
увеличение: – на произведения национален доход – с 6, 2 на 
сто.”  

(Живков, 1988).  
Слепотата отгоре е допълнена с безпаметно 

неведение отдолу. Хората усещат остро страданията на 
кризата, но не си дават и най-малка сметка за мащабите на 
затъването. (В България размерът на външния дълг бе 
обявен публично едва през 1989). В ментална среда на 
апатия икономическите форми се разпадат без напрежение, 
без взрив, а тихо и почти незабележимо. Да става каквото 
ще! е апатичната формула на доминиращата ментална 
форма. Хората се оттеглят дълбоко в личните си светове, 
борейки се да оцелеят и да живеят единствения си живот, 
без да се вживяват в убийствения смисъл на имплозията.  

Имплозията е спонтанна смърт на живата форма. 
Г. Форми 
Живот в реалния социализъм. Нито една система 

не може да обхване жизнения свят и да го лиши от 
динамика. В “реалния социализъм” все пак се живее във 
висока степен нормално. Социалистическият човек има 
личен живот, има интереси и убеждения. Ние виждахме 
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несъстоятелността на системата и очаквахме края й, макар 
и неизвестно какъв. Но социализмът си е социализъм, а 
животът си е живот. Живот има и в лагерите на смъртта. 
Хората се смеят на социализма, сътворявайки удивително 
богатство от анекдоти, и продължават да се радват на 
живота. 

Загуба на базовите смисли. В микроплан 
имплозията на комунизма е загуба на вярата в 
позитивната идея за комунизма като проектирана 
реализация на базовите смисли: живот, свобода, сигурност, 
достойнство, богатство. Хората, примирили се, че 
достойнството им на свободни граждани е накърнено, 
примирили се с недостига на насъщното, дълго време 
търпят реалния социализъм като “общество на 
сигурността” и в някакъв смисъл на “справедливостта”. 
Но последните години изтриват и “сигурността”. 
Социализмът се оказа нещо несигурно, той се разпада пред 
очите на своите граждани. Властниците губят доверието на 
хората в успеха си да ремонтират несъстоятелната машина.  

Апатия. Всъщност това е инертната менталност на 
апатията, която лесно завладява живите същества, ако са 
откъснати от автентичната ситуация на спонтанна борба за 
живот и са прикрепени към изкуствени системи на 
“отглеждане”. Тя може да се изрази в максими като: “Да 
става каквото ще!”, “Остави ги да правят каквото искат”. 
Съзнателните промени са в посока към лично и групово 
оцеляване на фона на нихилизъм към “социалистическите 
ценности” и институции. Стратегията е за адаптиране и 
просперитет в катастрофични условия. Инерцията от 
имплозията на тоталитарното общество – това е просто гра-
мадната енергия на механичното функциониране на хора и 
структури. 

Непоносимост. Имплозията на комунизма бе колапс 
на позитивната енергия на “строителството”. Комунизмът 
просто спря да се развива икономически. Той се предаде и 
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дори отказа от това да поддържа дори онази 
нерационална икономическа машина, която постоянно 
се опитваха да ремонтират неговите ръководители. 
Комунизмът бе станал толкова непоносим, че бе изоставен 
от своите най-отговорни апологети. Той остана в самото 
сърце на образувалата се социална черна дупка, в главите 
на най-верните си привърженици, част от които бяха до 
цинизъм наясно със сенчестите му страни и живееха от тях 
(корумпирани номенклатурни кадри, активни борци срещу 
капитализма с народни пенсии, арогантни местни феодали), 
а друга част пазеше безжизнената комунистическата идея 
като спасение на целостта на духа. Защото без нея за 
фанатика комунист животът спира да тече и светът се 
сгромолясва.  

Д. Рационално обяснение. Детайлно обяснение на 
несъстоятелната “демиургична рационалност” на 
комунистическия проект е разгърнато във “Феноменът 
комунизъм”. Комунизмът пада не като рационално 
действие, а като спонтанно угасване. Несъстоятелно е да се 
обяснява падането на тази система със “световен заговор” 
на антикомунистическите сили. Ако световният комунизъм 
с цялата си сила, включително със своите служби за 
национална сигурност, не успя да оцелее, това не е 
обяснимо като мегасила на рационално побеждаване, а по-
скоро като мегаентропия. Разбира се, Западът процедира 
рационално за спечелване историческата конкуренция със 
социализма.  

Навярно западните банки в един период – към 
средата на осемдесетте години – знаят, че дават кредити, 
които не могат да се върнат, и така вкарват 
комунистическите държави в дългов капан и неизбежен 
икономически колапс. Но все пак тези заеми са поискани от 
правителствата на социалистическите страни. Знае се за 
целта на администрацията на Рейгън да унищожи СССР 
като “империя на злото” и за стратегическите разработки на 
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екипи като този на Збигнев Бжежински. Известна е 
донякъде и е очевидно важна ролята на западните секретни 
служби. Но в същото време и Москва има планове за 
“световен комунизъм”, за предизвикване на революции на 
Запад. Плащат се огромни средства на западни 
комунистически партии и на комунистически формации в 
третия свят. Разработват се планове на КГБ и другите 
комунистически секретни служби. Задкулисните планове и 
студената война са налице през цялото време. И все пак 
загубата на комунизма не идва от загуба на “тихия 
фронт” на заговорите. Това е провал на дълбоко 
несъстоятелен проект. Само такова може да бъде 
сериозното обяснение на провала на комунизма.  

Но тук има едно рационално процедиране, 
проведено от комунистическите лидери с помощта на 
секретните служби. Твърде вероятно Москва и специално 
КГБ към 1986 подбира свои хора по върховете на властта в 
“братските страни” и ги включва в програма за “вземане 
обратно” на “отказания социализъм”. Тя е диктувана от 
формулата: “Щом не щете социализъм, ние ще си го вземем 
и тогава ще видите вашата обреченост”. Тези хора наистина 
изтеглиха огромни дългове и изнесоха част от тях в западни 
банки, обричайки националните икономики на фалит и 
поставяйки бъдещите правителства и своите народи в 
десетилетна икономическа черна дупка. Сумата на 
дълговете сякаш е преценена с мащаба на “построеното при 
социализма”. Като че ли е взета сметката на построеното от 
онези, за които то е построено. “Ние ви построихме 
социализъм, вие не го искате. Платете си сметката и 
правете каквото искате”. Този ”план” предвижда парите на 
откупения социализъм да се превърнат в капитала, с който 
неговите автори започват “строителството на капитализма”.  

Не е ясно в каква степен това е вярно, защото не са 
налице, а още по-малко са публикувани, документите на 
този проект, но е налице трудно обяснимата ескалация на 
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външния дълг в последните комунистически години и 
известните вече богати фирми на комунистически лидери и 
техни подставени лица. Ясно е едно: политическата 
червена власт наистина се превръща в икономическа. 
Това е обяснението на “сдаването на социализма”, без да се 
сдава властта. 

Е. Динамично обяснение. Имплозията на реалния 
социализъм е изразима термодинамично като загубена 
стабилност и силен ентропиен поток. Ентропията на 
системата на централно-плановата икономика се стреми 
неудържимо към максимум. Системата е близо до 
термичното равновесие. Под прага на един енергетичен 
мининум реалният социализъм вече не работи и е 
въпрос на време при малък тласък системата да се 
разпадне напълно. Системата се намира пред своята 
критична точка, отвъд която следва катастрофа и 
бифуркация. Няма обозрим път напред за социализма. Той 
живее само номинално чрез агонизиращите си институции 
и мъждукащия обществен договор. След като силата на 
социализма е изчезнала, остават неподкрепените със 
смисъл институции. Те започват да се поддават една по 
една на вътрешното си напрежение. За разлика от живите 
форми, те са артефакти и не угасват спонтанно. 

Разбира се, това не е смърт на хората, които живеят 
благодарение на своите усилия вън от държавната 
икономика и благодарение на взетите от държавата външни 
и вътрешни заеми. Тяхното доверие в тази форма на 
социализъм е изчерпано. То лишава от легитимност все 
още съществуващите държавни институции на реалния 
социализъм. Самите лидери скоро виждат необходимостта 
да се сложи край на тази система, визирайки “демократичен 
социализъм” в една многопартийна система и различни 
форми на собственост.  

Имплозията довежда докрай падането като 
балистична фаза на комунистическата динамика. Всяко от 
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комунистическите общества в различни моменти, но в едно 
историческо време, колапсираха. (Не всички са 
експлодирали до 1998, и за това си има обяснение). Те бяха 
угасени и животът им секна, като структурата им се 
разпадна. 

Тази именно имплозия позволява експлозиите на 
режимите по силата на натрупаното социално напрежение. 

8. Брожение 
Безработица няма – но никой не работи.  
Никой не работи – но плановете се изпълняват.  
Плановете се изпълняват – но в магазините няма 

нищо.  
В магазините няма нищо – но всички имат всичко.  
Всички имат всичко – но всички са недоволни.  
Всички са недоволни – но всички гласуват “за”. 
Виц за парадоксите на социализма 
Брожението е скрита, подмолна динамика на 

активното отхвърляне. Без него не може да се разбере 
взривът. Брожението е като сеизмична активност преди 
трус. 

А. Фрагмент. На 10 ноември 1956 г., няколко месеца 
след обновителния Априлски пленум на ЦК на БКП, 
седмици след Будапещенската епопея, в София се 
разпространява на циклостилни листовки стихотворението 
на Йордан Русков Зов за свобода. 

“Инкриминирано  
по НОХД N 28/1959 г. на Софийски градски съд 
 
Унгарио! Народе скъп на Кошут и Петьофи! 
Сърцето ти, сърцето ти пламти и в мойте строфи. 
 
Пои унгарската земя кръвта на твоите чеда –  
от тая кръв назрява плод чудесен – свобода. 
 
Жадуван плод. Очакван плод. По-скъп и от живота, 
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когато шията ни е на робството в хомота. 
 
О, българино с честна кръв – с мъжествени гърди! 
Макар и не в борбата пръв – последен не бъди! 
 
Народи, вдигайте се! Път на вяра и на слънце 
сияй пред българи, поляци, чехи и румънци. 
 
Светът следи борбата наша, приятел е светът. 
Ще се разчупи бронята, препречила ни път. 
Ще се разчупи бронята съветска в нашта гръд! 
9. 11. 1956”. 
В обръщението към стихотворението се казва:  
“Драги сънародници, революцията в Унгария откри 

истинския лик на болшевишкото господство в така 
наречените “народнодемократични” страни. Никакви 
“обяснения” не могат да скрият 15-те хиляди убити и 
хилядите други ранени унгарци. Светът спонтанно дава 
своята помощ на пострадалия народ... 

Да живее народната воля за свобода! 
От групата “Свободолюбци”  
(Софийски вести, 18. 10. 1990). 
Б. Хроника. През 1956 в СССР се осъжда култа. Това 

е повод за силно брожение в Унгария. Образува се 
интелигентска съпротива с политически патрон Имре Наги. 
Хората недоволстват от тежък живот, от съветското 
присъствие, от диктат. Болна тема е съветският контингент. 
В по-късните протестни лозунги антисъветизмът е водеща 
тема. В Съюза на писателите се провеждат се серия 
дискусии – за партията, по философия, за печата. Това 
брожение запалва въстанието в Будапеща. 

През нощта на 19 срещу 20 октомври 1984 г. отец 
Йежи Попелушко, свещеник в църквата “Св. Станислав 
Костка” във Варшава, е отвлечен и умъртвен жестоко от 
трима сътрудници на полските тайни служби. Все още 
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лекуващата се от травмата на военното положение полска 
общественост е потресена не само от самото убийство, но и 
от начина, по който то е извършено...Нелегалната тогава 
“Солидарност” приема текста на декларация, прочетена по 
полското радио: Убийството на Попелушко е “смъртоносен 
удар срещу цялото общество, срещу всички хора, които до 
този момент са били убедени, че не бива да се използва 
насилие и че то ще бъде избягнато”. Отправя се призив 
гробът на отец Попелушко да стане място, където да бъдат 
погребани взаимните обвинения и да се положи началото 
на откровен диалог между властите и обществото (Тренков, 
Век 21, бр. 30, 1990). 

Николай Петков, Имре Наги, самозапалилия се Ян 
Палах, Йежи Попелушко, се превръщат в легенда и 
надежда. Този мрачен период би бил и единственият за 
комунизма в Централна Европа, ако не бе Съветската армия 
и Варшавският договор. В България преди тридесет години 
се чуват слухове за страшни мъчения върху несъгласни хо-
ра в Ловеч. Мълвата за Белене е постоянна и цели десетиле-
тия призракът на Белене витае над дисидентските прояви. 
Но тези призраци само потвърждават позицията на несъг-
ласните, че режимът се крепи върху насилието. По психо-
логическите механизми на въвличането в риска и духовни-
те сили на протеста срещу унижението шокиращите форми 
на насилие не само не сплашват, но дори събуждат хората. 

Феноменът е един. Същата атмосфера, ако се 
изключи набраното напрежение на противопоставяне, е 
владеела десетилетието след войната и в България, и в ГДР, 
и в Полша, и Чехословакия, и в Югославия, и в Румъния. 
Сценарият е написан и пиесата е изпълнена за пръв път 
през 30-те години в СССР. Същата атмосфера, същите 
арести, същите скалъпени процеси, политически убийства, 
лагери. Страхът.  

В. Смислово прояснение. В обществото витае страх 
от онези, които са дошли на власт “в името на най-
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справедливото общество на светлия комунизъм”, страх до 
смърт във времето на еуфория и преданост до смърт на 
същата тази власт. Точно по времето на злокобните нощи, 
когато в черната затворена кола откарват съседа неизвестно 
къде, съветският човек пее песни за любимия вожд не само 
от страх, а и от някаква перверзна любов към спасителя в 
страшно време. В СССР на големите конгреси тайни агенти 
са следяли за това кой пръв престава да аплодира при реч 
на Сталин. Само огромно насилие може да деформира до 
такава степен човешката менталност. Достойнството на 
личността е препопено в една непозната в историята нова 
общностна връзка на съзаклятието да правиш нещо 
непомерно голямо за всички хора, което те издига в сферата 
на най-висшето отдаване и мъченичество.  

Тази комунистическа еуфория на Ние строим 
социализма – социализмът стои нас е крехка и живее във 
фаза със спомена и разказа за героичните години на 
нелегална съпротива: Смърт на фашизма – свобода на 
народа. Но когато хората изпитват удар след удар 
последиците на тоталитарното насилие и самовластие, те 
започват да се опомнят и да се отдръпват. Комунистите 
дълго намират обяснение в страшното време на борбата 
срещу враговете на народа. Но това състояние е силно 
напрегнато и води до продължителна невидима в 
макромащаб “сеизмична активност”. Некомунистите и 
антикомунистите таят и усилват отрицателна нагласа и се 
установяват в позицията на пасивното неприемане. 
Повечето от хората при комунизма не са наясно дали от 
това ще излезе нещо и имат едно наум, че бъдещето 
необозримо напред принадлежи на този строй. А животът 
не става по-лек, а бедността не намалява, а винаги има 
нещо, което пречи на строителството и все нови и нови 
етапи се откриват на хоризонта.  

Здравият разум не може да задържа невероятно 
сложната плетеница от нелепости и бавно съзрява трайното 
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разбиране за реалния социализъм като нещо сбъркано, 
загубено и безизходно, макар и някак уютно като човешко 
сборище на затворено място, в което хората споделят 
радости и болки на фона на един осигурен минимален 
живот. Хората започват да възприемат и споделят 
отрицателността на социализма като една неотстранима 
сянка. 

Спонтанното умиране на смислите на комунизма 
усилва тектониката на неговото разпадане като нежива 
структура, като артефакт. Тихи и полувидими, вълните на 
отрицанието се разпространяват неудържимо като 
сеизмична активност в земетръсна зона и никой не знае 
кога вулканът ще изригне или земята ще се разтърси. Това 
отрицание има своите корени в самото установяване на 
комунистическата власт. То е родено от изначалната 
(метафизична) и началната (исторична) насилническа 
природа на режима. Пост-комунизмът е заченат като 
анти-комунизъм. Брожението е напрегнато и усилващо се 
споделяно отричане на съществуващата форма на живот. 
Това е тих антикомунизъм, който бавно разлага тялото на 
реалния социализъм и избухва с цялата си сила на етапа на 
безшумната имплозия на комунизма.  

Брожението – това е мрежа вълни от мисли, идеи, ду-
ми и действия, която се носи в социалното пространство, 
диалогизира се, тиражира се и се установява като етос сред 
много неформални кръгове. Обсъжда се непрекъснато все 
същата осъзнавана смътно несъстоятелност. Полумисъл и 
полуглас не позволяват да се излезе отвъд мъглата и много 
малко хора могат да видят в корена несъстоятелността. Ти-
пично за брожението при социализма е подлагането на ре-
жима на смекчаване чрез изказ и смях. Това е отдушник, 
който сваля напрежението и позволява оцеляването на ду-
ха.  

Г. Смислови форми. 
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Изначална ментална свобода. “Тоталитарната 
система” в чист вид прави всякаква форма на протест 
невъзможна. Но коя е онази система, която меже да 
контролира мислите ми, да анихилира недоволството ми, да 
ме лиши от безусловното и спонтанно усилие да отхвърля 
външния натиск? Тоталитарната система е обречена, ако не 
е изградена върху въображаеми идеални марионетки. 
Реалните исторически тирании и деспотии, както и 
традиционните хомогенни патерналистични общества на 
Изток, съвсем не са “тоталитарни общества”. До тази 
абстракция в известна степен се приближава само 
Сталиновият социализъм за известно време и външно – 
нацизма на Хитлер. Художествената аналогия е “1984” на 
Оруел. Реалното социалистическо общество е 
идеократична-партократична диктатура с единство на 
властта и монопартийност. Тя не допуска опозиционни 
партии, плуралистичен печат, частна собственост. Но не 
може да става и дума за тотален контрол над мисълта, 
емоциите и реакциите. Опитите за такъв контрол водят до 
репресии, терор, социално напрежение и дискредитация. Но 
по-важно е, че водят до отпор, въпреки че мнозинството се 
адаптира, примирявайки се със ситуацията. Комунисти-
ческата власт никога не е искала самоцелно да контролира 
целия живот. Тя просто е искала единство и сплотеност 
около Строителството и е преследвала и отстранявала 
всичко, което пречи на тоталния проект за комунизъм. 

Осмиване на социализма. Българското брожение 
все пак не прилича на това в СССР и централна Европа. То 
е уникално като българина. Българинът съумяваше някакси 
да се справи с положението си и да обърне всичко на шега 
дори. Самият български режим никога не е бил копие на 
съветския. От друга страна, не сме имали постоянен 
съветски контингент. От трета страна, сме изпитвали 
традиционна симпатия към руснаците. Това обяснява 
относително ниския градус на протеста за дълги години. 
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Нагласата към реалността у интелектуалците бе: 
“Комунизмът е дивотия, но у нас рядко е било друго освен 
дивотии”. Брожението у нас се изливаше в истинска лавина 
от вицотворчество, в което много точно се формулираха ис-
тините и оценките за обществото, в което живеехме. Но 
енергията на тези отдушници бе като че достатъчна, за да 
поеме огромна част от недоволството и у нас не се стигна 
до площаден протест. Режимът правеше всичко възможно 
за предотвратяване на такъв протест, като разчиташе на на-
ционалната психика.  

Отхвърляне на комунизма. Трескавите действия 
срещу първите опозиционни организации в България изиг-
раха ролята на фитил. Чуваше се за емигрирали принуди-
телно и доброволно. Като ток премина през София мълвата 
за застрелян човек, писал на някаква стена антиживковски 
лозунг. Листовките и подписките в защита на хора и пред-
ложения зачестиха. Всичко това се разгласяваше в 
западните радиостанции и най-вече на български. Но и без 
тези станции ориентираният социалистически гражданин 
вече имаше доста ясна представа за упадъка на живота при 
нас и прогреса на Запад.  

Ралф Дарендорф пише:  
“Който е гледал западна телевизия е знаел, че 

производителните сили, способни да доведат до по-добър 
живот, съществуват, и то в съседния двор; следователно 
вече е дошло времето да се промени комунистическият 
начин на производство и цялата надстройка, изградена на 
негова основа. Революцията не можеше да бъде далеч. Тя 
избухна през 1989” 

(Дарендорф, 1992, 22). 
Потокът на западната култура в социалистическото 

културно пространство никога не е секвал. Знаеше се, че 
Западът е “обществото на благоденствието и свободата”. 
Усили се дейността на преди това заглушаваните западни 
радиостанции на български. Хората научаваха какво става в 
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страните на реалния социализъм. Всред всички 
ориентирани хора без личен интерес от запазване на 
режима зрееше опозиционно настроение или се развихряше 
протест. У нас всяка стъпка на създадените през периода 
1988 – 1989 г. независими организации се следеше. Властта 
прилагаше репресии и това й костваше дискредитация. Ис-
тински пробив бяха първите неарестувани събрания на опо-
зиционните организации и излизането им в парка и на пло-
щада. Периодът на брожение свършваше. Протестът проби 
черупката. Международното движение срещу комунизма 
започваше. 

Легитимационна криза на режима. Брожението 
подкопава режима, защото отслабва неговата социална 
основа – специфичното за социализма съгласие да се върви 
заедно “в строителството”. Лесли Холмс прави детайлен 
анализ на “брожението” сред самите режими в отговор на 
кризата на доверието в тях. Eтапи на тази криза според него 
са:  

“1. Легитимационен скок (превключване модуса на 
легитимност) на режима; 2. Ненормална смяна в режима; 3. 
Връщане към принуда (ново заздравяване на режима); 4. 
Криза на идентификацията и колапс на само-легитимацията 
(фундаментална рационална и идентификационна криза: 
промяна на курса, неуспешни реформи от 1980, в резултат 
на които се съчетават лошите страни на социализма и 
капитализма) комунизма  

(Holmes, 1997, pp. 52 – 58). 
Д. Рационално обяснение. Не са видими отвътре 

предварително, масово и ясно недостатъците и спъващите 
живота форми в едно общество. Хората, които са родени, 
закърмени с нормите и възпитани с навиците на това 
общество, го смятат за естествена жизнена среда. И ако 
това за комунизма в един период неусетно престава да 
важи, то се дължи на действително нечовешкия характер на 
това общество. То, дори без открито сравнение със Запада, 
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и при информационното затъмнение, и при изолираността 
на своите граждани, става постепенно органически лошо за 
самите тях. Те постепенно започват да говорят, обсъждат и 
обясняват отрицателността на това общество като цяло. Те 
съзнават все по-ясно, че нещо в социализма е сбъркано 
основно. Това е така, не защото хората разбират 
порочността на проекта за комунизъм, а просто защото 
изпитват на гърба си страданието да живееш в такова 
общество. Щом обикновения човек работи здраво и 
добросъвестно, а въпреки това живее лошо, мизерно, 
напрегнато, значи обществото е сбъркано.  

В условията на растеж, на относително здраво тотали-
тарно общество, във фазата, в която деформациите още не 
са направили невъзможен строежа, протестът на личността 
е осъден на изолация и елиминиране. Дори самият страх е 
достатъчен за самоконтрола върху мислите и действията в 
съгласие с тоталитарните сили. Но неизбежно е напрягане-
то и запалването на едно в началото тихо, а после все по-
силно брожение. 

Постоянна тема на брожението е социалната несъсто-
ятелност, която прелива и в национална недостатъчност. 
Първият човек, Режимът, Човекът в режима, Нацията, На-
ционалният тип, безнадеждността – това бе обект на гор-
чив, но често весел смях. Правейки от абсурда смях, за кой-
то абсурдът е неизчерпаем извор, ние правехме възможен 
живота на духа в този абсурд. Нормализирането на социал-
ния живот, излизането му от нелегалност направи вицовете 
от този тип невъзможни. 

Е. Динамично обяснение. В личен план брожението 
е фаза на негативно възприятие, мислене и нагласяване, 
както и възнамеряване и споделяне. Но то не е социално 
действие като насочен натиск или решително 
революционно действие. Тази групова социална психотера-
пия сама по себе си е несъстоятелна и несъизмерима с бо-
лестта. Но тя разкрива постепенно и корените на болестта и 
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прави възможна нагласата у част от обществото за радикал-
но приключване с Всичко Това. Загубеният навик да се 
мисли с ясно съзнание за последствията извън опасността 
не позволяваше на маса образовани хора да стигнат до ис-
тинското обяснение. Самоцензурата и несъзнатото стесня-
ване на мисловния хоризонт, информационната мъгла и 
прекъсването на културния поток ограничават рязко разби-
рането до бариерата на “социалистическите ценности”. 
Осъждаха се “извращенията”, “предателствата към идеята”, 
“греховете на ръководителите”. 

В макро-социален план брожението се разширява и 
изпълва все по-широко и по-дълбоко пространството на 
реалния социализъм. Тече ментален поток на отхвърляне. 
Разпространяват се слухове и вицове от столицата към 
провинцията и обратно, като енергията на несъгласието се 
подклажда постоянно от нови събития и теми. 
Правителствата на комунистическите страни след годините 
на терора оставиха хората да говорят необезпокоявани, за 
да се намалява напрежението. Те възприемаха брожението 
като отдушник за народа и го оценяваха като форма, която 
по-скоро укрепва, отколкото отслабва властта. Както 
хората прикриват несъгласие да живеят в тази социална 
форма, така и правителствата прикриват неспособността си 
да я направят по-добра с постоянно маркиране на реформи.  

9. Натиск 
Натискът е силова форма на протест и е по същество 

пост-комунистически, защото има зад себе си опита на 
комунизма. 

А. Фрагмент.  
“На 24 декември 1965 г. навръх Коледа във 

варненския затвор са разстреляни трима млади мъже. На 1 
май (празника на труда-официален при социализма) и 9 
септември (денят на успешния комунистически преврат и 
влизането в България на съветските войски, национален 
празник на освобождението от фашизма) същата година те 
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взривяват в Шумен две бомби по време на 
манифестациите” (Венков, В.,13. 12. 1997).  

Б. Хроника. Тогава малко хора знаят историята на 
опозиционния лидер Николай Петков, убит в подземията на 
полицията. Още по-малко знаят кои и за какво са осъдени 
на смърт от “Народния съд” през 1945. Почти никой не знае 
за процесите срещу българските католици и протестанти, 
срещу Бялото братство на Петър Дънов. “Горяните” в 
Сливенско, Странджа и Неврокопско се представят като 
“терористи”. Носи се мълвата за смъртоносните лагери в 
Ловеч и Белене. Минава като ток вестта за опит за преврат 
на Горуня от Враца.  

В архива на Шесто управление на държавна 
сигурност има и такъв документ от времената на 
преустройството:  

“Министерство на вътрешните работи. Шесто 
управление ДС. Строго секретно. 8. 03. 1989 г.  

13. 03. 1989 г. “На 5. 03. 1989 година Илия Минев е 
бил посетен от лекар в поликлиниката в гр. Септември, 
който е констатирал, че здравословното му състояние не 
отговаря на човек, гладувал около 50 дни...Чрез Николай 
Галев от Радомир е оказан натиск върху служителката в 
американското посолство Шийла Биндман и на 7 март тя го 
е посетила в дома му в гр. Септември. Пред нея Минев е 
настоявал правителството на САЩ да окаже въздействие 
върху българските власти, за да му бъде отговорено от 
съответните инстанции...Желю Желев смятал, че 
интелигенцията трябвало вече да говори открито за “тая 
война, която номенклатурата води срещу нея нелегално и 
представя репресията за “преустройство”. Пледирал за 
необходимостта от многопартийна система, защото нямало 
свобода на печата при съществуването само на една 
партия....Повод за раздухване на антибългарска кампания 
на Запад е и въдворяването на постоянно местожителство в 
гр. Бобов дол на Николай Колев от Ст. Загора. В разговор с 
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д-р Тренчев същият е заплашил, че ще обяви гладна стачка 
“до смърт”, като протест във връзка с взетите спрямо него 
мерки...Николай Колев стоял твърдо на вражески, 
антикомунистически позиции. Заявил, че ненавижда 
органите на МВР, а и самия строй, който според него “вече 
си отивал”. (Подкрепа, 6. 10. 1992). 

В. Менталната форма. Натискът има цел и силата 
на протеста е приложена в определена точка. Целта на 
натиска е действителна ре-форма или премахване на 
институции на реалния социализъм. Този протест започва 
като непредвиден, непланиран, неинспириран. Той е 
спонтанен и нараства от само себе си. Всеки в това 
множество намира неочаквано място и момент за протест. 
Зашеметяващо е, че можеш да скандираш на площада 
страшно, смъртно непозволени думи на висок глас заедно с 
всички. Хората с всяка измината минута се изпълват с 
ирационалното вярване, на което е способна тълпата, че 
сега е моментът да се натисне, удари и събори режима. 
Една наивност, която не е била присъща на организаторите, 
нито пък на народа преди 23. 10. 56. Хората са станали 
неадекватни след десетилетие натиск. Тук расте 
неудържимо една разрушителна енергия, която се 
интерпретира от най-борбените интелигенти като 
“революция”. 

На площада излиза не някаква организирана и 
контролираща нещата сила. Излиза интелектуално 
обоснованото и ситуационно идентифицираното като 
разрешена демонстрация недоволство в лицето преди 
всичко на “знаещите какво става и какво трябва да се прави 
днес”. Това е “масата”. На площада това е “тълпата”. В 
двадесетия век именно тази форма на социален натиск се 
оказва най-преобладаваща. За този манталитет Ортега-и-
Гасет пише: 

“Властта, която днес простолюдието упражнява в 
обществения живот, е може би най-новият фактор на 
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настоящето, който в миналото няма прецедент. Поне в 
европейската история до ден днешен никога обикновеният 
човек не е мислил, че има изградени “идеи” за нещата. 
Притежавал е вярвания, традиции, опит, поговорки, 
умствени навици, но не си е въобразявал, че притежава 
теоретични виждания за нещата такива каквито са или 
каквито трябва да бъдат – например за политиката или за 
литературата...днес средният човек има най-категорични 
“идеи” относно това, което става и трябва да стане в 
света...Няма въпрос от обществения живот, по който да не 
се намеси, като налага своето “мнение”, въпреки че е 
напълно сляп и глух.” (Ортега-и-Гасет, 1993, с. 82). 
Брожението прераства неусетно в натиск, когато енергията 
му нарасне и се концентрира и когато съпротивата на 
режима се окаже отслабена от съчетаването на много 
фактори. 

Г. Смислови форми 
Експанзия на свободата – това е вътрешното опре-

деление на този натиск. Динамиката й е концентрирана 
около усета за пробив и позволен, безопасен протест. 
Тълпата изглежда надеждно прикритие срещу лични, тихи 
репресии “на тъмно”. Личноста в свободна солидарност със 
себеподобните разширява своите отнети граждански права. 
Целта на самия натиск се формулира като право, като иска-
не от позициите на произволна лишеност от право. 

Натискът като реален и ефективен силов протест при-
нуждава властта към отстъпки или я дестабилизира. Пре-
дизвиканата репресия може да освободи огромни сили, 
да подейства като детонатор. Така се получи например в 
Чехословакия през ноември 1989. Нашият случай на 26 ок-
томври бе недостатъчен. Но той отключи протеста в по-го-
леми мащаби. 26 октомври – денят на насилственото отвеж-
дане на групата на “Екогласност” в Южния парк, изигра 
двойнствена роля. “Гафът” бе урок и за властта, който й по-
могна да запази самообладание по-нататък, при големите 
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площадни прояви. БКП възприе реформите и отстъпките за 
намаляване на напрежението. 

Натискът имаше свой международен еквивалент и 
среда. Това бе увличането на кризисна Източна Европа в 
лавината на протеста. Веригата протести прави все по-
невероятна силовата намеса от страна на СССР. Активният 
пуск на тази експлозия е революцията в Полша, а 
пасивният – съветската перестройка, която отхлаби желяз-
ната хватка на Москва. В тази обстановка се задействат и 
средствата за осведомяване на Запада. Чрез редакциите на 
Свободна Европа и другите западни станции заговори гла-
сът на протеста отвътре. Краят се усещаше, витаеше във 
въздуха. Интелигентните и смелите го усетиха и излязоха 
открито на борба. Ралф Дарендорф пише:  

“Старият режим, поне в последната си фаза, беше 
една фалшификация. Той рухна от съвсем слабо 
предизвикателство...този престорен свят можеше да 
възникне, но не можеше да бъде създаден, камо ли да бъде 
пресъздаден. В този смисъл комунизмът си е отишъл, за да 
не се върне никога” (Дарендорф, 1992, с. 96). 

Натискът трябва да знае своите цели. Той не е ефек-
тивен, ако се сведе до неконтролируема масова истерия и 
особено ако се изроди в голо разрушение. От друга страна, 
импотентният или стерилен натиск, който се получи отчас-
ти тук, със своите неосъзнати цели, с малките си искания, 
поглъщаше напрежението малко по малко, като позволява-
ше на управляващата партия да оперира адекватно и да ре-
формира своето управление в тон с общото течение, без да 
губи съществени позиции. 

Точно мерило за ефективността на натиска е или отс-
лабването на режима, или интензивността на неговата 
реформаторска активност. В Чехословакия и Германия 
режимът просто рухна за месец и ефектът бе максимален. В 
България ефект имаше и той бе пропорционален на зре-
лостта на натиска. Исканията от митингите на опозицията 
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се изпълняваха бързо с малки изключения. През декември 
1989 г. Те ескалираха бързо в резултат на влиянието от 
успешните революции в Чехословакия и Германия. Но 
исканията за откъсване на партията от производството и за 
оставка на нейното ръководство, както и за Кръгла маса, не 
се възприеха от властващата партия, което доведе до нова 
вълна на напрежение.  

Българският натиск. Той започва и ескалира във 
фаза с натиска в Чехословакия и много преди Румъния и 
Германия. В Югославия с нейните шест части имаше 
относително либерален социализъм, но не и опозицонен 
натиск. Не можеше да става и въпрос за такъв в Албания. 
Далеч от натиск бяха екс-съветските републики с 
изключение на Грузия и отчасти Прибалтика (на 
националистическа основа). Българският натиск може да се 
изрази в рационалната формула: “Тласкай нещата на 
сигурно, без загуба на контрол”.  

Хроника. На 3. 11. 1989 г. на екологичното шествие в 
София се скандира: “Свобода!” и “Демокрация!”. Резултат 
косвено е свалянето на Живков от партийния връх и 
разрешаването на митинг на 18. 11. На този масов митинг 
исканията са вече радикални – в светлината на станалото на 
Вацлавския площад в Прага това е естествено: Падане на 
член първи от конституцията, парламентарни избори, 
многопартийна система. Системата е изобличена публично 
като тоталитарна. Посочена е номенклатурата като класа, 
властваща в тоталитарната система. Комунистическата 
власт приема тези искания. На 7. 12. 1989 се образува 
Съюза на демократичните сили с учредителната теза: “Не 
искаме властта”! Тази предпазливост е отчасти разбираема 
за лошия имидж на властника в България, където няма 
уважавана власт. На 9. 12. от “Подкрепа” и “Гражданска 
инициатива” се скандира за пръв път: “Долу БКП!”. 
Лидерите на опозицията бяха изненадани. Желю Желев се 
разграничава по “Свободна Европа”от “екстремизма”. Да 
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си спомним, че същото неекстремистко намерение имаха и 
писателите в Будапеща през 1956, преди да връхлети 
лавината на въстанието.  

БКП се оказва в защитна позиция. Особено силен е 
ударът на тълпата на 14. 12. 1989. Хората викаха не само 
срещу член първи от конституцията. Викаше се и “Долу 
БКП!”, и “БКП е мафия!”, и много други открито 
антикомунистически лозунги. Сега БКП се намираше в 
позиция на пат. Петър Младенов не издържа и се изпусна: 
“Най-добре е танковете да дойдат!”. Танковете не се 
наложи да дойдат, а и едва ли партийното ръководство би 
се решило действително на тази стъпка. Желю Желев 
призовава хората да си ходят. Бе утопично да се сваля 
властта и да се искат скорошни избори с тази недостатъчна 
сила и готовност. Вълната на протеста изпреварва както 
инициативата на БКП, така и инициативата на СДС.  

Особено слаба е позицията на БКП в края на годината 
пред масовите нощни бдения и националната стачка на 
“Подкрепа”. Тогава СДС изпуска момента за по-радикален 
удар. Но е завоювана Кръгла маса – искане от митинга на 
СДС на 10. 12. 1989. Кръглата маса слага началото на друга 
фаза, в която натискът от улицата е съчетан с преговори и 
това е преход по национален политически консенсус, 
подобен на този в Полша и Чехословакия. Така общо взето 
в България натискът е отрегулиран. Не се стига до никакво 
насилие. За сметка на тази рационалност ние загубихме 
международен имидж, около нас не се шумя, както около 
румънското кърваво въстание. Ние загубихме инициативата 
в реформите и спечелихме поради тази предпазливост 
имидж на спокойна и стабилна страна. В резултат на инер-
цията, потушаването на напрежението в отдушниците, пос-
тепените реформи може би и традиционната изчаквателна 
позиция България пое в един по-бавен темп. 

Все пак натискът решава всяко разположение на си-
лите. Всяко ново решение на Кръглата маса, което предс-
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тавлява компромис на управляващата партия с нейната 
власт (и едновременно компромис на съзряващата опозиция 
с нейните цели за смяна на системата), се определя от съот-
ношението на “площадните сили”. 

Българският случай не е просто “случай”, а е харак-
тер и съдба, национална личност. Тук и власт, и опозиция 
се намират в един общ етос. Верни на този национален 
етос, изследван блестящо от Николай Генчев (Генчев, 
1987), българите направихме половинчато и полу-копирано 
освобождение, което не би се състояло без външните сили. 
Това е много интересна тема за изследване за националните 
психолози и историци. 

Д. Рационалност. Натискът като цяло не е 
рационален, защото е масова вълна. Но той има своите 
фокуси и центрове. В тези центрове е налице рационално 
процедиране, макар и без цялостен план. Протестният на-
тиск е ефект на социални сили, канализиращи натрупваното 
социално напрежение. Посоката на тези сили е определена 
– това не са блуждаещи и угасващи сили. За разлика от бро-
жението, в което напрежението е хаотично разпределено, 
блуждае и се разсейва, натискът е насочена сила срещу дик-
татурата, насилието, срещу ответния натиск. Натискът не е 
проста съпротива на личността. Това е насочена масова си-
ла. От спонтанна самозащитна реакция на несъгласие се е 
преминало към съзнателно атакуващо действие.  

Характерен знак за социален натиск е формулирането 
на искания към властта. Този знак говори за ясно значение, 
зад което стоят действащите сили на натиска. Значението 
на натиска може да не съществува и по правило не 
съществува във фазата на зараждане на 
антикомунистическия натиск. Никой в тази фаза не знае 
дали са възможни радикални искания. радикализацията е 
нормална за усилването на натиска. 

Интензивната реформаторска активност означава, че 
режимът е готов да отстъпи реалистично много от позиции-
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те си било в резултат на осъзнат стремеж към демокрация, 
било в резултат на осъзната опасност за властта, било в 
резултат на осъзнати перспективи за забогатяване. Но от-
части и у нас властта действаше трескаво, незряло и често 
грешеше. Тези грешки не бяха използвани от опозицията. 
Играта на ходове заприлича на партньорство между власт и 
опозиция – вие искате това, ние даваме това или онова. Та-
кова “партньорство” създава привидност на нормален поли-
тически живот и позволява лансирането на идеята за пос-
тигната демокрация, в условията на която вече не са жела-
телни формите на натиск. 

Е. Динамика. Феноменалната динамика на 
антикомунистическия натиск е уникална, но сякаш обща за 
страните на реалния социализъм. Тя наподобява 
земетресение със серия трусове. Започва от масовото 
недоволство, брожението всред морето от страх, 
продължава в латентна напрегнатост, и избухва в 
подходящо стечение на обстоятелствата, когато страхът е 
превъзмогнат от обединението. Тогава става ясно, че 
ескалацията на натиска следва дълбочината на комунизма. 
Колкото повече се усилва протестът, толкова исканията 
са по-радикални. Това е така както през 1956 в Унгария, 
така и през 1989 – 1990 г. в Чехословакия, ГДР, България, 
Албания, Съветския съюз. При това значенията на 
исканията са едни и същи и се концентрират около 
фундаменталните ценности на свободата и 
демокрацията: национална независимост, човешки права, 
частна собственост, многопартийна система, избори, 
парламентарна демокрация, разделяне на властите. Дори 
искането за отваряне и унищожаване на досиетата е налице 
още от 1956 – Будапеща. 

Това е феноменологично свидетелство, че 
комунизмът като една и съща нагласа, смисъл, 
значения, текстове (закони, документи), жизнени форми 
е, срещу което се оказва обратен натиск след налагането 
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му. Не се действа срещу някой властник, някоя партия, 
нечий режим и някое насилие. Всичко това са само 
“сетивни обекти” на протеста. Неговият смисъл е един и 
същ: изкореняване на феномена комунизъм. 

В индивидуален план може да се проследи и 
разпознае как се усилва намерението да се протестира, 
подпомогнато от индукцията от протеста на другите и от 
увереността в поносимите размери на риска. Защото в 
началото страхът сковава и прави невъзможно 
прерастването на брожението в натиск. Но в определени 
исторически моменти натискът пробива фазата на 
споделеното в реч отрицание и става намерение, действие и 
реална социална промяна. Тук вече преминаваме в 
плоскостта на макроанализа.  

Динамиката на натиска наподобява пулсиране или 
редуване: нагнетяване – разреждане. Енергийните потоци 
успоредно с потоците значения се “пускат” и “спират” 
непредвидимо. Напрежението се локализира, насочва и 
снема. А това е зависимо от рационални действия. Рацио-
налното опозиционно действие изисква дефиниране и раци-
онален план за промяна. Натискът като насочено въздейст-
вие върху властта става разумен акт, когато има характера 
на подреждащо нов социален ред. 

Натискът-пулсиране (а не удар) постепенно сменя ре-
жима, но на всеки етап на разграждане на тоталитарната 
система се появява вакуум и хаос. Така се удължава агония-
та на “прехода”. Това обаче предпазва обществото от шок. 
Шокът впрочем е неизбежен, но се пренася в икономиката. 
Все пак тази еволюция предотвратява разрушителната сти-
хия на един бунт или масова истерия (румънският вариант). 

Натискът може да се роди и след установяване на де-
мократичните институции, да се роди наново от ново мяс-
то, от нова среда и политическа сила поради трудностите на 
прехода. За да се предотврати това, новите институции 
(парламент, президенство и правителство) трябва достатъч-
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но авторитетно, бързо и разумно да насочват нещата към 
равновесие, към изтръгване без жертви. Иначе силно нерав-
новесната позиция, в която всяка от политическите сили 
иска и може да действа, блокира реформите и ги удавя в не-
подвижна мъртва хватка на противопоставяне. 

Изход от това противопоставяне е само рационалното 
реформаторско действие. А то е възможно дотолкова, до-
колкото са зрели политическите субекти или организации 
на прехода – опозиция и власт. Опозицията тук все пак е 
движещата сила по понятни исторически причини. 

10. Взрив  
За разлика от спонтанния колапс на комунистическия 

живот, неговите властни институции експлодират, заредени 
със свръхнапрежение.  

А. Фрагмент. 
 “Това, което умря на улиците на Прага и Берлин и 

Букурещ, на безкрайните митинги в Будапеща, на вашата 
“кръгла маса” и сега в парламента ви, не е просто 
комунизмът, а вярата в един затворен свят, управляван от 
монопола на “истината”” – пише Ралф Дарендорф в 
предговора към българското издание на книгата си за 
експлозията на комунизма (Дарендорф, 1992, с. 36). 

Б. Хроника. Българския взрив избухна точно 
навреме, но се проточи демонтажът. А това бе заложено в 
отслабената вълна на многостепенното демонтиране. 

26. 10. 1989. В градинката пред ресторант “Кристал” 
група активисти на “Екогласност”, събиращи подписи 
срещу екологично опасен проект на комунистическото 
правителство, са насила качени на полицейска кола и 
закарани в Южния парк, вероятно за да не привличат 
вниманието на западни журналисти и участници в течащия 
тогава Световен екологичен форум. Някои от тях са бити с 
палки и е счупен фотоапаратът на английския журналист 
Майк Пауъл.  
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29. 10. 1989. В Южния парк за пръв път се събира 
множество “неформали” от “Подкрепа”, “Екогласност”, 
“Независимо дружество за защита правата на човека” и 
други. Събират се подписки. Член на “Подкрепа” чете 
Програмата на независимия профсъюз. (Авторът на тази 
книга присъства и същия ден на събрание на “Подкрепа” бе 
приет заедно с други нови членове в организацията. 

03. 11. 1989. Първа публична легална масова акция на 
опозицията, организирана от “Екогласност” с участието на 
всички опозиционни организации. Шествие от Южния парк 
до сградата на Парламента, където се провежда митинг с 
лозунги за чистота и човешки права и скандирания 
“Свобода!”, “Демокрация”. 

10. 11. 1989. На пленум на ЦК на БКП генералният 
секретар и държавен глава Тодор Живков е сменен от 
партийния си пост от Петър Младенов, който му отправя 
благодарност. 

17. 11. 1989. Свободен митинг за обновление, свикан 
от новото ръководство на БКП. 

18. 11. 1989. Свободен стохиляден митинг на 
обединената опозиция с искания за многопартийна система, 
срещу комунистическата власт и за свободни избори. 
Мнение на Диана и Владимир Енчеви, участници в първия 
голям митинг на опозицията: “Грандиозен митинг! За 
първи път присъствуваме на такова нещо. Много сме 
щастливи. Бяха създадени добри условия за протичането на 
митинга.” (Настроения и мнения на глас. Анкета на в-к 
“Народна култура”. Ноември 1989). Тези “добри условия” 
водещите митинга разбираха като спазване на 
разрешението на столичния кмет за мирно протичане и 
приключване навреме. 

07. 12. 1989. В заседателната зала на Института по 
социология към БАН се образува Съюзът на 
Демократичните Сили, обединяващ всички опозиционни 
организации, включително възстановените БЗНС “Н. 
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Петков”, БСПД, РДП, ДП. Разказът на Петко Симеонов 
излъчва силата на живия спомен: “Отидох при 
зам.директора Георги Фотев и му обясних за какво става 
дума. Казах му, че тази работа е опасна, може да си има 
неприятности, но залата ни трябва...Георги Фотев даде 
разрешение” (Симеонов, 1996, с. 61). Идеята за това се роди 
още в началото на ноември 1989 в Южния парк. 
Сдружението на работещите в науката към “Подкрепа”, на 
което бях съпредседател, излезе на 22. 11. 1989 с 
обръщение към всички опозиционни организации 
формации за образуването на “Единен демократичен съюз”. 
По-контретно за личното ми участие в събитията – в глава 
Десета. Институциите. 

09. 12. 1989. Шествие на “Подкрепа” и “Гражданска 
инициатива” за сваляне на БКП от власт. Първи лозунги: 
“Долу БКП!”.  

10. 12. 1989. Масов митинг на СДС с основно искане 
за Кръгла маса за приемане на споразумение с БКП за 
разграждане на тоталитарната система и многопартийни 
свободни избори. 

14. 12. 1989. Спонтанен митинг пред сградата на 
Народното събрание в очакване за премахване на член 
Първи от конституцията, алинея 2, според която БКП е 
ръководна сила в България. “Долу член Първи!”, “БКП е 
мафия” са основните лозунги. Градусът се покачва, защото 
се оказва, че парламентът приема предложението, но не 
може да вземе решение същия ден по процедурни причини. 
Митингът е с намерение за прерастване в революция, на 
фона на падането на Берлинската стена и успешния протест 
на Вацлавски намести в Прага, но липсва необходимата 
организираност, а Желю Желев призовава хората да се 
разотидат в името на социалния мир.  

15-24. 12. Нощни бдения на съюз “Спасение” и 
митинги на “Подкрепа” за свикване на Национална кръгла 
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маса. Провежда се национална предупредителна стачка, 
организирана от “Подкрепа”. 

Преди Коледа ЦК на БКП се съгласява на Кръгла 
маса. 

2. 01. 1990. Започват заседанията на Кръглата маса с 
участие на представители на БКП и казионните 
организации, от една страна, и СДС с нейните организации 
– от друга. Тази двуполюсност на българската 
правоъгълна “кръгла” маса означи в самото начало 
двуполюсния модел на българския политически 
преход...Кръглата маса приема текстове на законопроекти и 
споразумения, които се гласуват в Народното събрание и 
така са приети първите закони на нова демократична 
България: Закон за партиите. Закон за събранията и 
митингите. Закон за деполитизация на полицията, армията 
и административната система. Закон за избори за Велико 
народно събрание за приемане на нова конституция на 
България, насрочени за 10 и 17 юни 1990. В същото време 
не престава площадният натиск със серия от митинги на 
СДС за принуждаване на БКП да приеме стъпка след 
стъпка предложенията на опозицията. 

За сравнение. В Полша революционният взрив е 
история, а през есента на ‘89 се върши работа. Месеци след 
спечелването на изборите от “Солидарност” Лех Валенса 
казва:  

“На Полша обединената и силна левица сега е 
необходима като въздух. И още: всеки нормален организъм 
трябва да има два крака – ляв и десен. Явно е, че 
“Солидарност” клони надясно, затова сега на страната й 
трябва сплотен ляв равновес.”.  

Това е знак за съ-гласие между довчерашните 
комунисти и довчерашната опозиция за една и съща цел: 
възстановяване на страната като демократична република и 
пазарна икономика... Самата кръгла маса продължи два 
месеца и в нито едно изказване на нито една от 
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пресконференциите (а те бяха повече от 150) не бе казана 
нито една остра дума срещу комунистите, а и срещу 
опозицията. Единствено два дни преди края нервите на 
Адам Михник не издържаха и той нарече официалните 
профсъюзи “отявлени сталинисти”, а тази тежка обида 
стана повод за коментари и възмущение дълги дни след 
това. 

...Докато Анджей Гвязда наричаше генерал 
Ярузелски с името на чилийския диктатор, то Лех Валенса 
се обръщаше към него в писмата си с думите: “Господин 
генерал, приятно ми е да Ви съобщя...”. Валенса, Курон, 
Михник, Мазовецки, Геремек и всички край тях изминаха 
дългия си труден път на политическо 
съзряване...Инфарктните мигове явно не могат да бъдат 
лесно забравени. Но никой, поне сега, не ги припомня. Не 
ги припомня отново – в името на далеч по-важна задача. 
Оттук нататък да се стартира само и единствено напред. Но 
сега е вече друго...” - казва Михник.” (Бехар, 12. 03. 1990).  

Чехите ковяха желязото, докато е горещо, и не се 
отвращаваха от коалиция, като в същото време не 
проливаха и кръв. В Прага в началото на ноември 1989 г. на 
“Вацлавски намести” за една седмица хората направиха 
“нежна революция”. Те силно поискаха демокрация и я 
завоюваха, докато в София се правеха двучасови митинги.  

Те вкараха свои лидери в новото коалиционно 
правителство. На ред бе лозунга: “Вацлав Хавел: вчера 
дисидент, утре президент”. “Граждански форум” иска 
избора на президент да стане в близките дни във 
Федералното събрание. В момент, когато доверието лично 
към Хавел е 18%, а недоверието-11 (срещу 22 на 1 Валтер 
Комарек-първи зам-премиер), “Граждански форум” 
отхвърля предложението четиримата кандидати за 
президентския пост Хавел, Дубчек, Адамец и Цисарж да 
изложат публично своите програми по телевизията и 
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дискутират помежду си. На 14. 12. започва заседанията си 
кръгла маса за начина на избор на президент.  

Те действаха мълниеносно и не се съобразяваха 
със съществуващата структура на властта, загубила 
своята легитимност в разбирането на онези, които в 
момента правеха историята на площада, и на 78 % от 
населението в страната. Те почти нямат противник в лицето 
на изостаналата от вълната на промяната ЧКП и казионните 
организации, които предлагат всенародни избори за 
президент. Конституцията се променя ден след ден по 
искане на “Граждански форум”. Съставено е коалиционно 
правителство. Вацлав Хавел е избран за президент от 
парламента по силата на стар член на конституцията на 
мястото на Густав Хусак, напуснал президентския пост. В 
същото време ЧКП се занимава със собствената си 
ориентация (по Коруев, 15. 12. 1989). 

Чешката “нежна революция” е мълниеносен удар 
срещу комунизма, във всеки момент намиращ някакво 
легитимно оправдание, което “Граждански форум” просто 
налага в политиката, подкрепен от площада. Никъде след 
комунизма демонтажа на комунистическата власт не бе 
така бърз и оперативен. 

По Коледа избухна кървавият метеж в Букурещ и 
светът наблюдава революция по телевизията.  

В. Смислово проясняване. Взривът на комунизма е 
критична точка в процеса на разпадане на един жизнен 
свят и преподреждане на нов. В ментален план 
експлозията в Източна Европа през есента на 1989 е 
истински вихър от значения. Доминират добре очертани 
две мрежи от значения: тези на комунистите и тези на 
опозицията. Комунистите казват в този момент: “Да си 
подадем ръка за нова България, като не отричаме 
стореното под наше ръководство. Ние започнахме 
промяната на 10. 11. Ние свършихме с едноличния режим. 
Сега и ние искаме демокрация и многопартийна система. 
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Нека има равноправие на държавна и частна 
собственост”. В същото време те отхвърлят категорично 
вината на партията. На едно от заседанията на кръглата 
маса Александър Лилов каза: “Нека затворим тази 
страница от нашата история!”. А Желю Желев отговори: 
“Преди да я затворим, трябва първо да я прочетем”.  

Г. Форми.  
Двусмислицата за вината и толерантността. 

Комунисти и опозиция бяха в съгласие с волята на народа 
за демокрация. Но първите искаха да запазят всичко от 
нечистата си власт, като по възможност я легитимират в 
пазарна и политическа сила, а вторите като реакция 
призоваваха за демокрация без БСП-БКП, като се постави 
тази престъпна партия вън от закона или се 
саморазпусне. Двете значения са несъвместими, полярни и 
еднакво негативни. Вярно е, че БКП следваше да се 
саморазпусне и да се покае пред народа, чиито живот бе 
наранила за цели поколения. Но е вярно също, че 
опозицията бе длъжна да внесе нов етос на политиката – 
етоса на легитимността, толерантността и позитивността, 
присъщи на либералната демокрация, която опозицията 
представляваше. Вместо това комунистическият цинизъм, 
изразен най-добре с крилатата фраза на един от партийните 
лидери Филип Боков: “Приемаме вината, но само с 
мезетата!”, бе посрещан във вълната на омерзението: 
“Вашата престъпна партия трябва да слезе от 
политическата сцена!”. Ето това напрежение между двата 
полярни смислови потенциала създаде прословутия 
“двуполюсен модел” в българската политика, който просто 
анихилира огромната част от енергията, исторически 
предназначена за реформа. Смисловата несъвместимост 
бе хипертрофирана за сметка на наличното съгласие за 
пазарна и демократична реформа.  

Двусмислиците на шока и стабилността. Те носят 
мислова некосистентност на пазарната реформа и я 
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блокират ментално, унищожавайки в зародиш 
националното съгласие и разбиране за реформата. Тук 
имаше също да се решава проблем. Това бе визията за един 
несъстоятелен “ляв модел” на очевидно десния пре-ход от 
абсолютно държавна и планова икономика към възможно 
най-силно присъствие на частна собственост и пазар. Тази 
визия на социалистите заблуждаваше и самите тях, 
включително техните икономисти, марксистки пред-
убедени противници на чистия либерализъм, какъвто 
впрочем не може да има, преди частната собственост да е 
изключително доминираща. Социалистите визираха 
икономическия хаос от разпадането на държавната 
икономика и царящата полулегална търговия като 
“либерализма” или като “дивия капитализъм”. Това бе в 
пълно смислово съзвучие с масовото народно мнение за 
социализма и капитализма като синоними на 
сигурността и нещо неизвестно, но във всеки случай 
много несправедливо и рисковано. БСП се опря на това 
неясно разбиране и спечели първите свободни избори. А 
лидерите на СДС използваха несполучливо термина 
“шоковата терапия”, за да обяснят на хората начина, по 
който икономиката трябва да се излекува – като едноразово 
освобождаване на цените и стремителна приватизация. В 
дискусиите за прехода от самото начало не бе ясно какво се 
има предвид под “реформа”.  

Неясна бе природата на стабилността. От БСП си я 
представяха като задържане на цените и поддържане с 
бюджетни средства на губещите фирми, “за да не страдат 
хората от скъпотия и безработица”. Тази “стабилност”, 
както и бе доказано по-късно, значеше точно обратното на 
възнамеряваното: дестабилизиране на бюджета, изтощаване 
на валутния резерв, изтичане на пари от държавните 
предприятия и шокови порции инфлация поради скоковете 
на изкуствено задържаните цени. А стабилност бе 
съвършено необходима, за да се прави реформа: здрави 
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банки, здрави фирми (ликвидиране или оздравяване), голям 
валутен резерв (включително и с пари от световните 
финансови организации), споразумение за дълга, стабилна 
защита на един жизнен минимум, който в никакъв случай 
не е непосилен за бюджет, който не плаща огромните 
загуби на несъстоятелни фирми и банки.  

Това значи, че целият следкомунистически ход на 
възстановяване на демокрацията в България, по която няма 
спор, е под сянката на едно мъчително колебание, една 
ментална буря с фази на спонтанен дрейф на нагласите 
отляво надясно и вихрушки на противопоставяния между 
мнимия за социалистите “див капитализъм” и подозирания 
от антикомунистите “пещерен комунизъм”. Комунистите 
през цялото време поддържат визия, изразявана като “пазар 
плюс социална държава”, основан върху национално 
съгласие и помирение. Те признават, че социалистическата 
идея е деформирана и извратена в тоталитарната система, 
че поемат своята политическа отговорност и са за съд за 
виновниците за кризата, но неотклонно отричат 
съществуването на “колективна вина на партията”. СДС 
настоява партията да се разпусне и признае историческата 
си вина като комунистическа партия, като политическа 
сила, издигнала в принцип насилието и тоталитаризма, не 
се примирява с преименуването на БКП в БСП и вижда в 
него мимикрия за печелене на нов кредит на доверие и нова 
властна легитимация на бъдещите свободни избори. 

Д. Рационално обяснение. Прерастването на натиска 
в конструктивно политическо действие е процес на 
рационализиране на прехода. От взрив се преминава към 
демонтаж. Положението се взема под контрол. Това стана 
на “кръглата” правоъгълна българска маса. На тази маса и 
на площада близо до нея нещата се решаваха като на 
ориенталски пазар. Опозицията настъпваше, комунистите 
отстъпваха. Стъпка след стъпка. Така започна ново подреж-
дане на политическото пространство. Така още в началото 
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се оформи по-стъпателен преход, всяка стъпка на който бе 
постигана с борба между СДС и БКП, а не с национално 
съгласие. Този преход във всяка своя фаза бе зависим от 
моментното съотношение на двете основни политическите 
сили, на доверието в тях не само като две конфликтни 
идеологически значения: отхвърляне на социализма и 
демократичен социализъм, но и на два конфликтни 
резона: запазване на силата на комунистическата власт, 
като тя се легализира политически и икономически, и 
анихилиране на престъпната партия, дори с цената на 
наместването на нова квазилегална сила, нещо като 
“синя номенклатура”.  

Като рационално действие пост-комунистическата 
промяна е максимално експедитивна, бърза, екстрена, 
спешна. Такава би трябвало да е тя, защото обществото не 
може да издържи дълго в условията на хаоса, предизвикан 
от експлозията на комунизма, и трябва да се придвижи 
максимално бързо към нов ред и равновесие. Визията в 
началото на пост-комунизма беше, поне за опозиционните 
сили, които вземаха инициативата навсякъде, че тази 
промяна има ясен път и световна подкрепа и ще се 
осъществи за няколко години – от комунизъм към 
либерална демокрация. 

Има ли във взрива на комунизма план, конспирация и 
контрол? Може ли изобщо история да се прави 
контролирано? Не може да се отрече. Разузнавателните 
служби, интелигентните властници, рационалните 
граждани и рационалността на цялото общество, са в едно 
негласно споразумение за приключването с несъстоятелния 
проект. Но всяка социална сила действа по свой начин, 
мотивирана особено, организирана в различна степен и 
преследваща различни цели. Елитът на информираността и 
рационалността – специалните служби – естествено 
конспирират в полза на своите началници от политическия 
елит. Когато проектът за износ на комунизъм и световна 
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революция пропада, когато проектът на състезанието с 
капитализма също пропада, и когато най-после пропада из 
основи самия комунизъм, остава последния проект: да се 
спаси живота, сигурността и благосъстоаянието на 
властниците. Но това бледнее като задача в сравнение с 
една друга, която може би ми се привижда.  

Това е проектът за “прибиране на социализма от 
комунистическата власт.” “Ето, ние им направихме 
общество на всеобща сигурност. Построихме им заводи. 
Осигурихме пазар. Опазихме националната сигурност. 
Установихме начин на живот, който показа нещо 
непостигнато в историята. И сега, когато по едни или други 
причини губим тотално, ние срещаме гневна съпротива, 
вместо благодарност. Народът не заслужава социализма, 
който ние построихме. Ние ще си го приберем. Тези 
производства, тези пазари, тези богатства са наше дело и 
наша заслуга. Партията трябва да живее в бъдеще в 
капиталистически условия и навярно в изгнание, 
нелегалност или в най-добрия случай в отбранителна 
опозиционна позиция. Затова ние трябва да запазим 
придобитото и да не го подаряваме в никакъв случай на 
новоизлюпени сополанковци, които искат “демокрация”.  

Така някои от партийните лидери поставят за задача 
на спецслужбите организирането и осъществяването на 
проекта за “откупуването на социализма с парите от 
социализма”. За тази цел се вземат нови заеми, които после 
“демокрацията” ще плаща, т. е. народът, който не 
заслужава социализма, ще си го плати за нови десетилетия. 
Новите заеми се изнасят в чужбина и влагат в западни 
банки на името на ръководни кадри. Оттам те по канали се 
предават за “експлоатация” на поверени хора да ги въртят 
като капитал в чужбина и в страната. Тези хора ще създадат 
ядрото на нашият капитализъм и ще купят, когато дойде 
момента, построеното при социализма от нас. Друга линия 
на същия проект е изпомпването на държавните фирми от 
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нашите ръководители, които са ги създали и направили 
печеливши. С парите на тези предприятия чрез вътрешни 
заеми и чрез паралелни фирми се изтощават и се купуват, 
когато дойде момента за приватизация. 

Отчасти този проект, разбира се, е фантастичен. 
Защото спонтанното разпадане на икономиката, усилено от 
локални интереси и изпомпване, не се нуждае от “проект”. 
И все пак, има свидетелства и доказателства, че партийните 
централи в бившия СССР, Югоизточна Европа, пък и в 
централна Европа, са “контролирали” в свой интерес 
експлозията: без да са в състояние да я предотвратят, те са 
си взели, каквото могат и каквото смятат за “свое”.  

Указ 56 на Държавния съвет в България – един от 
последните актове на комунистическата власт, узаконява 
приватизация в една завоалирана форма, която е ясна и 
прозрачна като действия на посветените от номенклатурата. 

Е. Динамично обяснение. Експлозията е 
катастрофа и в термодинамичен смисъл е фазов преход, 
поток отвъд критичната точка, скок на системата от едно 
състояние в друго. Ентропията рязко се увеличава и 
системата “пада” до някакво ново стационарно състояние 
или има няколко възможни продължения (бифуркации). 
Взривът е ентропиен поток, който хаотизира 
политическата и икономическата система. Демонтажът е 
парадоксален градеж, който прави ред от хаоса. Той само 
започва на кръглата маса и с новата конституция. 
Демонтажът е верига от реформи за години наред (особено 
в икономиката и политическия манталитет), които изискват 
и създават силни организации. 

Политическите форми на комунизма са най-
напрегнатите елементи и те първи експлодират. Хората 
просто помитат с протест еднопартийния монопол и 
дефицита на първичните граждански права. Те демонтират 
се мирно или рушат с насилие. Пряката демокрация в края 
на 1989 в Източна Европа, човешките тълпи, създават 
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мощни дисипативни енергийни потоци, задвижени от 
половинвековно трупано напрежение. Тя просто заставя 
силово политиците да предприемат рационални действия, 
без които легалната система не може да се смени. Трябва да 
се напишат и приемат от легитимни институции нови 
текстове.  

Икономическите форми са по-инертни. Те се забавят, 
а не се ускоряват, от социалните дисипации. Икономиката 
изисква социална стабилност и добре дефинирана систевма 
от легални правила. Приватизацията изисква парадоксално 
правителствата да се лишат от контрол върху икономиката. 
Потичат бурни потоци пари навън, в криминални субекти 
или просто в пясъците на несъстоятелни икономически 
структури. Все по-усилено действат като флуктуации 
помпите на монополистите на пазара, които увеличават 
цените и ускоряват инфлацията, и т. н.  

Най-инертни са менталните форми поради своята 
неосъзнатост, невидимост, ентропийност. Те са течащи, 
нямат ясна форма, безлични са. Комунизмът е разбил 
менталната форма на естествения живот на личността като 
самоотговорен социален субект. Накърнена е 
трансценденталната му цялост и той е силно 
десубективиран. Не осъзнава достойнството си и 
отговорността си. Оставя се в ръцете на обстоятелствата и 
особено на държавата като нейно дете или нейна жертва.  

Различни са формите на взрив на комунизма. Всички 
те обаче наподобяват сеизмичен трус, тектонична 
експлозия. Това е фазата, на която напрежението е толкова 
силно, че самите институции на социализма – неговият 
последен бастион – се рушат.  
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Глава ВТОРА.  
ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКА ТЕКТОНИКА 
11. Социалната динамика като тектоника и син-

ергетика  
Динамика на социални форми. Социалната 

динамика е немеханична и неорганична. Тя не е механична, 
защото не може да се опише като динамика на тела. Тя не е 
органична, защото не може да се опише обществото като 
организъм. По-вярно е да се каже, че обществото (за 
разлика от общността) е неорганична система от 
множество органични единици. Такава система може да 
се опише качествено в термините на неравновесната 
термодинамика (теория на хаоса), защото нейната динамика 
е неравновесна. В свръхдинамичното общество формите не 
са трайни. Те бързо се променят. Много от тях изчезват и 
на тяхно място се създават или възникват спонтанно нови 
форми.  

Така наред с идентификацията на форми се 
разработват анализи, идентични по абстрактната си форма 
на анализите в неравновесната термодинамика – науката за 
отворените системи далеч от термичното равновесие. В 
тези системи освен базовото безусловно нарастване на 
ентропията и стремеж към равновесие съществуват сили и 
потоци (дисипации – Пригожин), които поддържат едно 
далечно от равновесието състояние (метастабилно 
състояние – Пригожин). 

Социалната динамика е динамика на усилия на 
рационални същества (човешки индивиди), които си 
взаимодействат, на фона на спонтанно разпадане. 
Термодинамично това може да се изрази като поток на 
самоорганизация на фона на нарастване на ентропията. 
Това е спонтанно разпадане и принудителен градеж. 
Реалните социални системи се движат около стационарни 
състояния или отвъд тях далеч от топлинното равновесие 
(Пригожин). Тази динамика в математическия апарат на 
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неравновесната термодинамика е описуема в нелинейни 
уравнения.  

Свързването на представи и понятия от социалното 
познание и синергетиката е осъществено вече в някакъв 
смисъл и форма от Джордж Сорос. Достатъчно е да 
изтъкна тук допълнението на “принципа на 
рефлексивността” и модела “подем-срив”. За да опише един 
реален процес на рационално действие на борсата (с което 
главно се занимава и на практика), Сорос разработва 
принцип, съгласно който “идеите”, “мненията”, “знанията”, 
“възгледите”, особено доминиращите, променят 
ситуацията, а тя на свой ред променя тях:  

“Съществува двупосочно взаимодействие между 
светогледа на участниците и действителността. От една 
страна, техните възгледи влияят върху развоя на събитията, 
т.нар. от мен функция на участието. От друга страна обаче, 
събитията влияят върху разбиранията на участниците, 
т.нар. познавателна функция. Двете функции действат в 
противоположни посоки, така че схващанията и 
действителността са взаимносвързани чрез двупосочна 
обратна връзка, която аз наричам рефлективност. Тя 
поставя началото на един необратим исторически процес, 
при който остават непроменени нито ситуацията, нито 
възгледите на участниците в нея” (Сорос, 1992, с. 191).  

Доминиращите убеждения и доминиращите 
тенденции взаимно се усилват, което развива тенденциите. 
Но с развитието тенденциите се променят и 
несъответствето между тях и убежденията расте. То става 
очевидно в даден момент. Тогава възгледите се обръщат 
рязко, от което тенденциите също се обръщат, и вече 
взаимно се подсилват рязко. Това е накратко моделът 
“подем-срив” (Сорос, 1992, с. 192). Аз няма да обсъждам 
универсалността на този модел, но не мога да не изтъкна, 
че тук са допълнени анализ на ментални форми (възгледи, 
убеждения, знания, идеи) и динамика между тях и 
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“тенденциите” със свойствата на “обратната връзка” 
(рефлективност). Сорос не обсъжда философските 
трудности на дихотомията възгледи – реалност, но това не 
пречи на схемата му да работи (по-голямо потвърждение за 
това от мега-успехите му на борсата не е нужно). Аз 
икономисвам опозицията менталност – реалност и смятам, 
че динамиката на доминиращите идеи и тенденции е 
единен процес. Не могат да се разделят ментални и реални 
форми. Онова, което е извън нашата визия за ситуацията, да 
чужди визии, по-малки и по-големи, по-слаби и по-силни, 
подчинени и доминиращи. Именно преплитането на 
различни по форма и потенциал визии се представя на 
дееца като сблъсък на неговата визия с “реалността”. 
Реалността е продукт на сумата от действащите визии (в 
частност твърди за ситуацията конвенции). Те взаимно се 
подсилват, когато са еднакви или близки, и се отслабват, 
когато са далечни. В този процес има нещо друго освен 
визиите и това са знаците, текстовете. Те носят 
предварителни и константни интерпретации (например 
банкнота с написани “$ 100 е равна на 100 долара). И тази 
банкнота остава същата, въпреки че курсът на долара 
спрямо йената се мени. Остава “реалност” фактът (плод на 
твърда конвенция), че аз имам един милион долара, и е 
“визия” фактът, че аз ги предлагам за сто милиона йени.  

Неравновесната термодинамика открива три 
състояния на системите: равновесие, стационарно 
състояние и нестабилност. Тези три основни типа 
динамика на неравновесните системи са представими като 
три типа положение и движение на точка във фазовото 
пространство. За система от множество n частици (тела, 
подсистеми, индивиди, индивидуални обекти от всякакъв 
вид) в тримерно пространство тази точка е стойност на 3n-
размерния параметър на състоянието. Това е комплексно 
число, чиито стойности образуват характерните линии и 
прекъсвания на неравновесната (нелинейна) динамика.  
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Равновесието е идеална права линия. При 
равновесието системата е в своето най-вероятно състояние 
(Болцман) с малки и затихващи флуктуации. 
Неопределеността е пълна и нямаме информация за 
описанието на системата. Това е състояние, аналогично на 
смъртта. Реално всяка равновесна система флуктуира 
(колебае се) около равновесното състояние, при което 
ентропията на системата е максимална и знанието за 
нейните елементи е нулево.  

Стационарното състояние е локален минимум на 
производството на ентропия. Стойността на параметъра на 
състоянието е минимална за определена дистанция. 
Производството на ентропия се компенсира от външни 
потоци и сили, които “захранват” системата. Преди и след 
тази стойност стойностите на производството на ентропия 
нарастват. Системата може да излезе от стационарното си 
състояние, като например загуби компенсацията чрез 
намаляване на входните нискоентропийни енергийни 
потоци или увеличаване на изходните високоентропийни 
потоци. Стационарното или стабилното състояние е близо 
или далеч от равновесието, но е аналогично на него. 
Системата поддържа стабилност чрез компенсиране на 
производството на ентропия с получаването на енергия. 
Това е равновесие на входни и изходни потоци – 
дисипации. Стационарното състояние е състояние на 
минимално производство на ентропия. Така биосферата на 
Земята е стабилна благодарение на потока слънчева 
енергия, който компенсира производството на ентропия от 
живите същества.  

Потоците в стабилните състояния могат да бъдат в 
различна степен интензивни. Колкото производството на 
ентропия в системата е по-високо, толкова по-интензивен 
трябва да е потокът на въвеждане на енергия. И ако потокът 
е външен, състоянието на стабилност е рисковано.В нашия 
анализ това състояние отговаря на социализма. 
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Тоталитарният социализъм съществува благодарение на 
задържане на социалните процеси близо до равновесието, с 
минимално производство на ентропия. Ентропия се 
произвежда много, но тя се компенсира от притоци на 
енергия – например съветски пари или съветски нефт. 
Системата е ниско организирана, тя осцилира около едно 
състояние – в режим на т. нар. ограничен цикъл. Тя 
гравитира около своето състояние-атрактор. 
Социалистическата икономика се стреми към минимално 
обществено производство при максимално лично 
облагодетелстване и при притока на съветски пари, нефт, 
пазари. Тези потоци и сили поддържат въпросното 
стационарно състояние, защото както се вливат потоци, 
така и изтичат чрез илегалната икономика, лошото 
управление и присвояването на държавната собственост. 

Нестабилност. При излизане от стационарно 
състояние системата пътува непредвидимо и може да 
попадне в катастрофа или прекъсване на линейния 
характер на динамика си. Има критична точка, гранична 
стойност на системния параметър, при която системата 
може да поеме в различни направления. Тази точка се 
нарича още бифуркационна. Оттук нататък малко външно 
въздействие може да определи пътя на системата към нова 
стационарност на по-високо равнище, по-далеч от 
равновесието, или към продължително неравновесие и 
стръмен пад към стационарност на по-ниско равнище, по-
близо до максималната ентропия.  

Форсираното изпомпване и ниска производителност 
правят социалистическата икономика хронично дефицитна 
и в перспектива колапсираща. В края на краищата тази 
система излиза от своето стационарно състояние и расте 
производството на ентропия. Настъпва икономически и 
социален колапс. Социалната система просто рухва към 
състояние на равновесие. 
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В това състояние расте взривно социалната активност 
на хората и те започват да изграждат нова система. Пост-
комунистическият преход старитра от това нарушено 
стационарно състояние и се стреми да върне системата в 
него (социалистически път) или да придвижи системата 
към ново състояние. Системата на пост-комунистическата 
икономика или възстановява осцилирането си около 
социализма (ограничен цикъл на гравитиране към 
атрактор), или тръгва, задвижена от реформаторски усилия, 
към нова състояние, като се създават несоциалистически 
институции и въвеждат нови потоци на енергия (помощи, 
пари от световните финансови институции, редуциране и 
разсрочване на дълга). Това скиталчество на обществото в 
“долината на сълзите” трябва да доведе системата до 
своеобразно дъно, критична точка, след която системата 
напуска стационарното състояние и тръгва стремително 
към създаването на нов ред. Този ред е дисипативна 
структура, при която пазарното равновесие е нов тип 
стабилност. Имаме отново стационарно състояние, при 
което производството на ентропия се компенсира от сили и 
потоци, които внасят ред, енергия. За пост-
комунистическото развитие това е състояние на равновесен 
пазар, социална стабилност, доходи, сравними с онези в 
съседните страни, които не са преминали през този преход, 
висока степен на социален ред и силно развити механизми 
за контрол върху спонтанно и принудително възникващи 
локални флуктуации. Капитализмът, за разлика от 
социализмът, поддържа тази стабилност не за сметка на 
потоци (пари и стоки) отвън, а за сметка на производство, 
което по правило надвишава потреблението. Либералната 
демокрация, за разлика от комунистическата моно-
партокрация, осъществява автогенен ред, който по правило 
доминира над безредието. Тогава системата спира своя път 
и се установява в нова фаза (пост -комунизмът като фазов 
преход). В тази нова фаза тя осцилира около нов атрактор 
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(пазарното равновесие), инфлацията е почти нулева, а 
богатството расте. Капитализмът е система далеч от 
равновесието, метастабилна структура, чийто порядък се 
поддържа от потоците на стоки и пари и силите на 
рационалното съвместно действие, при цялостно съгласие в 
обществото относно водещите смисли на либералната 
демокрация и пазарното стопанство. 

В неравновесното общество има много самоусилващи 
се отклонения (термодинамично. – флуктуации). Такива са 
корупцията, опашката, тълпата изобщо, дефицитът, 
островите на изпомпване, едноличната власт, митингът; – 
протестът в различни точки, слуховете, нравите, 
добродетелите и пороците, печалбата при възход на фирма, 
професионализмът, умението, доверието, финансовата 
стабилизация, общността, светостта.  

Усилването на “отрицателните” флуктуации има 
граница. Когато те усилят напрежението в системата до 
определен праг (критична точка), се получава нова 
(метастабилно) състояние, при което системата излиза от 
стационарно състояние и се образува нов ред или хаос, като 
е възможно да се появят обратни процеси – напр. 
отрицателна обратна връзка. Отчаянието води до 
протест, а протестът събужда позитивни сили на хората. 
Тези позитивни сили обръщат целия ход на системата към 
разруха и започва нова фаза (фазов преход). Настъпва ново 
стационарно състояние, при което отрицателните обратни 
връзки водят до позитивни обратни връзки на позитивни 
флуктуации (изброените във втората част на изброяването). 

Някои флуктуации са позитивни, т. е. макар че 
тяхната физическа същност е неутрална към човешките 
ценности, те имат положителен смисъл за хората (за някои 
хора) в пост-комунизма. Това са процеси на спонтанна 
реанимация поради свободата на инициативата, частната 
собственост, правото на слово, свободата в културата. 
Такива флуктуации са: фолк (поп-фолк); от спекула към 
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капитал в търговията на едро; – пиратство- легална 
видеомрежа; – вход-изход – легално производство след 
приватизиране; – въобще излизане на сенчестата икономика 
на светло; – от корупция към професионална етика. 

Реформаторското рационално действие е такова 
локално, но централно действие, което спира, пуска, усилва 
много или отслабва много макропроцеси. Такова може да 
бъде действието пускане валута на пазара от централната 
банка, с което се отслабва рязко или спира нарастването на 
девалвацията. Приватизирането на една фирма, ако тя 
премине в отговорен собственик, води бързо до нейното 
усилване и икономически просперитет. Спира изтичането 
на пари от нея. Унищожава се паразитирането на частни 
фирми на входа и на изхода. Това става дори ако фирмата е 
купена от самите собственици на сенчести фирми на входа 
и изхода. Те излизат на светло и вече нямат интерес да 
извършват дейността си на входа и на изхода чрез 
подставени фирми и хора, а правят пряк бизнес като 
собственици на бившето държавно предприятие. 

За стационарните и нестационарните състояния са 
характерни динамики, които са от различна интензивност и 
в зависимост от нея те могат да бъдат дрейф или взрив 
(брожение или протест в падането на комунизма). 

Мъртво вълнение (дрейф). Както в тектониката, в 
пост-комунизма съществуват “невидими на повърхността”, 
мъртви вълни , които в определен момент пробиват и се 
получава взрив. Мъртвото вълнение е ментално брожение, 
безпокойство, недоволство, пълзящ протест. Мъртво 
вълнение е пълзенето на цените като инфлационен фактор. 
Или в позитивен смисъл “мъртви вълни” са вълните на 
усилване на позитивната нагласа, на бавното и неусетно 
стабилизиране, на повишаване на доверието към банките и 
т. н. Мъртвото вълнение може да повиши своята енергия и 
да прескочи внезапно във взрив. Менталната форма на 
пост-комунизма е нестабилна, плаваща, трудно 
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определима. Тя има за изходна точка разпадането и 
инерцията на многозначната менталност на човека на 
реалния социализъм. Защото човешките форми на мислене 
се променят постепенно или скокообразно, деструктивно 
или конструктивно, като дрейф или трансформация, 
подобно на живите дисипативни структури. 

Взрив (трус, експлозия). Пост-комунистическият 
преход в динамично отношение е буря от серия вълни или 
трусове и позитивни трансформации, а не линейно 
развитие. Той е силно неравновесен. Динамиката ще 
намали своята интензивност едва с приближаването към 
нова метастабилна форма – формата на нормална пазарна 
икономика и жизнено гражданско общество. Да напомня, 
че Тофлър схваща историята като серия вълни с различна 
трайност (Тофлър, 1991).  

Има две основни посоки в пост-комунистическата 
динамика – нарастването на ентропията и нарастването 
на самоорганизацията. Нарастването на ентропията е 
спонтанно и е следствие от огромния енергетичен 
потенциал на взривения реален социализъм, както и от 
вторични ентропийни сили. Ентропиен ефект имат дори 
позитивни рационални действия в пост-комунизма, чийто 
сумарен социален ефект е негативен. Самоорганизцацията е 
позитивен ефект от наслагването на рационални проекти, 
всред които основен позитивен проект е реформата. 

Пост-комунизмът е мрежа от дисипативни потоци, от 
стационарни и метастабилни локални състояния в различни 
пунктове на социалното поле. Пост-комунистическото 
общество се държи като тектонично свръхактивна земна 
кора. На различни пластове на тази кора възникват 
сеизмични вълни, мъртво вълнение, дрейфове. Социално 
това са вълни от брожение и бавна промяна в ментални 
форми и текстове като например бавна ориентация надясно, 
в посока към рискова нагласа от положение ляво, от 
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нагласа към сигурността. Те създават и натрупват 
напрежения.  

В определени моменти стационарните състояния се 
нарушават и започват резки промени – катастрофи в син-
ергетиката (сеизмични трусове, експлозии, колапси, 
скокове, трансформации). Социално това са икономически 
сривове, разпадания на институции, народни вълнения. 

Пост-комунизмът е силно динамичен – той започва от 
един взрив и протича като буря, изразена в много серии 
вълни. Тези вълни могат да се опишат аналогично на 
дисипациите в неравновесната термодинамика. Посоките 
напред и назад са идентични на процесите на намаляване и 
нарастване на ентропията. Преходът от план към пазар е 
фазов преход от централно-плановата към пазарната 
система. Фаза е семейство от състояния или стойности на 
параметри на състоянието във фазовото пространство. Фаза 
е течното състояние на веществото. Фаза е например 
плановата икономика като макро-форма на икономическата 
система. 

Тектониката е динамика на земната кора. Земната 
кора се движи неритмично, редувайки статични периоди, 
през които може да се трупа напрежение, с резки промени 
(енергийни потоци при достигане на пределно високо 
напрежение). Тази динамика се фиксира от науката като 
сеизмични вълни. Сеизмичните вълни са вибрациите на 
земната кора, които се излъчват от епицентрове със силно 
сеизмично напрежение, натрупано от сблъсъци на пластове 
от земната кора. Магматичните вълни са същите по форма. 
Но те се дължат на натрупването на магма под високо 
налягане в определени точки под натиска на земни маси 
или по най-вероятната траектория на пробив на 
нагорещената лава навън. Сеизмологията е наука за 
сеизмичната динамика.  

Социалната динамика наподобява горното описание и 
може да се идентифицира като квази-тектонична или 
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квази-сеизмична. Динамиката след взрива на комунизма 
има същата форма като сеизмичната динамика на особено 
активен район от земната кора. Тя е движение на тласъци 
след статични периоди, през които се трупа напрежение. 
Комунизмът е като цяло статична, стационарна система. Но 
тя трупа силно напрежение и то се изразява на 
повърхността като брожение. Комунизмът познава и 
трусовете, когато неговата тектоника се изразява в вълни 
от насилие, масови площадни протести, опити за смяна на 
властта и системата.  

Така спокойно можем да кажем, че тектониката е 
идеален модел за типа социална динамика, който животът в 
пост-комунистическия период осъществява. На теоретично 
равнище тази тип динамика е обект на термодинамиката, 
и особено на неравновесната термодинамика, развила се 
бурно в последните десетилетия, и известна още като 
“синергетика” и “теория на хаоса”. Това е динамика на 
отворени системи, предимно далеч от термичното 
равновесие, при които потоците на ентропия са силно 
променливи и динамиката им е във висока степен 
нестабилна и непредвидима.  

Анализът на социалната динамика и специално на 
пост-комунизма с апарата на син-ергетиката е нов мисловен 
и теоретичен експеримент. Но той не е чужд на 
емпиричната социология. Тя работи с теории на 
вероятностите, с каквито работи на мета-равнище и 
термодинамиката. Тя разглежда обществото като 
множество индивиди със самостоятелни нагласи, чиято 
статистическа обработка дава картината на “общественото 
мнение” и вероятните каузални връзки между фактори и 
ефекти. Неравновесната термодинамика позволява да се 
опишат и осмислят по-строго плаващите форми след 
комунизма, да се разпознае типа движение, което е 
налице с оглед на възможното предвиждане и съзнание за 
границите на предвидимостта. Използването на този модел 
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значи, че тук е извършена абстракция, при която са 
отстранени, редуцирани, (затворени в скоби) идеите, 
намеренията, мислите и чувствата на индивидуалните 
участници в събитията. Същото изискване спрямо това 
съдържание на социалния живот изисква и 
феноменологичната социология.  

Тук се идинтифицира и обяснява динамиката на живи 
форми (значения и смисли) на социални текстове, промени 
на текстове и други артефакти като квази-тектонична или 
като неравновесна в смисъла на описания модел.  

12. Хаос  
Хаосът е фонът, на който и срещу който протича 

всеки живот. Обективно погледнато, хаосът е равновесие, 
еднородност, абсолютна стабилност. Всичко в нашата 
Вселена се стреми към това състояние. Всичко, с 
изключение на живота. За живота този спонтанен ход е 
“хаос”, безредие, смърт, защото живите същества могат да 
живеят само в определена форма далеч от равновесието. 

Социално това значи, че оставени сами на себе си, без 
човешки усилия за подредба, обществата се хаотизират и 
губят свойството си да бъдат адекватни на хората, които 
живеят заедно в тях. Социалният ред има човешка форма и 
тя може да бъде лоша и добра. Добрата социална форма 
изисква рационални усилия по конституиране и 
поддържане.  

Хаосът след комунизма е следствие от експлозията на 
реалния социализъм. Тя произвежда хаотизиращи вълни, 
които се възпират от реформата. 

А. Фрагмент. Проф. Петър-Емил Митев, в интервю 
преди изборите на 13. 10. 1991:  

“Избраната тактика се състоеше тъкмо в това да 
държиш “горещия картоф”, докато вече стане нетърпимо. 
Мисля, че ръководителите знаят, че ще напуснат властта, че 
ще напуснат партийния дом. Но в очите на редовия човек 
партийният дом има не само смисъл на лично вложени 
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стотинки. Това е символ на властта. Редовият човек обича 
да гласува за партии, които са силни, от които може да 
потърси гаранции и защита. Оттук е и един от мотивите 
символът на властта трябва да се задържи поне до 
изборите, “ние пак сме тук” и не където и да е...Социален 
чадър, който се държи от чистачката, но под който се 
намира бившият министър” (Митев, 1991). 

Б. Хроника. От експлозията на комунизма през 1989 
до 1997 властта в България се сменя няколко пъти след 
поредни предсрочни избори. Девет са правителствата: 

10. 11. 1989. Падане на Живков като партиен и 
държавен лидер. Издигане на П. Младенов на неговото 
място. Ново правителство начело с Андрей Луканов. Юни 
1990. В резултат на изборите за Велико народно събрание 
се установява многопартийна парламентарна република с 
абсолютно мнозинство за БСП. Избрано е второ 
правителство на Андрей Луканов. В края на 1990 в резултат 
на масов протест пада правителството на Луканов и е 
образувано ново, коалиционно правителство, начело с 
Любомир Попов. Октомври 1991. В резултат на предсрочни 
парламентарни избори на власт идва СДС. Образувано е 
правителство начело с Филип Димитров. Януари 1993. 
След падането на правителството на Филип Димитров чрез 
вот на недоверие се стига до “програмно” правителство на 
Любен Беров. То подава оставка и до изборите през 
декември 1994 страната е управлявана от служебно 
правителство на Ренета Инджова. На изборите 
социалистите побеждават и избират за следващ премиер 
Жан Виденов. Правителството му си подава оставка в края 
на 1996 и е избран нов премиер - Димитър Добрев. Той 
връща мандата в условия на масов протест и се взема 
решение за нови предсрочни избори. До изборите 
управлява служебен кабинет на Стефан Софиянски. След 
победата на ОДС на изборите през април 1997 премиер 
става Иван Костов.  
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В. Смисъл. Хаосът тук е неопределеност и неяснота 
на политическата и икономическата форма. Хората страдат 
и не знаят кое е правилното решение. Ситуацията е много 
неопределена и динамиката е силно неустойчива. Ясен 
белег за това е почти перманентната политическа криза и 
честата смяна на правителства. Падането на комунизма 
като политическа експлозия значи ерупция, разкъсване на 
политическата форма на комунизма като 
интерпретации на стари текстове и като рязка смяна на 
текстове. Така старите текстове за “народна власт” се 
интерпретират изведнъж като пряка демокрация чрез 
митинги и демонстрации. Текстът на чл. 1 на Българската 
стара конституция, утвърждаващ ръководната роля на 
Партията, под натиска на масите е премахнат от 
конституцията. 

Хаосът като жива форма в екс-комунистическата 
динамика е неопределеност на ставащото. Той е 
смислова недостатъчност. Подходяща за пост-комунизма в 
неговата неопределеност, уникалност и хаотичност се 
оказва разбиращата рефлексия, която се среща с 
насочеността на смисъла, с дезориентацията и пулсирането 
на множество нехомогенни смисли в социалното 
пространство-време. Хаосът след комунизма е разпадане на 
експонацията на социалния свят и проявяване на нови 
очертания, които не се налагат като цялостни, а като 
фрагменти от една променяща се с новите фрагменти 
картина.  

Светът след излаза от комунизма е неочертан, 
безформен, течащ, преподреждащ се, граничен свят. Той 
губи своята стара експонация, в която нещата са били ясни 
в тяхното социалистическо значение и смисловост. Пост-
комунистическото общество е ставаща реалност, доколкото 
силите и значенията се намират в процес на 
преразпределение. Социалистическият свят чезне като 
ефирен сън, за да отстъпи място на една нова подредба, в 
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която нещата за обикновения човек са неопределени и 
неясни. Това е като събуждане на непознато място, с 
неясни пространствени контури и незнание за това, което 
следва да се прави.  

Преходът е съществено стихиен процес. Той е 
дефицитен откъм форма.  

Г. Форми. 
Безформие. Безформието в пост-комунизма като 

дефицит на всякаква всепризната и легитимна форма е 
среда за непосредствена конкуренция на индивидуални 
и групови практики. Тези форми се развиват от про-
социалистическите и про-либерални форми. Тези 
недостатъчно легитимни (непризнати от обществото) 
форми водят до обща ентропия, но повишават социалната 
организация локално (като фирма или групировка). 

Нередност. Обикновеният човек, който не е 
възнамерявал и разбирал свалянето на комунизма като 
правене на либерална демокрация и пазар, преживява 
тежка нередност. Той не може да възприеме като редно 
страната му да се управлява от площада, от някаква кръгла 
маса с няколко самозвани и съмнителни личности. Той не 
може да приеме за редно мошениците и крадците, 
рекетьорите и убийците да обикалят наоколо ненаказани и 
да се позовават на “демокрацията”. Той смята за абсурдно 
държавата да сдаде своите вменявани толкова дълго като 
неотменни функции и да дезертира от ролята си на стража 
и майка-хранителка. Беззаконието направо смазва 
разбирането на въвлечения в пост-комунистическата буря 
социалистически човек.  

Ентропия на богатството. В икономиката хаосът е 
потресаващо изтичане на богатство от отворените шлюзове 
на напрегнатата в своята изкуственост държавна 
икономика, след като отпада твърдата ръка на държавния 
контрол и се разпада крехката система на производството и 
разпределението, на вътрешния и външния 
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социалистически пазар. В същото време е в ход законова и 
фактическа промяна на макроикономиката. 
Освобождаването на цените отприщва мощен инфлационен 
поток. Свободният валутен пазар повлича девалвация. 
Загубените пазари и намаленото потребление свиват 
производството. Фактически масово фирмите са във фалит 
или пред фалит. Те се спасяват за сметка на бюджета и 
натрупването на лошите дългове. Бюджетът е екстремално 
дебалансиран. В процес на овладяване е външният дълг. В 
икономиката се движат безконтролно илегални капитали. 
Огромна част от икономиката минава в сянка, за да не 
плаща данъци и да работи при неустановена нормативна 
база. 

Политическа ентропия. Политически хаосът е в 
наличието на извънредно голям брой нови партии без своя 
структура и ясна програма, различаваща се от другите. 
Остава като мега-партия, но в дълбока криза, 
преучредената като социалистическа, комунистическа 
партия. Функциите на “Партията” като паралелна 
организация за управление на производството, 
образованието и културата отпадат и се получава вакуум. 
Идейният “вакуум” също е налице за онези, за които идеята 
е била само някакъв вид ментална социална форма, а не 
предмет на вяра. Сега те не са длъжни да се правят, че 
споделят комунистическата идея. Но от тях сега се иска да 
обосновават своите вярвания пред себе си и пред другите. 
Така настава идеен хаос и всичко, което не е 
комунистическо, привлича. Най-вече привличат различните 
религии и то сектите на първо място. 

Демокрация на улицата. Парадоксално е в името на 
една далеч по-дълбока в корените си легитимност на 
демокрацията хора от улицата да сядат на маса със 
законното правителство и да искат неговото сваляне и 
съставяне на ново по предложена от тях листа. 
Парадоксално недемократично е президентът да се избира 
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по волята на една от политическите сили, използвайки 
точно в този пункт дискредитираната и всекидневно 
променяна конституция, без да се изчакат изборите за нов 
парламент. Парадоксално е от площада да се диктува 
промяна на водещ текст от конституцията, приета чрез 
формално демократична процедура на всенародно 
обсъждане и гласуване в парламента. Въобще 
конституциите в дните и месеците на взрива и демонтажа 
поеха върху себе си огромен де-формиращ товар и по това 
време фактически не бяха текста на обществения договор, а 
израз на бурното течение на неговото пре-договаряне. 
Конституциите бяха и не бяха конституции.  

Легитимността на “пряката демокрация”, в която не 
се броят гласове, а се оказва масиран публичен натиск в 
определена посока, показва не че народът управлява, а че 
народът се съгласява в страната му да се наложи нова 
политическа форма. Пасивните, които са избрали да не 
викат и дори да не казват своето мнение, трябва да приемат 
ставащото. А то е унищожение на един обществен 
договор със силата на потенциала на отрицанието, и 
налагане на нов обществен договор с позитивната 
силата на същото отрицание. 

Взривът на комунизма наистина пази, доколкото това 
се оказва възможно, наличните форми и проецира един 
демонтаж, който е по-скоро смислов. Така при мирната 
революция се запазва комунистическия парламент и той 
легитимира с решения и закони новото положение, решено 
на кръгла маса на политическите сили (една нелегитимна 
формална структура) или направо на площада. В този ход 
на бесни промени почти всяка стъпка, почти всяко 
действие, което генерира нов институциален текст или 
променя стар, е незаконно, формално недемократично. 
Онова, което действа като позитивен потенциал и 
основание на тази формална нелегитимност е смисловата 
легитимност на публично заявената и потвърдена в 
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социологически анкети воля на мнозинството от хората за 
промяна.  

Нормативен вихър. Експлозията на комунизма 
предизвиква правен хаос, вихър от ново нормотворчество, 
при което неизбежно новата легитимност се създава в 
несъгласие със старата и значи като нелегитимност. Такива 
са решенията на комунистическата власт, взети под натиска 
на площадния протест. Такива са решенията на кръглите 
маси между правителства и опозиция, които правят 
Народното събрание изпълнител на една особена воля и 
нелегитимна институция. Такава е продължителната 
ситуация на промяна на законодателството, при което нови 
норми се вплитат в старите и ги отричат или правят 
нехомогенни. 

Д. Рационалност. Парадоксалност на граничния 
разум. Всяко трансформиране е нарушаване на логиката, 
ако не се определи като промяна в границите на една 
запазваща се определеност. Взривът и демонтажът на 
комунизма са ирационални процеси, в потока на които се 
вплитат рационални действия, запазващи минимално 
необходимия ред за предотвратяване на смъртни 
конфликти. Не може да бъде иначе, защото не може 
рационално да се променят правилата на една игра, да се 
премине от една игра в друга, като се разпилеят игралните 
фигури, а може само да се играе рационално. Наистина 
политиката е многоизмерна игра и в нея може да се влее в 
критични моменти стихията на живота, която да промени 
играта. Но ако този начин на “рационално процедиране” в 
потока на ирационалното отпушване на протеста е траен в 
политиката, не е възможна западната рационална 
държавност. Затова площадната публичност, пряката 
демокрация и революциите са изключения в западния 
живот, с които се заплащат преходите към по-добър ред, 
ако не става въпрос за крушение, в което народите 
позволяват да се извърши насилствено или легитимно 
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тоталитарен преврат, както това стана в нашия век с 
идването на власт на комунистическите и фашистките 
режими. 

Е. Динамично обяснение. Пост-комунизмът започва 
с огромната вълна на взрива на комунистическите режими 
в Централна, Източна и Североизточна Европа, Китай и 
Русия. Такава вълна на протести и смяна на режими 
историята едва ли познава. Тази вълна е толкова силна, че 
задвижва продължителна буря – едно зесега десетилетно и 
неизвестно колко продължително движение с характерните 
за тектониката постоянни сеизмични вълни и 
апериодичното изригване на силни трусове. Такива бяха 
масовите протести на антикомунисти и комунисти, 
националистичните конфликти, гражданските войни. На 
икономическо равнище това са паричните потоци, 
инфлациите в различна динамика – пълзяща, галопираща, 
хипер-инфлация. Всички посткомунстически страни 
пострадаха и продължават да страдат от вълните на 
инфлацията и девалвацията. 

Едва ли има по-драстична промяна в историята от 
пост-комунизма. Даже днес е неизвестно как той ще 
завърши. Никоя от пост-комунистическите страни не е 
достигнала равновесие, което би могло да се сравни с 
равновесието на Западните демокрации. Не е ясно дали 
бъдещото равновесие ще кореспондира с критериите на 
съвременното общество. Може да се окаже, поне в Азия, в 
Русия и на Балканите, че пост-комунизмът е вид хронична 
болест и никога не води до равновесие. В най-добрия 
случай равновесието ще носи следите на комунизма. 

Пост-комунизмът е енергетично определен от взрива 
на комунизма. И като след всеки взрив, вълната създава 
повече хаос, отколкото ред. Спонтанните промени са 
повече разрушителни, отколкото съзидателни, обратно на 
периодите на спокойно и нормално вековно развитие. 
Скоростта на разпадането се определя от величината на 
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напрежението. Разпадането е дисипация (поток), причинена 
от сила (натрупания потенциал на несъгласие със 
системата). Пост-комунистическата буря е създадена от 
високите неравновесни напрежения на комунизма. Една 
нерационална система е разрушена, чрез нейните собствени 
деструктивни напрежения. Икономическите, политическите 
и културните значения и текстове се променят бързо. 
Стабилността, която е поддържана принудително, 
експлодира и ветровете, вълните и бурята на пост-
комунизма тръгват. Това динамично състояние е така 
драстично за хората, че може да се определи като шок.  

Какви са последствията от този шок? Ако цената на 
бъдещото равновесие са деформациите, в които 
комунистическите форми бяха трансформирани, какви биха 
могли да бъдат те? И ако равновесието е съпроводено с 
аномалии и предизвиква нови вълни на ново неравновесие, 
какво ни очаква? 

Периодът на реанимация на демокрацията и нейните 
институции в цялото общество е “бурна ферментация”, в 
която се появяват всякакви странични продукти, на повърх-
ността и на дъното на политическия котел се появяват вся-
какви “пени” и “тини”. Популизъм, реставрационна 
носталгия, анархия, авторитаризъм, неототалитаризъм, ре-
ваншизъм, мимикрия, демагогия и т.н. са естествените бо-
лести на прехода, особено на Балканите. 

Пост-комунизмът е нестабилно динамично 
състояние на обществото. Първата важна дефиниция на 
пост-комунизма по този начин е нестабилността. 
Общества като капитализма или реалния социализъм 
трябва да се разглеждат като стабилни за разлика от пост-
комунизма, който е нестабилен. Това общество се 
разглежда като преходно. Обществото в преход или по 
време на социални катаклизми е такава система. В 
неравновесната термодинамика се описват “нестабилните 
системи” като системи далеч от топлинното равновесие 
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(каквито са всички живи системи), но и отвъд фазата на 
стационарност. 

Всеки взрив създава поспетенно стихващи и 
разпространяващи се във времето и пространството вълни. 
Така става, когато хвърлите камък в планинско езеро. Така 
става, когато гръмне ядрен реактор. Така става при 
земетресение. Пост-комунизмът е период на историческа 
“буря”, чиито вълни рушат и създават условия за 
творчество в непредвидими ясно посоки. Така или иначе се 
върви към ново тихо време, което не се вижда на 
хоризонта, но е неизбежно. Важно е обаче дали новото тихо 
време ще настъпи на по-висока или на по-ниска кота на 
развитието. Това е въпрос на надделяване или отстъпване 
на съзидателната страна на пост-комунистическата 
динамика. 

Пост-комунистическата реалност е уникална. Тя е 
съвсем нова за историята. Тя е динамична, плаваща, 
неопределена. Нещата изглеждат като порой в планинска 
долина или като буря, като развълнуван океан или като 
лавина. Положението, в което се намира пост-
комунистическото общество, е аналогично на болест в бърз 
и краен – фатален или оздравителен – стадий, т. е. агония 
или треска. Тази аналогия е хомология на статистически 
термодинамични процеси, описвани в Теория на хаоса. 

Несъмнено един ден равновесието ще бъде 
достигнато. Но има обезпокоителни неща. Вълните на пост-
комунизма изглежда не са затихващи. Те произхождат от 
болестни напрежения и водят към нови болестни 
напрежения. С други думи, пост-комунизмът е много дълга 
и упорита болест с много усложнения и хронични 
следствия. Несъмнено изоставането по време на комунизма 
не може да се неутрализира безследно и то ще остава да 
тегне над самочувствието на човека от Източна Европа и 
бившия СССР. 
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Вълните на пост-комунизма не са чисти вълни на 
силите на живота и оздравяването. Такива вълни не 
съществуват в някакъв изолиран, санитарно чист вид. 
Значенията, които налагат хората днес в реалността и в 
нещата, които правят, са заразени от “нечисти” мотиви, от 
такива моменти, които от морална, законна и религиозна 
гледна точка са зло, беззаконие, безбожие. 

Така пост-комунизмът е период на интензивна 
реконструкция на обществото при условията на силна 
ентропия, носеща силни аномалии, странични ефекти и 
усложнения. Ефектите са уникални и безпрецедентни в 
историята. Пост-комунизмът е уникален. Няма досега такъв 
феномен и няма теория за него. Никой не знае накъде водят 
пост-комунистическите преходи, както никой не знае какви 
ще са ефектите от серия земни трусове. Така нашето 
разбиране на пост-комунизма става в ход, заедно с 
протичането му.  

Пост-комунизмът е съществено недетерминиран. 
Той е в аналогия с “дисипативните” структури и процеси, 
които водят към “метастабилни състояния” (в смисъла на 
Пригожин). Резултатът е някакво бъдещо метастабилно 
състояние – близо или далеч от термодинамичното 
равновесие, от абсолютния хаос. Има сили и потоци в тази 
динамика – сили на богатството, властта и менталността, и 
сили на парите, политическото действие и социалното 
мислене. В това неравновесие позитивните сили на 
реформата – действията на правителството, са в контрафаза 
с негативните сили на свободното падане и илегалното 
правене на пари, нездравата и неадекватната политика, и 
консервативната менталност на затвореното общество. В 
този период възникват някои нови форми на менталност, 
сила и богатство. Те могат да бъдат разбрани и като мрежа 
от рационални действия (Вебер). 

Реално, не само на Балканите, но най вече тук и в екс-
съветските републики, енергетиката на пост-комунизма е 
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подобна на серия трусове в посока нарастване на 
ентропията и трансформации в обратна посока – посоката 
на самоорганизацията. В този смисъл тук се говори за 
“пост-комунистическа тектоника”. 

13. Неяснота 
“Не е чудно, че хората се объркват и се отказват от 

опитите си да разберат света” 
Алвин Тофлър. “Третата вълна”.  
Тофлър казва пише горното изречение в контекста на 

визията за една нова историческа вълна. Такъв е и 
контекстът на пост-комунистическия преход. Хаосът 
обективно е неопределеност, а субективно е неяснота, 
неизвестност. 

А. Фрагмент. Карл Попър в едно интервю през 1990 
г., на въпроса: Дали преобразуванията в Централна и 
Източна Европа подложиха на изпитание дееспособността 
на западните демокрации?, отговаря:  

“Демокрация се превежда като народовластие. Груба 
грешка. Никога не е имало народовластие. Дори по време 
на Френската революция имаше, общо взето, господство на 
терористи. Гилотинирането представляваше тероризъм, 
чийто инициатор беше държавата. Може да има 
самовластие на мнозинството, но то е ужасно. В началото в 
Атина демокрацията представляваше опит да не бъдат 
допуснати до властта деспоти, диктатори, тирани. Това 
беше нейната същност. Това не беше обаче народовластие, 
а народен контрол” (Попър, 1990).  

Философът сочи една основна грешка в разбирането 
за демокрация, която е типична за хората след комунизма. 

Неяснотата е цялостна, макар че всеки се ориентира 
някак в микромащаб. Ето един разговор между случайни 
събеседници от 1990: – Какво си мислят тия, брадатите, че 
те ще оправят България ли? – А комунистите? Толкова 
години ни лъгаха, до гуша затънахме. – Ами сега със стачки 
ли ще се оправим? И над гуша ще затънем. Гладни ще 
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мрем. – Стачки ще правим, докато клекнат всички 
номенклатурчици. – Ето на това ви учат тия от СДС-то. Пък 
ако вземат властта, и те ще са същите. Че и по-лоши. 
Докато се налапат. – Ти ако си, няма ли да лапаш, бе? – 
Айде слизай. И си глей работата. – Не посягай! Не посягай, 
че ще те ритна. Наоколо избухва смях. Добре е, че още сме 
способни да се смеем... 

Невероятни версии на изясняване на бурните събития 
издигат местни интелектуалци. Филологът Н. Георгиев 
намира първобитно-шамански смисъл в уличната 
демокрация и нарича знаците и лозунгите “заклинания” без 
смисъл и логика:  

“Ритуализирано, обезсмисляно, 
дефункционализирано, словото продължи трънения си път 
и в още един политически жанр – заклинанието. Тия 
заклинания срамежливо и модерно ги наричат партийни 
девизи, но по жанров механизъм и функции това са си 
заклинания, както е заклинание например “Времето е 
наше”. Важно за заклинанието е да бъде произнесено и да 
създаде чувство за обвързаност между тези, които го 
произнасят, и между тях и някаква вяра, не важното – и 
крайно нежелателното – е да се вглежда човек в смисъла му 
и логиката му”(Георгиев, 1990). 

Б. Хроника. През ноември 1989 Желю Желев, лидер 
на едно от неформалните сдружения, автор на дисидентски 
труд за тоталитарната система, в своя лекция определи 
комунистическия тоталитаризъм като държавен 
капитализъм. Според него тогава перестройката е мирен 
преход към демокрация и още не е време за опозиционни 
партии. Лидерите на новосъздадената коалиция Съюз на 
демократичните сили обявиха на 8. 12. 1989, че не искат 
власт. Новопокръстените комунисти-социалисти не знаеха 
дали модерна лява партия е социалдемокрация. Плашещо 
неясна бе думата приватизация, която прилича на своята 
полярна “национализация”. “Интелигенцията” си 
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самовменяваше надпартийност. Комунистите отричаха да 
е имало комунизъм и дори социализъм (той не бил 
истинският, който бил замислен от класиците), а новите 
демократи отричаха в България да е имало фашизъм, в 
борбата срещу който нашите комунисти виждаха своята 
историческа заслуга. Неясно бе какво е шокова терапия, а 
се предлагаха и термини като ляв преход. На пазара 
мълниеносно се появиха спекулантите, като “спекулация” 
бе мръсна дума. Комерсиализацията бе също мръсна дума 
за творците в културта, които работеха доскоро за парите 
на държавата. 

Не се знаеше кой кой е. В опозицията имаше 
внедрени хора на ДС и всеки се питаше за всеки да не 
излезе ченге. На фасадата ставаше онова, което се 
решаваше зад кулисите, в кабинетите и коридорите между 
представителите на власт и опозиция. Страшна неяснота се 
стелеше над миналото и валяха нови и нови, все по-
неочаквани разкрития за политически убийства, лагери и 
репресии. Не бе ясно колко са жертвите на комунизма и ту 
се говореше за стотици хиляди, ту за цифри под хиляда. Не 
се знаеше какво пише в досиетата и дали те се пазят. За 
изнесената информация не бе ясно дали е автентична, или 
подправена.  

----- 
Особено силна е икономическата неяснота. Върху 

съзнанието се стоварват нови и нови икономически 
явления: монетарна реформа приватизация, бонове, шокова 
терапия, либерализация, инфлация, девалвация, 
конкуренция, монопол, ДДС...На българите ни се наложи 
да узнаем и какво е валутен борд, макар и малко изяснен в 
детайли.  

Данни. 
1996, 18 – 24.11. Как смятате, че ще се отрази 

валутният борд върху икономическото положение на 
семейството Ви? 
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Ще се влоши    0.8% 
Няма да се промени    18.4 
Ще се подобри    13.0 
Без отговор    37.8 
(MBMD, 1996). 
Тази моментна снимка е израз на естествено 

неразбиране на същността на валутния борд. Българинът се 
въздържа от съждение преди борда, но по време на борда 
оцени позитивно ефекта му. 

На въпроса: “Подкрепяте ли масовата 
приватизация?”, 47.1 % отговарят: “Подкрепям” (MBMD, 
1997). Същото е отношението и към касовата приватизация: 
42.2 % отговарят “Подкрепям” (MBMD, 1997). 1997, юли. 
Отношението към реформата още не е ясно: 19 % са 
неопределени, 27 % са “умерени противници”, а 33 % – 
умерени привърженици (MBMD, 1997). 1997, 03. 12. На 
въпроса: “Според вас по какъв начин трябва да се извърши 
приватизацията на големите туристически комплекси”? 
разпределението на отговорите говори за пълна липса на 
яснота: 18.7 % са за “продаването на големите обекти, 24.8 
% са за “цялостна продажба на фондовата борса”, 21. 3 % са 
за “продажба на комплексите като цяло чрез преговори с 
потенциален купувач”, и цели 35.3 % са “без отговор” 
(MBMD, 1997). 

Неяснотата не може да се мери, както е неизмерим и 
хаоса, ако не се смята термодинамичния му вариант: 
ентропията. Статистиката дава само груби данни. Тя не 
отчита онова, което не е заложено в остарелите й модели. 
Тя не отчита оборота на икономиката в сянка. Не отчита 
изнесените от страната пари.  

В по-ново време не е ясно какъв е обемът на 
изнесените от страната богатства във валута и ценности. 
Какви са оборотите на икономиката в сянка. Какви са 
мащабите на мръсните пари. Какви са връзките между 
мафията и полицията, между престъпността и 
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прокуратурата. Има ли влияние и действие на остатъци от 
бившите служби в някаква форма. Доскоро бяха неясни 
хората, завлекли банките с необслужвани кредити и сумите 
на тези лоши дългове.  

Продължава да бъде неясен изхода от пост-
комунизма.  

В. Проясняване на смисъла. Смисловата цялост на 
живота не се постига. Не се знае какво и как е богатство, 
какво и как е достойнство, какво и как е сигурност. Всичко 
е в движение, и то в неясно за хората движение. Жизнените 
нагласи са амбивалентни и неконсистентни. Хората 
съчетават десни либерални убеждения с леви нагласи към 
собственото си положение, ако работят на бюджетна 
заплата. Оказва се, че в този объркан свят богатството 
значи безчестие и не-достойнство, че сигурността значи 
мизерия, а животът значи да се хвърлиш надолу с главата в 
смъртоносния коктейл на ставащото.  

Смислите на водещите фрази са амбивалентни и 
допълнително замъглени от конфликтни интерпретации 
съгласно конфликтното начало на преходи като българския. 
Ние пак сме тук!, напомняха от своя печатен орган 
довчерашните комунисти. За старците, които бяха излезли 
от лагер преди двадесет и пет години, това бе зловещо. За 
другите старци, които бяха пяли песните на строящия се 
социализъм край лагерните огньове на младежките бригади 
през петдесетте години, това бе въздух за дишане. Времето 
е наше!, обяви младата опозиция. За хората, които 
навлизаха в живота, това бе символично: те щяха да живеят 
в един автентичен свят. За хората, които излизаха от 
живота, това също бе символично: тяхното време бе 
минало. И то не по законите на живота и смяната на 
поколенията, а по жестоката логика на един исторически 
провал. Бедните стари хора, чийто свят се сгромолясва, са 
поставени в положението да избират между плахата 
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надежда за оцеляване на този свят, и разкъсващото решение 
да се съюзят с внуците си.  

Неяснотата бе заложена още от комунистическата 
“мъгла”, изследвана от мен в монографията Феноменът 
комунизъм (Герджиков, 1994, сс. 196 – 201). Хората не 
знаеха дали комунизмът ще продължи още една или още 
двадесет години. Те нямаха представа как ще свърши 
всичко това: със световна катастрофа, със серия реформи на 
“вчовечаване” на социализма или с някаква бездънна 
историческа пропаст. Неяснотата е така всепроникваща в 
съзнанието на хората при комунизма и на изхода от него, че 
и най-видните икономисти не знаеха колко е инфлацията в 
България през 80-те години, какви са мащабите на 
дефицита. Такива цифри просто липсваха. Статистиката на 
социализма не ги имаше предвид. Такива категории 
отсъстваха от социалистическата икономика или по-точно 
от социалистическите значения на икономиката. А 
обикновените хора нямаха представа от потоците на парите 
и стоките в стопанството. Те си представяха държавата не 
като потребител, а като извор на богатство.  

Социалните значения не са просто неясни за някого. 
Те не са определени спрямо базовите смисли. 

Г. Форми  
Пре-информираност. Човекът след комунизма е 

притеснен от хронична неяснота, въпреки огромната 
информация, която се излива отгоре му. Той не получава 
разбиране в своята естествена нагласа. Тя е разбита и 
осцилира между преплитащи се и течащи интерпретации. И 
това далеч не е особена неадекватност на някакви 
периферни хора или човешки маси. И най-интелигентните 
и информирани хора са изправени пред криза на 
идентификацията: Какво става? Какво следва да правя? 
Защото именно тяхното интерпретиране от хората ги прави 
живи форми, а не мъртви букви. 
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Недостиг на историческо разпознаване. 
Състоянието е непонятно от чисто капиталистически или 
чисто комунистически теоретични модели. Пост-
комунизмът не е просто умиращ комунизъм или раждащ се 
капитализъм. Било ли е комунизъм? Било ли е 
социализъм? Каква е била властта? “Командно-
административна система” – както я наричаха 
“обновителите на социализма” от времето на неговия залез, 
авторитарна – както изглеждаше за неутралния наблюдател 
вътре в света на реалния социализъм, или тоталитарна – 
както ни говореха либералните теории за комунизма и 
фашизма. Комунистите яростно се противопоставяха на 
сравняването и отъждествяването на фашизъм и 
комунизъм. От друга страна: е ли капитализъм вече 
наличният свободен бизнес и многопартийна система?  

Недостиг на пазарна яснота. В първия свободно 
избран парламент се разгаряше дискусия относно новото 
икономическо законодателство. Либералите искат просто 
пазарна икономика с присъщите на нея закони и неизбежни 
реформи: либерализация на цените, максимална 
приватизация. Социалистите питаха: Какъв пазар искаме: 
спонтанен или регулиран? При положение, че 
дистанцията между централно-плановата икономика и 
пазарната икономика е несравнимо по-голяма от 
дистанцията между свободен и регулиран пазар, в 
съзнанието на екс-комунистите алтернативата “див 
капитализъм” и “питомен капитализъм” бе много важна. Те 
искаха “социалната пазарна икономика”, а не “либералната 
пазарна икономика”, макар че този въпрос, разбира се, е 
неадекватен на този етап. Справедливо е да се каже, че 
опозицията тогава говореше за пазар без допълнителни 
определения и значи бе наясно с адекватността на задачата. 
Но тази опозиция след година, когато взе властта, обяви 
прилагането на стодневна програма за пазарна реформа. 
Това бе свидетелство за голяма неяснота относно 
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сериозността на задачата. “Стабилност” за тях бе 
социалистическа дума и те не разбираха добре 
необходимостта от макроикономическа стабилност и 
ментална синхронност в обществото относно предстоящите 
реформи.  

Политологът, довчера изучавал на книга 
фундаментални за западната политическа структура форми, 
се питаше: дали се движим наляво или надясно? 
Наистина, опозицията в борбата си срещу комунистите 
много по-слабо разчиташе на наличните ресурси от норми, 
която при това се демократизираше, отколкото на 
типичните за левите движения площадни акции. 
Опозицията, която искаше свободен пазар и демокрация, не 
бе представител на някакви десни интереси, тъкмо 
напротив. Това бе информирана и активна маса от 
граждани, които нямат нищо, освен своите лични ресурси и 
намеренията си за ново подреждане на живота. От друга 
страна, притежаващите стари и особено нови пари, готови 
да ги пуснат в инвестиции, когато стане възможно, и дори 
вече пуснали част от тях на фондовия пазар на запад, 
хората с “десни интереси”, водеха политическа борба за 
“ляв преход”, “регулиран пазар” и “социална държава”. 
Понятията ляво и дясно губеха значенията си.  

Червено-синята мъгла. Интелектуалци, отвратени 
от ниската култура и етика на политиката, реагираха със 
странни рефлексии. Приведеният горе цитат от статията 
“Крещящата глухоняма революция” по самото си заглавие е 
вече нещо скандално, при това добронамерено. Страшно е, 
че интелектуалците, които като “интелигенция” се мислеха 
за “водачи на народа” по стари възрожденски традиции на 
Балканите, сега още повече объркваха своя народ, като не 
можеха да различат ясните и важни смисли на комунизма и 
либералната демокрация и ги затлачваха допълнително с 
някакви квази-естетски критични интерпретации. В тази 
статия се осмива незнанието на хората на площада какво 
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оригинално значел знака “победа” и какво оригинално 
значел знакът “палец нагоре”. Да оставим настрана чисто 
научния спор дали наистина има знаци с фиксирани 
значения, или е работа на използващия знака да му дава 
значение в контекста на своята “езикова игра” 
(Витгенщайн). Важно тук е друго. Интелектуалецът не е 
наясно с това, което става. Нормално е да очакваш от 
заблуждавания народ да не знае какво е пазар и да се 
заблуждава, че парите му идат от държавата-майка. Но е 
ненормално професорът в университета да обяснява на 
образованите хора, че това, което става след комунизма, е 
някаква дивотия. Това е непростимо дезертьорство от 
задачата на интелектуалеца и непростима неинтелигентност 
да се подведеш по некултурността на политиката и да не 
видиш крещящо важния й смисъл.  

Икономическа неизвестност. Управлението и 
производството се разпадат и на мястото на лошо и 
несъстоятелно функциониращата социалистическа 
икономика идва хаос. В предприятията вече планове не се 
изпълняват, защото държавната поръчка отпада за онези 
производства, за които пазарът на СИВ се е разпаднал. Но 
не се и търсят настойчиво пазарни решения, сделки, 
клиенти, оферти. 

Не е ясно как се прави частен бизнес. Невежеството 
относно чисто формалните процедури по функционирането 
и легалното присъствие на фирмата в икономическия закон 
е тотално. Неяснотата относно степента, в която един 
бизнес в смутното време трябва да е легален, е много силна. 
Новите създатели на фирми не знаят важността на 
счетоводството. Обикновено те не се грижат дългосрочно 
за възпроизвеждането на активите си. От друга страна, 
нововъзникналите десетки и стотици хиляди малки фирми 
работят в условията на бързи правни реформи и променяща 
се нормативна база. Професионалната липса на опит и 
недостига на рационално легално действие насочват тази 
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икономика на неяснотата към сянката на свободната 
икономика. Това, което преобладава на изхода от 
комунизма, е илегалната и полулегална икономика в сянка, 
която в годините на реалния социализъм съпровождаше 
централно-плановата икономика и отчасти я компенсираше. 
Разбира се, съществува личната икономика на селските 
стопани, която обаче се простираше до продажбата на 
продукция на държавата и дребни продажби на 
кооперативния пазар.  

Д. Рационална реконструкция. Тук следва да се 
възпроизведе “рационалната форма” на неяснотата. След 
комунизма светът е във висока степен ирационален. И това 
е естествено за преподреждащия се граничен свят. 
Доказателство за това е, че движещите сили на 
политическия избор и структурата на властта не се 
определят толкова от рационалното процедиране съгласно 
локален интерес, нито пък съгласно рационалното 
реформиране на обществото, а от холистичното приемане 
или отхвърляне на про-социалистическите и про-
либералните смисли. Правителствата, които правят 
реформа, трябва да действат антиномично: те трябва да се 
лишат от контрол върху държавната собственост и да я 
приватизират. Обикновените хора трябваше да се 
съгласят антиномично да живеят в още по-голяма бедност 
от комунистическата, за да се замогнат утре. Така 
основните движещи смисли на излизането от комунизма 
бяха ирационални като действия. В същото време 
локалните рационалности произвеждат хаос и 
ирационалност в макромащаб.  

Тази парадоксална задача може опасно да се реши 
вън от легалността. Първите крачки на революцията 
неизбежно са такива. Но всяка следваща крачка трябва да 
става все по-добре обоснована правно и морално, 
утвърждавайки ценностите на правото и свободата. В 
дефицитна откъм легитимност среда обаче възможно е не-
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състояването, пречупването, разпадането и провала на 
рационалността, ако тя следва закона и институциите. Цели 
тълпи след 1989 се стекоха към новосъздадените фирмени 
отделения към съдилищата за да регистрират своите 
новосъздадени фирми. Всички те с този акт влязоха в 
легитимни икономически форми. Като следствие, те 
започнаха да отчитат своята дейност пред данъчните власти 
и да плащат данъците върху своите доходи. Ако един 
гражданин реши да си плаща редовно данъците, той значи 
възприема позитивно една нова, либерално-демократична 
пазарна форма на живот. Но той се натъква на блокаж. Ако 
спазва закона, плаща данъците си и следва адекватно 
сигналите на цените, без да вдига цената над доминиращата 
на пазара стойност, той губи и върви към фалит. Защото 
той работи в среда без съгласие за легитимност и без 
стабилни условия на пазара. Той в действителност не е 
наясно какви норми и правила да следва, дали да бъде 
честен и кога да отстъпва от честността, дали и доколко да 
бъде лоялен, дали и доколко да бъде трудолюбив или 
делови. Понякога лъжата върши работа, друг път пречи. 
Понякога един закон изисква да се действа в една 
траектория, а в същото време друг закон забранява това. 
Тази неяснота води до хаотично взаимно блокиране. 

Е. Динамично обяснение. Динамиката на неяснотата 
в низходяща фаза е ескалиращо усилване на незнанието 
въпреки нарастващия поток информация. Хората знаят все 
повече все по-несъществени неща, а в същото време 
яснотата относно важните параметри на живота и особено 
на рационалното поведение намалява. Това намаляване на 
смисъла в лавинообразно нарастващото количество 
информация е плод на ниска степен на социална 
организация, на дефицит на рационалност. Налице е 
размиване формата на социалния жизнен свят в 
резултат на разпадането на комунистическите 
институции като формални основания на живота в 
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реалния социализъм. Пост-комунистическата неяснота и 
ирационалност е плод на паралелното съграждане на нови 
форми и разпадането на стари.  

Като квази-тектонична динамика това потъване на 
знанието в морето от хаотична информация натрупва 
напрежението плавно и го изпразва на трусове. Хората не 
знаят какво трябва да се прави, за да се живее добре и в 
същото време законно и почтено. Вместо ясно и полезно 
знание те получават неразбираема за мнозинството 
политическа и икономическа информация, гарантирана с 
поредните слухове и скандали.  

Пост-комунистическата ентропия расте и после 
намалява. Кога настъпва това обръщане? Кога свършва 
епистемичният преход? 

14. Флуктуации надолу и нагоре 
Животът след комунизма има накъсана форма. За 

него са характерни подемите и падовете. В неравновесната 
термодинамика това са флуктуации, които се самоусилват и 
затихват. Нещата се стабилизират с излизането от “тунела”.  

А. Фрагмент.  
“Булат Окуджава казваше, че най-големият проблем 

на руснака идва от това, че предпочита “да вдига по един 
тон веднъж в годината, отколкото всеки ден по един 
килограм”. Проблемът пък на българина, изглежда, е в 
това, че все му се налага да наваксва с летящи стартове 
годините, които обикновено е проспал на топло в гнездото 
си. И струва ми се най-уместно да определим 1997 именно 
като година на повсеместните опити за летене” 
(Димитрова,1997). 

Б. Данни.  
“При заложен ръст на брутния вътрешен продукт 

(БВП) в бюджета за 1996 година е бил регистриран спад от 
11 на сто. Инфлацията е трябвало да бъде 20 %, а реално тя 
е достигнала 311 %, което е 10 пъти в сравнение с края на 
1995 г...Анализът по сметките на хазната е безпристрастно 
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документално свидетелство за катастрофата на 
управлението на БСП...При втората голяма актуализация 
през декември е било одобрено директно финансиране на 
бюджета от Централната банка с кредит от 115 млрд. лева. 
Така в кроя на годината дефицитът достигна до 206 млрд. 
лева, което е с 355 на сто повече спрямо първоначално 
определените 58 млрд. лева...Катастрофално се е сринал и 
валутният курс. В края на 1996 г. един долар е трябвало да 
с разменя срещу 150 лв., а реално той достигна до 487 лв. 
Основен фактор за катастрофата са спадът на 
производството, на БВП, сривът на банковата система и 
общата икономическа криза” (Найденова, 1997). 

В. Проясняване. Значенията се движат син-
ергетично в социалното пространство и време. Те се 
индуцират от човек на човек, обменят се и образуват 
масиви, потоци. Социолозите хващат тази син-ергетика 
като насочена “динамика на общественото мнение”. Това 
движение не е органичното движение на уникалното 
човешко разбиране или рационална процедура. То е 
масивно, масово, т. е. обхваща човешки множества. Те са в 
съ-гласие помежду си и в не-съ-гласие с други множества. 
Не става въпрос за съвпадане на обективни и рационално 
разбрани интереси, това е на повърхността. Психолозите 
откриват в този феномен “масова психика”, поведение 
съгласно доминиращи настроения. 
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 Фиг. 14. Индекси на брутния вътрешен продукт за периода 
1991-1997  

(НСИ, 1997). 
Но независимо от своите емоции, макар че те също се 

предават и разпространяват между хората, човешките 
множества описват и действат в света в ограничен брой 
оформящи се и кристализиращи и раз-формящи се и де-
кристализиращи във времето семантични фигури, 
готови максими, едни и същи текстове. Затова е възможно в 
една анкета, попълнена от две хиляди души, да се намерят 
смислово свързани разпределения на групи мнения. 
Медиите играят решаваща роля за усилване на 
разпределенията и флуктуациите в “общественото мнение”. 

Разбирането е процес, който трае във времето и върви 
след “нещата”. То експанзира в действие и усилва нещата 
такива, каквито са разбрани. В тази фаза то е вече пред-
разбиране за действието. Ако намерените събития 
междувременно са променили своя ход, разбирането е в 
противофаза с тях. Ако нещата вървят по същия начин, 
техния ход се усилва. Така наслагването на инерциите на 
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значенията и действията води до усилващи се и 
отслабващи флуктуации. 

Г. Форми 
Богатството носи ново богатство. Богатите при 

социализма властимащи стават богати и при прехода към 
капитализма. Това е самоусилваща се флуктуация в 
разпределението на богатството, която може да се усилва 
стабилно или да се пречупва. Властният потенциал на 
изхода от комунизма е информираност, позиция и известна 
менажерска компетентност. Нерядко са налице и пари. 
Такъв тип деец изпреварва още на старта и трупа богатство 
по-успешно при равни други условия. Но никой не е 
застрахован в пазара и се случват провали (фазите на подем 
и срив в търговията). 

Наливане на пари от държавата. Това е опасно 
изтичане на богатство, което се усилва и продължава до 
твърдо ограничение или изчерпване. Когато през пробойна 
изтича вода, тя разширява пробойната и потокът се усилва 
до изтичане на всичко. Захранването на банки и 
предприятия от държавната банка и хазна се усилва 
дотогава, докато държавата може да дава, т. е. в най-лошия 
случай до фалит на държавата. Това е едновременно с това 
дисипация, благодарение на което се запазва стабилността 
на производството и банковата система. 

Изпомпването на държавни средства чрез 
паралелни филми на изхода и входа на държавните фирми-
монополисти се усилва като флуктуация. Трупайки пари, 
тези фирми правят все по-мащабни сделки за продажба на 
продукция или покупка на суровини срещу комисионна за 
посредничество или илегални сделки. Капиталът се прелива 
от държавната в частните фирми. В края на този илегален 
процес на изпомпване изпомпаните средства стават 
достатъчни за покупка и легално приватизиране на цялото 
държавно предприятие. Т.е. по механизма на усилване на 
флуктуациите грабежът стига до своя завършек – цялостно 
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и то законно присвояване на цялата държавна фирма от 
нейните убийци. Псевдобанките изпомпват пари за кредити 
на свои хора срещу комисионна, докато кредитори 
(националната банка, други банки) и вложители може да им 
дават. Този процес спира с изчерпване на доверието на 
вложителите и кредиторите или на резерва на централната 
банка.  

Легална експанзия. Нормалният бизнес при 
достатъчно големи усилия може също да експанзира, и то в 
рамките на закона. Всяко трупане на пари чрез рационално 
и легално действие води до повишаване на вероятността за 
по-нататъшно трупане на пари. Така процесът на 
забогатяване с легален бизнес продължава безкрайно или 
до фатална грешка при инвестиране или при сделка, при 
което фирмата фалира.  

Икономически растеж. Това е най-важната 
флуктуация “нагоре”, която пазарната реформа цели. 
Растежът е нормално състояние на западните експанзивни 
икономики. Растежът в развиващите се страни, в 
далекоизточните капиталистически “тигри”, при 
социализма и в развития запад са различни по сила и 
стабилност. Бързите растежи обикновено са плод или на 
ниска база (социализъм), или на неустойчиви подеми 
(далекоизточни икономики). Растеж след комунизма без 
съмнение значи победа на реформите след комунизма. Ако 
той е временен, значи победата е малка или мнима. Да се 
вдигне една икономика на крака и същевременно 
позитивното масово мнение и действие за икономиката да 
получи подем, е ключово постижение в пост-
комунистическия преход. Това значи, че пазарът е започнал 
да надмогва инерцията на социализма и хаоса на прехода.  

Подеми и падове на доверието. Доверието в една 
политическа сила или институция, веднъж постигнато 
благодарение на решаване на важни проблеми и с помощта 
на медиите, расте, расте до една максимална точка или 
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плато, на която вече се стига предела. Тогава могат да се 
включат отрицателните мнения за тази сила или 
институция. Те намират отклик и съ-гласие, защото 
подемът на одобрението е отслабнал почти до нула. Тогава 
е нормално да се намерят и изтълкуват и отрицателните 
мотиви към въпросната власт. При усилване на това 
брожение неуспешни действия на политическата сила или 
институция могат лесно да я дискредитират. Тогава 
доверието се срива толкова по-бързо, колкото по-бързо се е 
качвало. 

В началото на параграф 12 са приведени данни за 
динамиката на смяната на властта. Това е израз на 
динамиката на доверие към водещите политически сили. В 
политиката флуктуациите около равновесните 
разпределения на нагласите към различни партии са все по-
малки и затихващи в хода на пост-комунистическото време. 
Обикновено всяка управляваща партия, която прави 
пазарни реформи в условията на неяснота и страдание на 
хората, губи своята поддръжка и всяка загуба води по 
механизма на недоволството и разпространението му до 
нова загуба на позиции.  

Рейтингът на БСП след спечелването на първите 
свободни избори през юни 1990 г. от 36 % бързо падна под 
20 през есента. В същото време се качваше рейтингът на 
опозицията СДС. Това бе така до вторите избори през 
октомври 1991, спечелени от СДС с 34 срещу 33 %. 
Идвайки на власт, СДС бързо започна да изчерпва кредита 
на доверие поради непопулярни мерки и непровеждане на 
решителна реформа. Рейтингът тръгна надолу и след по-
малко от година СДС загуби правителството си след вот на 
недоверие. Следващите избори през 1994 бяха спечелени 
отново от БСП. БСП този път повторно излъга надеждите 
на хората и бързо загуби рейтинга си от близо 50 % до 8 % 
в началото на 1997 г. Тогава нарасна надеждата в 
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опозицията, която пък спечели предсрочните избори през 
пролетта на 1997.  

Д. Рационалност. Тук възпроизвеждам син-
ергетичен масов умствен процес или по-точно вълна на 
значения, а не правя икономически анализ на валутния 
пазар, в което не съм специалист. Един мним, т. е. мислен 
локален дефицит на долари води до локално нарастване на 
тяхната цена. Мнимият или мисленият дефицит не е нещо 
обективно. Това може да е мнение за рационалност на 
покупката на долари, породено от слух за вдигане на цената 
им. Това може и да е съвсем рационална и вярна 
преценка, след като вече ясно доларът се вдига, 
националната банка бездейства. На трето място, това може 
да е блъф на играчи на валутния пазар или пуск на 
ментална вълна чрез голяма покупка.  

Това локално нарастване на цената на долара се 
индуцира в средата и се повтаря от все повече играчи на 
валутния пазар, за да получат печалба. Поскъпването обаче 
води до повишаване на търсенето заради индуцираното 
очакване за продължаване на нарастването. Тази 
флуктуация при равновесен пазар вози до самозатихване, 
защото на мястото на дефицита се насочва валута и 
ликвидира недостига. Участниците на пазара се отказват 
от вдигане на цените, защото губят купувачи. Това 
индуцира бързо намаляване на цената и от останалите 
играчи. Но ако очакванията за поскъпване се оправдаят, без 
ситуацията да се стабилизира, тогава настъпва усилване на 
отклонението.  

По закон начеващият позитивно нагласен бизнесмен 
отчита счетоводството на фирмата си пред общинските 
власти и плаща данъците си всяко тримесечие например, и 
в края на годината прави равносметка. Оказва се, че той 
печели по-малко от самите данъци или въобще не печели. В 
същото време илегални производители и особено търговци, 
които не плащат данъци, печелят многократно повече. За да 
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печели нормално, той трябва да вдигне цените. Но тогава 
неговите конкуренти ще го съсипят и той няма да може да 
продава нищо. Него, от друга страна, го рекетират, както и 
другите, и му искат пари за охрана и застраховка. Мамят го 
съдружници и клиенти. Полицията не прави нищо. Тя 
действа в екстремно сложни условия и не смогва да се 
грижи за гражданите. Данъчните инспектори не го 
проверяват или са корумпирани. Цялата система на 
зависими от него действия и на действия, от които той 
зависи, е нестабилна, хаотична, постоянно клоняща към 
сгромолясване хаос. При това на всеки етап от една 
циклична верига на легални и рационални действия за 
производство и реализация на продукция на пазара 
неопределеността расте, натрупвайки се от предишните 
етапи. Така вероятността от намаляване на ентропията е 
толкова по-ниска, колкото по-ниска е общата ентропия на 
мрежата от действия. Това е един вид положителна обратна 
връзка, в която ентропията се самоусилва цикъл след 
цикъл. Това е ускорително свободно падане надолу. 

Е. Динамика. При определена степен на девалвация, 
ако не се налее поток от свежи долари на пазара например 
от централната банка, всяко нарастване на цената води до 
растеж на търсенето и всеки растеж на търсенето води до 
растеж на цената. Така кръгът се затваря. Имаме усилваща 
се девалвация, положителна обратна връзка в посока 
“надолу” за лева и неговите притежатели и “нагоре” за 
долара и държащите доларова позиция. В един момент все 
пак се стига до равновесие. При дадена цена 
платежоспособното търсене затихва и спира. За да се оживи 
пазара, продавачите започват да свалят цената. Това 
сваляне спира на равнище на равновесие, при което потокът 
на покупко-продажбите възстановява своята нормална 
интензивност и всяко покачване или понижаване на цената 
се сблъсква със съпротивата на средата, т. е. самоотслабва 
се.  
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Ясно е, че политическите нагласи, както и 
икономическата динамика, описват вълни. Вълните са 
графичен еквивалент на усилването на флуктуациите и 
смяната на тяхната посока. Равновесната микродинамика 
също е “вълнова”, като амплитудата на отклоненията е с 
порядъци по-ниска от неравновесната.  

Флуктуацията е отклонение, в частност колебание, от 
равновесното или стационарното състояние на системата. В 
равновесно състояние реалните системи осцилират, 
колебаят се, флуктуират около състоянието на равновесие. 
В стационарно състояние при минимално производство на 
ентропия системите също се колебаят, като това колебание 
може да се сравни с динамиката на махалото. Системата 
влиза и излиза от състояние на минимално производство на 
ентропия в един от минимумите на своята функция на 
състоянието. Това е затихваща флуктуация, тя отслабва с 
времето. Но някои от флуктуациите се усилват и водят 
системата извън състоянието на стабилност. Промените 
могат да доведат нови промени, които да усилят 
отклонението на системата от стабилност. Тук действа 
добре познат ефект от кибернетиката и физиката – 
положителната обратна връзка. За разлика от отрицателната 
обратна връзка, при която отклонението от равновесието 
води до връщане към равновесието и така флуктуацията е 
затихваща или един саморегулиращ се процес е колебание 
около равновесното състояние, положителната обратна 
връзка води до отдалечаване от равновесието.  

Силното колебателно движение, високите амплитуди 
на отклоненията, бурните вълни са характерни за пост-
комунистическата динамика. Те затихват с времето, както 
затихват с времето вълните на всеки взрив. Всяка социална 
форма може да се проследи и да се покаже, че онези 
социални форми, които се променят рязко в прехода от 
комунизъм към демокрация или от централно-планова към 
пазарна икономика, са еднакво неравновесни, силно 
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колебателни и бурнопроменящи се, докато не бъдат 
овладени макропроцесите на прехода и от друга страна 
докато спонтанно не се достигнат макроравновесните 
състояния в икономиката, политиката и социалния живот 
като цяло.  

Много е просто от физична гледна точка: животът е 
усилие за структуриране срещу спонтанната ентропия. 
Правиш решителни реформи, вървейки напред все по-
неотклонно, или агонизираш ден след ден. 

15. Локални подредби 
Разумът е локален. Хората уреждат някак живота си 

дори в невероятни условия. В нестабилна среда са налице 
множество области с локална подредба. Те се захранват с 
“негативна ентропия”, извличайки енергия от средата. С 
това средата става още по-нестабилна. Местният ред без 
цялостно социално устройство се заплаща с хаотизиране.  

А. Фрагмент.  
“Белгия укрива издирвания от Русия и Интерпол 

аферист Андрей Козльонок, отмъкнал от руската държава 
злато и диаманти за $180 млн., пише в. “Век”. През 1994 г. 
тогавашният шеф на Комитета за благородните метали 
Евгений Бичков решава да привлече чужди инвеститери за 
модернизирането на компанията “Алроса”, диамантения 
лидер на Русия. На сцената се появява московчанинът 
Андрей Козльонок, който увещава Бенк ъф Америка да 
субсидира с $ 500 млн. за “Алроса”. Банката иска смесена 
фирма с приличен уставен капитал като гаранция. Бичков 
увещава правителството и към Сан Франциско потегля 
първата пратка скъпоценности. Това е уставният капитал на 
фирмата “Голдън-АДА”, учредена от Андрей Козльонок. 
По-късно Русия изпраща още 5 тона златни царски монети. 
Те обаче са претопени в кюлчета, които заедно със 
скъпоценните камъни изчезват чрез подставени заирски 
фирми и швейцарски банки. Получената валута отива в 
сметките на афериста в Белгия и в други страни. За 3 
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години сладък живот Козлето купува самолети, 
хеликоптери, яхти, кадилаци, разкошни вили и всичко, 
каквото поиска ненаситната му душа. Когато в Москва 
подушват нещо нередно, става ясно, че са изчезнали както 
златото и скъпоценностите, така и Козлето. По дирите му 
тръгват агенти от Русия и Интерпол, той си прави 
пластична операция, сменя държави и градове. В Белгия го 
пипва в Антверпен за нарушаване на паспортния режим и 
го вкарва в затвора. Тя обаче не предава афериста въпреки 
събраните факти. По-голямата част от скъпоценностите е в 
белгийската фирма “Стар Дайъмънд” (Стандарт, 28.01. 
1998). 

Б. Данни. “Приста Ойл”, собственост на Атанас и 
Пламен Бобокови  

“е регистрирана през 1994 г., но само за три години 
вече определя облика на българския пазар за масла. След 
спирането на “Плама”, делът й се определя на 75 %. 
Успоредно с това се наблюдава и свиване на вноса на 
масла. През цялата 1996 г. са внесени 16 146 т., докато през 
1997 г. – едва 4000 т. “Приста Ойл” продава 2200 тона 
масла всеки месец” (Труд, 09. 12. 1997).  

В. Смисъл. Разумът в потока на живота е локален. 
Когато хората описват и обясняват течащите в потока на 
живота значения, те подреждат своето разбиране, своята 
индивидуална, местна и моментна “докса”. Подреждането е 
самата форма на живота срещу хаоса. Животът може да 
експанзира локално, дори и хаосът да е тотален. Хората 
намират изход и понякога могат да успеят по-добре в 
хаотична, отколкото в подредена среда. Начинът това да 
стане е или да се пренебрегва закона, рискът в което е 
малък в условия на течаща и отслабена норма (аномия), или 
да се намират легални пробиви и да се действа 
свъхрационално. В първия случай местният ред усилва 
цялостния безпорядък. Във втория локалното подреждане 
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усилва реда в цялото, поне от гледната точка на закона 
(която не е абсолютно мерило). 

Локалната подредба e подрежданe на място в 
обществото за сметка или в полза на макросоциалния 
ред. Това е местен ред в една форма – като например в 
реанимиращата се пазарната икономика. Това може да се 
прави и в политиката, когато партийни централи провеждат 
успешна предизборна кампания и убеждават избирателя да 
им повярва, в резултат на което печелят власт. 

Животът намира път и хората правят своите малки 
или големи подредби в социалното пространство. Нещата 
изглеждат като борба с порой в планинска долина или като 
изкачване в буря, като плаване в развълнуван океан или 
като спасяване от лавина. И в същото време безпогрешно 
работят осветляващите микропространството смисли на 
свободата, богатството, сигурността и достойнството. Те 
имат по-дълбоки корени, отколкото е равнището на 
социалното безредие. 

Г. Форми.  
Разединение. Локалните подредби могат да се 

разберат в контекста на едно разединение на острови в 
океана или оазиси в пустинята. Но основното разединение в 
България бе между комунисти и антикомунисти, между 
безнравствеността и провокираната от нея агресивност. 
Липсата на равносметка за меганесъстоятелността на 
комунистическия проект и покаяние за мегаисторическата 
вина на комунистите като цяло (отказът от колективна 
вина) предизвиква гняв, омраза и непростимост в 
обществото, които се фокусират в активната политическа 
опозиция. Антикомунистическата опозиция е изначално 
наранена от гнева и е обречена да изгори в неговите 
пламъци, като не успее да позитивира нагласата и 
действието си, да осъществи спасителното национално 
съгласие за реформа, което дори социалистите са готови да 
приемат. В същия момент мнозинството от хората искат 
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коалиционно правителство. Ако бе постигнато единение и 
очевидните стъпки на реформата бяха санкционирани с 
одобрение от народа, нямаше да се загуби ценно време, да 
се разграби страната и да се изпита това огромно страдание, 
с което се плаща забавения преход. Това е цената на 
локалните подредби – тоталният хаос.  

Локалното експанзира или колапсира. Всяка 
локална промяна може да прерасне в глобална или да 
изчезне. Ако тя е локално положителна като успех за 
своите автори, тя индуцира мултипликация и скоро се 
създават нейни подобни промени в други точки на 
социалното пространство. Ако това се окаже отрицателна 
флуктуация за системата като цяло, тя или затихва, 
потисната от макросили, запазващи равновесието, или води 
до трайни поражения на цялото общество, след които 
отново се слиза на някакво стационарно състояние 
(минимално производство на ентропия на по-ниска точка, 
при по-висока ентропия). Ако пък се окаже положителна, 
тя води обществото като цяло нагоре към 
самоорганизиране, до достигане на ново стабилно 
положение при по-ниска ентропия и по-висок ред. Един 
правителствен акт срещу престъпността, например 
постановление, или акт на МВР, например акция на 
единичен полицай, са действия е винаги, макар и в 
различна степен, локални. Разликата е в тяхната социална 
сила. Правителственото постановление има силата на 
задължително за гражданите или институциите, подвластни 
на изпълнителната власт. То доминира по силата на своята 
легална сила. Но това доминиране се оказва също зависимо 
от съгласието за респект пред изпълнителната власт (или 
съответно към закона). Докато едно авторско действие на 
полицай от системата на МВР няма силата да стане валидно 
в макромащаб, но може да доведе до флуктуации с 
усилване. Ако той залови важен престъпник, организиращ 
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акции от макромащаб, ефектът ще е достатъчно голям, за да 
повлияе върху реда в обществото.  

Но всяко локално действие е в съответната му степен 
е слабо и затихва, потопено в холистичния контекст на 
цялостната връзка. Така единичното действие за 
подобрение, извършено не във фаза с общото течение на 
нещата и нямащо сила да повлияе върху подредбата на 
силите, е осъдено на неуспех. Лесно е да се съгласим, че 
огромното мнозинство от нашите всекидневни действия са 
именно такива. А това значи, че всяко оздравяване на 
обществото от болно положение е малко вероятно. То 
следва да започва с максимално силни локални действия 
(закони, постановления, акции, действия) при максимално 
единство на институциите и максимално обществено 
съгласие да се извърши това. 

Д. Рационално обяснение. За да бъде нещо 
рационално, то трябва да има форма. А щом има форма, то 
има граница. Разумът е потопен в потока на живота. Но 
топосите в социалното пространство не са еднородни. Едно 
е да действаш в правителството, друга е в малката частна 
фирма. Твоите действия имат различна сила.  

Производството в една малка частна фирма е единица 
в икономическа система. То е брънка от сигурността или 
престъпността. То е част от една аморфна икономическа 
среда. То е верига от рационални действия между 
партньори. На всички тези равнища и във всички тези 
мрежи от органично свързани действия ентропията в 
средата спонтанно се стреми към максимум. Когато веднъж 
се стигне до висока ентропия, нейното намаляване е крайно 
маловероятно. Защото всяко от действията във всяка от 
мрежите е зависимо от цялата мрежа, чиято ентропия е 
висока. Ако едно действие в една точка от мрежата поради 
свободно решение на агента е нискоентропийно, то се 
“удавя” в общата висока ентропийност и неговият ефект е 
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нулев. В следващият цикъл неговият автор най-вероятно ще 
избере адекватното високоентропийно действие. 

Действие с интенция извън закона и широкото 
съгласието е локално рационално, но глобално то 
увеличава хаоса. Човек започва да прави своя бизнес 
извън закона, извън данъчните власти, извън обсега и 
надеждата към полицията, извън постановленията на 
правителството. Формулата е: – повече печалба тук и сега с 
всякакви средства, които няма да попаднат под ударите на 
властта и ще избегнат насилието от страна на 
престъпността. А това значи на практика в условията на 
аномия и хаос да се търгува със стоки на едро без 
предварителни инвестиции, намирайки пазарни ниши и 
неравновесия между изкупни и продажни цени. Всяко 
успешно навлизане в дефицита и между равнищата на 
цените и в потока на нарастването на девалвацията на 
валутния пазар значи трупане на богатство. Хаосът създава 
многобройни ниши на тепърва развиващия се пазар и 
пробойни в закона и прилагането му, за да се възползват 
всички форми на а-номално рационално икономическо 
действие.  

Рационалните стъпки в една подредена местна 
среда наистина се усилват последователно и взаимно, 
когато са в мрежа. Както бе показано, възможни са 
положителни усилващи се флуктуации, които водят 
системата към “по-добро”, т. е. понижават нейната 
ентропия. Всички процеси на самоорганизация, при които 
системата се изкачва но все по-високо равнище на 
организираност и компенсира все по-пълно и с нарастващ 
излишък потока на ентропията, са процеси на разширение, 
на експанзия на живота. Нито една жива система или 
множество свързани живи системи не може да прескочи от 
състояние на близост до разпадането към състояние на 
хармония, без нейният ред да се усилва постоянно или на 
степени. Това самоорганизиране не може да се улови, без 
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да се използва “интерпретация”, т. е. без да се реконструира 
приноса на промяната за експанзията на системата. Затова 
неравновесната термодинамика не е още теоретична 
биология или социология. Но на равнището на ред, на 
което не става въпрос за жива органика, за телеология, за 
жизнен процес, а става въпрос за пространство-времеви 
редове неща и събития, разликата между стабилност и 
нестабилност или мета-стабилност е изключително важна.  

Е. Динамика. Според синергетиката промяна отвъд 
едно състояние на системата, наречено “критична точка”, 
води до загуба на линейността на динамиката и системата 
може да поеме по различни пътища в зависимост от 
случайни влияния от микромащаб (бифуркация). Тя може 
да тръгне към нови стационарни състояния или 
неравновесни подредби, които са особено интересни в 
неравновесната термодинамика (дисипативни структури – 
Пригожин). Тези пространствени и времеви редове, т.е. 
форми и ритми, нямат пряко отношение към социалния ред 
и изобщо към живота. Неща като геометричната 
правилност на капките, на мехурчетата пара във врящата 
вода или на шестоъгълните клетки на Бенар, или ритмите 
на вълните край брега на морето, не значат нито нещо 
хубаво, нито нещо лошо за живота. Важна е 
функционалната връзка с органичното цяло, в което те биха 
могли да се включат или се случват. Трудно е да се намерят 
техни аналози в социалния живот.  

Пост-комунистическата динамика е именно от този 
тип – неравновесна динамика на множество отчасти 
свързани, отчасти независими индивиди, ментални форми, 
значения, артефакти. Хората постоянно влизат и излизат от 
положителни и отрицателни потоци на ред и хаос в 
обществото. Това е характерно за всяко общество. Но пост-
комунистическата динамика като цяло е далеч от 
стабилността, за разлика от динамиката в реалния 
социализъм или развития капитализъм. Отклоненията не са 



 172 

гарантирано затихващи и която и да е система в преход не 
се връща, нито отива гарантирано към стабилност. 

6. Стабилности  
Има два вида стабилност – ”силова” и “спонтанна”. В 

реалния социализъм една почти затворена система бе 
силово стабилна. Тази стабилност е затихваща и се губи в 
колапс. Другата стабилност е равновесие на динамики. На 
пазара съществува равновесие между търсене и предлагане. 

А. Фрагмент.  
“Стабилизационна програма или радикални 

реформи?...Затова стабилизационната програма може би ще 
даде временни облекчения и частични подобрения на 
положението. Те ще се дължат на връщане към рутинните 
средства за управление и старите, изпитани икономически 
структури, т. е. тя не може да бъде нищо друго освен 
икономическа реанимация на катастрофиралата командно-
административна система...Нека допуснем, че 
стабилизационната програма е дала възможно най-добър 
ефект... Ще означава ли това, че ще бъдат удовлетворени 
националните икономически и политически искания? 
Очевидно няма да означава. Вместо 50, на улиците ще има 
250 хиляди протестиращи граждани, защото те протестират 
срещу системата” (Костов, 30. 11. 1989). 

Б. Хроника.  
“Натрупаните в страната проблеми следва да се 

решават в дух на търпимост и взаимно разбирателство, за 
да се осъществи мирен преход към демократично 
обществено устройство в условията на стабилност, 
спазване на законността и пълно зачитане на правата и 
свободите на всички участници в политическия процес” 
(Споразумение по политическата система. Демокрация, 13. 
03. 1990).  

“Очевидно не можете да правите структурни 
реформи без макроикономическа стабилност, а това значи, 
че трябва да се контролира инфлацията, монетарната и 
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фискалната политика...Спомнете си началото на 1991 г., 
когато цените бяха утроени. Но много бързо след това 
инфлацията падна до 6-5 дори 4 процента” (Уилтън, 26. 01. 
1993). 

“Годината завършва при спокойствие, незапомнено 
от десетилетия. Правителството се опира на широко и 
непоклатимо парламентарно мнозинство. Проучванията на 
общественото мнение за такава подкрепа и към дейността 
на президента, премиера и парламента..Но след всичко, 
което преживя обществото от 1989 година насам, тази 
ситуация внушава усещането едва ли не за чудо. А чудо 
няма. Ние просто сме на дъното. А там е спокойно” 
(Костов, Вл., 1997). 

“А стабилизацията, поне за първите месеци от 
въвеждането на енигматичната доскоро система на валутен 
борд, дойде от доверието, че ще се спазват няколко 
правила: бюджетът ще е балансиран и ще се финансира 
неинфлационно; макроикономическата среда ще е 
стабилна, защото ще спре девалвацията на лева – 
въвеждане на фиксиран курс към германската марка, и БНБ 
като гарант, която купува и продава при този курс; защото 
ще се укроти инфлацията – БНБ няма да размива 
стойността на лева...Доверието естествено се подхранва и 
от обясненията, че системата “сама пищи”, когато някой 
бяга от тези правила” (Тодорова, 1997). 

Данни. След чувствителен спад производството 
бавно, но стабилно се възстановява. 

 
Tабл. 16. Индекси на брутния вътрешен продукт (по 

съпоставими цени)  
(НСИ, 1997). 
година индекс при база  

предходната година 
 

индекс при база  
1990 година 

1990 100  100 
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1991 91,6  91,6 
1992 92,7  84,9 
1993 98,5  83,6 
1994 101,8  85,1 
1995 102,1  86,9 
1996 89,1  77,4 
1997 93,1  83,2 
1998 104 (прогноза)  
 
Не е възможно да се включи цялото производство. Но 

ако се има предвид, че се натрупва недеклариран оборот и 
продукт в годините след 1990, и то в мащаби до около 50 
%, растежът е факт за целия период. Икономическият 
растеж официално е отрицателен след 1990 и това е 
нормално. Важен е моментът на обръщане от спад към 
растеж и неговата трайност. Налице е временен растеж през 
1994 и 1995. Той се пречупва поради причини, които ще 
разгледам в друга глава. Оказва се така или иначе, че 
стабилизацията през 1995 е повърхностна. Такава 
стабилизация при валутен борд и икономически растеж 
вече е налице от втората половина на 1997, което намалява 
темпа на спада, а през 1998 и по-нататък се очаква растеж.  

Остатъкът от държавната икономика, който още не е 
приватизиран, въпреки данните и преувеличените 
свидетелства за разграбване и упадък, се стабилизира. 
Финансовият резултат на предприятията от обществения 
сектор след главоломно падане се изкачва над нулата през 
1996 и е положитлен. 
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Фиг. 16.2. Финансов резултат на предприятията от 
обществения сектор (без селскостопанските) (НСИ, 1997)  

----- 
Стабилни са електоралните нагласи на “твърдите 

електорални ядра” – големи групи от стабилно убедени 
хора, които много трудно (само при дълбока криза на 
доверието) биха сменили гласа си.  

1993, 28.02.’93. Ако днес се проведат избори, бихте 
ли гласували пак така, както гласувахте на предишните 
избори за народно събрание? 

   Да, сигурно Колебая се Не 
   28.01. 4.02. 28.01. 4.02. 28.01.

 4.02.  
СДС  77 81 13 10 10

 9 
БСП  76 75 10 10 9

 15 
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ДПС  74 73 21 19 5
 8 

Други партии 6 44 28 18 26
 38 

Не желаят да гласуват 19 14 23 23
 58 63 

(MBMD, 1993). 
Внушително е доминирането на стабилните 

електорални нагласи на основните полярни политически 
сили-СДС и БСП. Колебанието нараства при ДПС и 
особено силно при другите партии.  

 
В. Прояснение. Стабилността след комунизма прави 

възможно продължаването на мирния живот при огромните 
амплитуди на икономическата и политическа нестабилност, 
временно усилващи се и устойчиво отслабващи от година 
на година. Тази стабилност е нов обществен договор за 
демокрация и пазар, за отхвърляне на комунизма и за 
присъединяване към институциалните форми на западния 
свят. Това бе признание на ценностите на живота, 
свободата, сигурността, собствеността, достойнството и 
щастието така, както са формулирани от Запада, 
записани в текстове като “Деклрарация на независимостта 
на Съединените щати” от 1776, “Декларация за правата на 
човека и гражданина” на Френската революция от 1789, и 
всичко, произлязло след тях и наречено Ново време. 
Същите тези ценности бяха фиксирани в Хартата за правата 
на ООН от Хелзинки, приета на 10. 12.1948 г. Това е 
западното разбиране за свободата като абсолютна 
трансцендентална позиция на уникалната човешка личност, 
имаща корените си в християнството като индивидуална 
безсмъртна душа на всяко човешко същество. Революцията 
през 1989 и последвалите я нови конституции върнаха екс-
комунистическите страни в лоното на Западната 
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цивилизация. Друго е положението в азиатските пост-
комунистически страни.  

Стабилността, за която става дума, е на по-ниско, 
фундаментално ниво спрямо вълненията след 
комунизма. Обществата след комунизма могат да се 
изтощават от несъгласие, дефицит на законност, грабежи на 
национално богатство и политически нечистота, но те не 
биха могли да визират дори по различни начини посока на 
своята история, ако не съществуваше негласната и 
безспорна принадлежност към базовите смисли, изричани 
на Запад като живот, свобода, сигурност, богатство, 
достойнство. Източното разбиране също гравитира към 
признаване на всички тези смисли, но не като 
субстанциални атрибути на обществената форма, а като 
чисто спонтанни индивидуални качества.  

Хаос и ред взаимно се изключват и обуславят. Те са в 
отношение на допълнителност и реципрочност. 
Стабилността е резултат не от някаква въображаема 
анихилация на хаоса, а от постоянно поддържаното усилие 
на обществения живот да пази макро-рамките на 
обществения договор. Това са насложени динамики на 
нагласи и сили, които неутрализират натрупаното 
напрежение чрез легитимни форми на съизмерване на 
силите и актьорите заемат новите си места.  

Г. Форми. 
Нестабилности върху стабилна основа. Във важни 

смисли кръглата маса и приетата конституция внесоха 
истинска стабилност. Хората приеха реалността на 
демокрацията с позитивно съгласие. Приеха и пазара. По 
тези въпроси в България, както и в останалите европейски 
екс-комунистически страни с изключение на тогавашна 
Югославия и Албания, нямаше колебание. Но не така бе в 
СССР и после независимите държави от ОНД. В България 
се подклаждаше гражданско напрежение на 
противопоставянето на две визии за “демокрацията и 
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пазара”: социалистическата и либералната. Но това не бяха 
просто социалистическа и либерална визии. Това бяха 
непримирими морализирани позиции на виновните 
комунисти, които не се покаяха, и на обвиняващите 
демократи, които не искаха да простят и забравят. 
Непризнатата и неясната историческа виновност на 
комунистите и неосъзната историческа важност на бързата 
реформа от цялото общество отслабваха година след 
година обществената воля и напрежението предизвика бури 
и дрейфове на смяна на доверие към сменящи се властни 
сили. В крайна сметка след серия стабилности и 
нестабилности се стигна до стабилната 1997 година, в която 
либералната власт свали почти до нула инфлацията, 
стабилизира националната валута и създаде непознато 
голям за страната валутен резерв. Ускори се 
приватизацията. Ето как обаче един скептик коментира 
стабилността на 1997: 

Легитимност. Политическата система на 
демокрацията, която не е нова за екс-комунистическите 
страни от Европа, а е възстановена след 45 години 
комунизъм, се стабилизира ускорително. Става все по-
немислимо и невъзможно силово вземане на властта. Дори 
комунистите забравят крилатата формула: “власт с кръв се 
взема и с кръв се дава”. Това пределно илегитимно 
осмисляне на властта, в което по перверзен начин се 
отъждествява престъпното насилие с героизма, и което 
владее(ше) доскоро обикновеното комунистическо 
мислене, отстъпи решително. Социалистите дори се 
съгласиха за втори път през зимата на 1997 да отстъпят 
властта при паднало доверие към управлението им и под 
натиска на пряката демокрация. Те се отказаха от мандата 
за нов свой кабинет и стана възможно ново споразумение 
на политическите сили за предсрочни избори. 

Стабилност на “пряката демокрация”. Типично е 
за пост-комунистическите бурни събития хората да свалят 
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доверието си към управляващите и, събрани на площада, да 
отправят някакви искания относно болезнената реформа и 
своите права. Стабилните състояния на социализма са 
поддържани от пасивното съгласие в примирението на маса 
хора да живеят по начин, който им е вменен като 
“историческа необходимост”. Макар и не спонтанно, те 
устойчиво се стичат към избирателните урни на избори и 
към площадите на празници, за да демонстрират своето 
“единство и сплотеност около социализма и партията”, като 
рядко си помислят за публичен протест. И напротив. 
Появата на площадни акции против режима вече 
стабилизира една пост-комунистическа система. В 
началото флуктуация, със своето разрастване тази маса 
дава ново социално състояние. Падането на комунизма 
създава в някои случаи извънредно стабилен национален 
консенсус (Чехословакия през ноемрви 1989). Тогава под 
натиска на площада промяната стана бързо и решително на 
политическо равнище. Комунистическата партия 
катастрофално загуби бързите избори. Тълпата е привидно 
лош пример за стабилност. Но човешките множества, 
наречени тълпи, често са високо стабилни.  

Нестабилност на “тълпите” от неориентирани 
маси. Пост-комунизмът е “пълен с тълпи”. В това 
високоенергетично и високоентропийно общество тълпата 
играе ключова роля, особено по-на изток от Централна 
Европа. Сектантски сборища, “тайни събрания”, явни 
събрания, митинги, демонстрации, стачни, “гражданско 
неподчинение” – такива са основните форми на тълпа. Тук 
се включват обаче и икономическите форми на тълпа: 
опашки за купуване на валута, масов търг, безплатен обяд 
за бедните, акционерна мания, правеща финансови 
“пирамиди”, бунтове на групи хора срещу властта без 
конструктивна позиция и т. н. В някакъв смисъл това са 
тълпите, които ако не физически, поне ментално се 
насочват и самоусилват. Пирамидите и другите подобни 
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финансови образувания разчитат на тази вълна на тълпата, 
която им носи пари. След падането на пирамидите тези 
тълпи се събират физически на едно място и протестират 
срещу правителството или срещу “феодала” на пирамидата 
за своите изгубени пари. По този начин може да се получи 
въоръжен граждански сблъсък, както стана в Албания. 
Поведение на тълпи имат хората, когато следват 
нарастването на валутния курс и се опитват да го догонят, 
като постоянно обменят национална валута за хард-валута. 
Това е производство на ентропия и в същото време е 
изпомпване за едно малцинство. Тълпите след комунизма 
избиват в агресивно заявяване на деструктираща воля.  

Д. Рационалност. Еволюцията на рационалните 
форми на “стабилността” от комунизма до днес преминава 
през два важни етапа. В началото доминира масивно 
нагласата на хората към стабилността като обезболяване 
на реформата, т. е. стабилни доходи, стабилна заетост, 
стабилен лев и стабилни цени. Това са несъвместими неща 
в рамките на нито една икономика, особено на кризисна 
като тази на изхода от комунизма. Социалистите визираха 
стабилността по начина, по който социализмът я постигаше 
за дълго време – чрез държавно регулиране. точно тази 
стабилност бе разрушена и то безвъзвратно, поради 
дълбоките нестабилности, създадени от нея. Това ясно се 
вижда в цитираната статия на Ив. Костов от 1989.  

Реакцията срещу тази “стабилност” бе “шоковата” 
терапия на бърза монетарна реформа: освобождаване на 
цените, либерализиране на валутния пазар, закриване на 
фирми, приватизация и т. н. Но тя е възможна само при 
всенародна яснота и съгласие за това, което има да се прави 
и какво става, и при изключително надеждна система на 
социално осигуряване, каквато не бе създадена и при това 
освобождаването на цените и големия шок “изяде” 
пенсионните и здравните фондове. При това положение да 
се прави пазарна реформа и особено само монетарната й 
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част, както се получи през 1991, е дестабилизация, която 
обществото не понася и снема доверието си от 
управляващите. Реформа без стопанска макро-стабилност 
не става. Но това е стабилността на пазарната икономика, а 
не стабилността на държавното регулиране. По този въпрос 
менталните вълни на социализма и либерализма в България 
не се срещаха, а се разминаваха задълго на фона на 
неяснотата за мнозинството от хората.  

Моделът на Ран-Ът за действие в България е пример 
за либерална рационална визия. Стабилизацията в този 
модел е саморегулацията на пазара, който след болезнено 
навлизане задейства своите обратни връзки. Това се 
постига в средата на социална сигурност, натрупване 
валутен резерв, рестриктивна политика, заздравяване на 
банките, недотиране, нерефинансиране, освобождаване на 
цените и стабилизация на пазара. Социалистическата визия 
за стабилност се различава: запазване на държавната 
собственост, дотации срещу фалирането, спасяване на 
банки срещу загубата на влоговете. И всичко това за сметка 
на растящ дефицит на бюджета и изчерпване на резерва, т. 
е. дестабилизация. Затова още в началото поради властта на 
екс-комунистите този тип стабилност се наложи над 
либералния и фактически осуети началото на реформата.  

Е. Динамично обяснение. В термодинамиката има 
три основни състояния на системите: равновесие, 
стационарност и нестабилност. Равновесието отговаря на 
максимална ентропия и в това състояние системата се 
колебае около пълния хаос. В условия на равновесие няма 
живот. Нито една социална система не се намира в това 
състояние. Стабилната (стационарната) система е система 
далеч от равновесието, в която потенциали, потоци и сили 
компенсират повишаването на ентропия. Например потокът 
на слънчева енергия към Земята компенсира ентропията, 
която живите системи произвеждат, и поддържа живота на 
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планетата. Огънят поддържа течното състояние на водата 
при външна температура под нула градуса.  

Стационарното състояние е устойчиво. При него 
производството на ентропия е минимално и системата се 
връща в него при отклонения (Пригожин). Тя се стреми да 
запази своята стабилност срещу всяко разрушително 
действие и го постига благодарение на затихването на 
флуктуациите или с други думи чрез регулация по 
механизма на отрицателната обратна връзка. 
Стационарното състояние има своя граница. Ако външно 
въздействие промени системните параметри (температура, 
налягане) над определен праг, системата излиза от 
стационарното състояние. Тогава нейното поведение е 
непредвидимо. Тя може да се върне в състоянието на 
стационарност или да постигне ново такова състояние на 
друго равнище. Но системата може да навлезе и в режим на 
нестабилност и да “кръжи” около една точка във фазовото 
пространство, като не се отдалечава на над определена 
дистанция от стабилността. Това Пригожин нарича 
“ограничен цикъл”. 

Социализмът е такъв “ограничен цикъл”. В края на 
краищата този режим се разрушава и настъпва 
непредвидим хаос. Този хаос трябва да се сведе до 
ограничен цикъл на икономическата система около 
състояние на стабилен пазар. Т. е. може да се каже, че 
имаме “фазов преход” от едно мета-стабилно състояние на 
подреденост към друго, от план към пазар.  

Различните общества са различно стабилни в смисъл, 
че в тях е налице различно интензивен сумарен ентропиен 
поток. Те са многообразия с различни локални състояния на 
стабилност и нестабилност. В някои от тези състояния 
хаосът е повече, а в други – по-малко. В някои от тях се 
произвежда повече, в други – по-малко. Някъде 
престъпността е по-малко, а другаде – повече. В някои 
пост-комунистически сфери или страни институциите са 
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по-силни, отколкото в други. В някои екс-комунистически 
държави извънредни избори се правят по-рядко, а в други – 
по-често. В някои икономики в преход инфлацията е по-
висока, отколкото в други. И така нататък. Всичко това са 
индикатори за различна степен на стабилност така, както тя 
е разбирана в съвременната западна цивилизация – 
социален ред, равновесен пазар, политическо равновесие, 
граждански мир, икономическа стабилност. 
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Глава ТРЕТА. МЕНТАЛНИ ВЪЛНИ  
Човешкият ум подрежда жизнения свят, като го 

възприема, описва и обяснява. Жизненият свят се 
експонира в многообразие и движение на форми, 
проецирани от ума: текстове, действия, артефакти. В 
социалното пространство се носят масиви от значения, 
които очертават течението от комунизъм към онова 
неизвестно, което идва. 

17. Ментална форма 
Ние българите сме като долапчийски коне с капаци 

на очите. Въртим този разнебитен воден долап, наречен 
живот, и колкото повече го въртим, толкова повече ни 
харесва.  

.(Йордан Радичков). 
А. Фрагмент. 
“При социализма се работеше от сутрин до вечер и 

след това се чакаше на опашка за автобус и хляб. Парите 
стигаха само за насъщния. А светът е голям и прекрасен, 
привлекателен и разнообразен. Да работиш само и просто 
за хляба не си струва. Чрез частния и семеен бизнес ще се 
създаде такава социална система, в която удоволствието, че 
живееш ще доминира над естествените всекидневни 
проблеми. А това ще означава: пътешествия в близки и 
далечни страни, почивка на море и планина, спорт, срещи с 
истинската култура, по-малката част на семейния доход ще 
е достатъчна за посрещане на всички материални нужди.” 
(Из предизборната програма на СДС – 1991). 

Б. Социологическо изследване.  
Декември ‘96. В анкета на “Gallup” за България 

данните сочат, че 55 % от “всички избиратели” смятат за 
по-важни “редът и сигурността, въпреки риска от 
авторитарно управление”, от “гражданските права и 
свободи, въпреки риска от престъпност”, а 25 % от тях 
смятат обратното. Но избирателите на СДС от своя страна 
се разпределят на 50 % срещу 36 % в полза на правата и 
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свободите въпреки риска от престъпност (Gallup,1997, с. 
225). Изследователите обясняват: “Очевидно става дума за 
логична реакция на напълно променения тип обществени 
отношения, в който е поставена личността... 
Престъпността, корупцията, черната икономика, 
незаконното забогатяване, драстичното и бързо социално 
разслоение, както и пресният спомен за социалистическото 
равенство непрекъснато подхранват желанието за нещо, 
което да възстанови познатия социален порядък” (пак там, 
с. 226).  

Тук намираме рационално обяснение на една 
ментална форма (нагласа) като “логична реакция”. Но 
обратното разпределение, което намираме при 
избирателите на СДС, излиза “не-логична реакция”. Тогава 
излиза, че партийните пристрастия разделят хората на 
рационални и не-рационални. Очевидно тук става дума не 
за логическа алтернатива, а за смислова: свободата или 
сигурността. Без приемане на базови смисли, изразяващи 
“човешката форма” или “доксата на западния живот”, не 
можем да доведем в нито един случай разбирането до по-
голяма сила от тази на простото предположение, което 
заедно с безкрайното число други предположения е еднакво 
вероятно и невероятно. Вижда се, че херменевтичното 
процедиране не е рационално и не води до силна подредба 
тук. Остава да се доверим на валидността на “базовите 
смисли”. 

Можем да разиграем мислен експеримент, за да 
проверим тази валидност. Да допуснем, че се изследват 
хора в критична социална ситуация, например война. 
Тогава проблем е животът. Биха ли избрали те да има 
повече нахранени или да има по-малко убити човешки 
същества? Поставени пред тази дива алтернатива, те ще 
изберат очевидно второто, но не поради “логиката”, а 
поради доминирането на “живота” пред “изхранването” или 
“сигурността”. Ако не разполагаме с тази “доксическа 
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очевидност”, която няма логически основания, а 
неоспоримия напор на живота в и пред себе си, тогава 
никога няма да обясним доминациите в социалното 
поведение на множества хора. Разбира се, някои биха 
жертвали живота си, за да нахранят децата си в смъртен 
глад. Други биха жертвали живота си в името на идея за 
свобода. Трети биха подарили живота си на 
комунистическата кауза. Но в “нормални условия”, 
преобладаващо, хората се държат така, че поставят на 
първо място живота, а после сигурността, свободата, 
достойнството, богатството. Хората са различни и при 
различни условия те подреждат тези “ценности” различно. 
Това не може и не е нужно да се хваща от такъв тип 
изследвания в социалната наука. Възможно е в крайно 
критична (предсмъртна) ситуация везните да наклонят в 
полза на сигурността. Тъй като в България в края на 1996 г. 
ситуацията за голямото мнозинство е много тежка, е 
нормално хората да предпочитат реда пред правата.  

В. Смисъл. “Завързвам си очите”, “запушвам си 
ушите”, “не искам да чуя”, “не искам да знам”, “не ме 
интересува”, “да правят каквото искат”. Такава е палитрата 
на смислите, в които кристализира апатичната нагласа на 
масовия човек при социализма. След взрива дойдоха: 
“Комунизмът си отива”, “Времето е наше”, “време е 
червените да си ходят”, “червени боклуци”, БКП е мафия”, 
“едните и другите са маскари”, “напълниха си гушите”, 
“има внедрени ченгета”, “пречат ми да си правя бизнеса”, 
“направих удар”, “измамен съм”, “разграбиха 
страната”...Днес намираме друга палитра: “Отваряй си 
очите на четири”, “чуй какво се говори”, “направи нещо”, 
“докога ще тъпчем на място”, “най-после нещо става в тази 
страна”, “ще се оправим”. Вместо социалистическото 
“Времето пари не струва” днес все по-често се казва: 
“Времето е пари”. 
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Менталната форма е жива форма. Жива форма е 
онази, чиято динамика синтезира живата форма. Живата 
форма е форма, която носи и пази живота в експанзия 
срещу спонтанното си разпадане. Само определена форма 
може да компенсира собственото си разпадане. Тя е 
органично цялостна и телеологична. В нея моментите и 
процесите са насочени към ре-синтез и разширение на тази 
жива форма. Живи форми са всички живи същества, 
индивиди, личности, общности. Обществата са съ-живеещи 
живи индивиди и общности. Живата форма има своя 
менталност, своя телесност и един съответен на нея свят, 
жизнен свят, в който тя осъществява своя живот. 
Човешките същества имат човешка ментална форма, 
човешко тяло и човешки жизнен свят. Това значи, че те 
възприемат, мислят, и действат в света в една и съща 
форма. Те споделят един и същ по форма свят, човешки 
свят, и затова хората от различни култури могат да 
общуват. 

Менталността има форма за всеки индивид, за всяка 
личност, за всяка интерсубективност и за "човека" в най-
вътрешен план. За човешката присъщи са “базовите 
смисли” на човешкия живот, свободата, сигурността, 
достойнството, богатството. Поне така са изразими 
“вродените човешки права” на Запад. Може да се каже, че в 
своята цялост те образуват менталната форма на човека. 
Ментално е всичко, което за Хусерл е модус на 
интенционалността: възприемане, представа, мислене, 
въобразяване, желание, спомен, очакване. (Ментални 
феномени са страхът, болката, радостта). Тук трябва да се 
държи сметка за паралела между феноменология и 
психология. Ние изследваме само знаково наличните и 
макро-представени ментални форми, в които се разпознава 
социалния живот при комунизма.  

Г. Ядро от сходни смислово-текстови форми.  
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Менталните форми, (или поне онези, които тук са 
важни) не са твърди структури на съзнанието, чисти форми 
на мисленето, трансцендентални феномени. Те са изразени 
в живата реч споделени мисли като твърдения, максими, 
поговорки, поучителни анекдоти, с които много хора са 
съгласни. После идват писаните и казаните текстове в 
медиите, които следват и същевременно тласкат живата 
реч. И накрая най-изкуствени са, но с най-голяма тежест в 
рационалното общество, институционалните текстове на 
обществения договор – конституция, закони, правилници, 
правителствени решения и постановления, наредби и 
разпореждания на министри и министерства, договори, 
банкови и данъчни документи, и т. н. Всичко това дава 
знаковата форма, мрежата от значения, менталната форма 
на едно общество. Промените в това общество се фиксират 
като промени, като редакции в тази огромна мрежа от 
текстове. Така западният капитализъм на Новото време 
според Макс Вебер е ментална форма, която той нарича 
“протестантска етика” (Вебер, 1993). 

В параграф 4 са определени като ментални форми 
етоса, визиите, нагласите, идеите. Във визиите хората 
проецират базови смисли във вериги значения. например те 
визират демокрацията като свободно общество, а пазара – 
като благоденстващо общество. Или те виждат в 
демокрацията безвластие, анархия, а в пазара – стихийно 
взаимно ограбване. И в зависимост от своята визия по 
определен предмет хората се насочват към различни 
поведения. Визията е ментална форма-образ, познавателно 
представяне на в случая социално значима предметност. Тя 
е възприятие или концептиране, изразено в научни или 
наративни текстове. Визиите са описания и обяснения на 
нещата, които са и които стават в обществото. Те са база за 
рационални проекти за действия.  

“Интенцията тук е “насоченост на съзнанието към 
обект”, като тип ментално отнасяне (избор на 
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интерпретация), който се проецира в тип действие. 
Интенцията в нашето изследване е позитивна, неутрална 
или негативна, привличаща или отблъскваща. Тя насочва 
избора. Интенцията след това е определена като намерение 
за действие, воля за запазване или промяна, неутрално 
съзнание. В нея се оформя “мнението” или “намерението” 
на индивида или множеството индивиди”. (Gherdjikov, 
(1997).  

Д. Рационалност.  
“Животът на менталното има формата на (ре)-синтеза 

на жизнения свят срещу спонтанното му заличаване в хаос. 
Умственият живот на хората постоянно (ре)-конструира 
(Хусерл) предметите в света като подредени с оглед ре-
синтеза на живота на живата форма (човека). Затова 
съзнанието е “насочено” – то е насочено към поддържането 
на жизнения свят от “предмети” в неговата подредба в 
пространството и времето. Това е изложено по-подробно в 
“Граници на науката” (Герджиков, 1995, сс. 28-33, 79-83).  

В пространство-времето на обществото смислите се 
разгръщат като рационални процедури или не-рационални 
поведения. Чисто икономически системи работят 
благодарение на ментални структури. Такава е например 
банковата система. Ако предприемачите в някои банки 
смятат естествено в своето негативно ментално ядро, че 
банките са инструменти за помпане на пари от държавата и 
от вложителите, то тези банки ще станат именно такива 
помпи. Ако вложителите, дори при малко основание 
започнат да подозират някои банки във фалит, то тези 
банки ще фалират, защото вложителите ще си изтеглят 
парите. 

Ако държавното предприятие се интерпретира като 
място за производство и износ от името на частната фирма 
на неговия директор, то това предприятие става именно 
такава помпа за пари. 



 190 

Тези интерпретации не се съдържат и не се 
интендират от никакви проекти за преход, но живеят в 
инертната и силна илегална нагласа, наследена от реалния 
социализъм. 

В политиката важи същата зависимост от менталните 
структури. Тя е такава, каквато хората я визират и 
интендират. Нечистата политика се прави от нечистата 
политическа нагласа да се използва политиката като среда 
за личен просперитет, а не като отговорност. И обратно – 
нечистата политика циментира нечистата политическа 
нагласа. 

Е. Менталните форми в макромащаб се 
разпределят и преразпределят по същите статични 
групи и динамични линии, по които се разпределят и 
движат всички син-ергетични структури.  

Менталните форми са неизброими в живия обществен 
живот. Те стоят и текат в цялости, в структури, в 
телеологични и смислови редове. Те образуват огромни 
масиви и експанзират или колапсират във времето. 
Менталните форми образуват едно мобилно множество от 
“семейно сходни” масиви, в които много изкази на много 
хора имат едно и също споделяно значение. Значенията са 
проецирани в текстови масиви и разнообразия. Такива 
масиви от семейно сходни или едни и същи споделяни 
значения на текстове осъществяват макродинамиката, която 
задвижва парични потоци (парите са знаци и свързани с тях 
документи), власт (чрез избор на текстове (програми, речи 
на лидери, споразумения) и социални макропромени. 

Инертност на менталните форми. Тази инертност е 
органична цялостност на личния жизнен свят и на 
споделения социален жизнен свят. Интелектуалците от екс-
комунистическите страни са поразени от масовата 
съпротива срещу промяната в начините на мислене. Никой 
не иска да се променя просто защото някой някъде е казал, 
че трябва. Хората не се поддават на влияния на нова 
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информация, докато не изпитат на собствен гръб смисъла 
на носеното в информацията ново положение на нещата. 
Ако им се каже, че досега са живели в тоталитаризъм, а сега 
живеят в демокрация, това за тях са празни думи, докато не 
изпитат на живо промяната. Например те отиват на митинг 
срещу властта, говорят публично свободно и откриват, че 
няма санкция за това – нещо, което е било немислимо по-
рано. Или те изпиват горчивата чаша на “демократичните 
промени”, като губят своята работа, като обедняват и 
живеят с мизерна пенсия. Хората в огромното си 
мнозинство отказват да размишляват над промяната и 
предпочитат да запазят своята подредба от представи и 
понятия цялостна, поне преди тя да е разрушена 
принудително от страдания. Те упорито утвърждават 
стария си начин на мислене и старите си схеми на 
обяснение.  

Тази ментална инертност обезпечава стабилна база в 
бурния пост-комунистически преход. Но точно тя го и бави 
и може да го обрече на провал. Ако при социализма се е 
живеело добре, социалистическото подреждане на 
жизнения свят остава и се променя само принудително. 
Човек, който е свикнал да работи по един и същи начин 
независимо от заплащането, без съзнание за пилеене на 
време, без менталната форма : времето е пари, а по-скоро с 
менталната форма: времето пари не струва, продължава и 
през пост-комунизма да действа така, ако не бъде принуден 
от резки фактори (уволнение) да смени въпросната 
ментална си форма (максима).  

Инертността се проявява в смислите на неведението. 
Хората в своето мнозинство не правят усилия да научат 
нещо ново, ако животът не го налага осезателно. Доколкото 
те пряко не са засегнати и дори чисто след като са 
засегнати, те остават глухи и слепи за промените, 
пренамирайки същите форми на живот и подредба, каквито 
са намирали и влагали по-рано. Само стрес, шок, страдание 
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може да измести възприятието, да го промени или разшири 
така, че да се получат нови значения и смисли, да се 
променят описания, обяснения и убеждения за социалния 
свят. 

 Менталните структури и понятията (по-слабо от 
другите), но особено навиците (несъзнаваните) са поначало 
стабилни. Те се напасват и фиксират. Това важи и за 
“убежденията”. Инертността, както и експанзията на 
пресираните форми, е енергетичен феномен. Следва се 
стабилната структура, която има минимум свободна 
енергия и минимум ентропия. Състоянието на системата е 
консервативно и флуктуациите са затихващи. Една промяна 
изисква надхвърляне на висок енергетичен праг.  

При Хусерл тази форма на “потока на живота” на 
съзнанието не е определена, но постоянно се изтъква, че 
интенционалността и нейната динамика е “преживяване” и 
че “Хераклитовият поток” на съзнанието е жив. Без да 
определим живота обаче, ние не можем да изясним смисъла 
на интенцията. Всяка ментална форма е момент от 
подредбата на живота и нейното място е органично 
определено в потока и циклите на живота (това е казано от 
Дилтай в неговата “философия на живота”). Така че не е 
възможно отстраняване или изчезване на ментални форми 
чрез съзнателното им премахване от живота или чрез 
случайно събитие, без тази промяна да засяга живия 
контекст. Менталните форми се стремят да се запазят 
такива, каквито са, в степен на инертност, оценима чрез 
тяхната досегашна трайност. Формата на жизнения свят е 
инертна и тя пази себе си. Само когато не може да се 
възстановява и чезне в хаос, тя се променя като 
пространство-времева подредба на действия, неща и 
събития, за да остане жива. Биографията е ставане на 
формата на жизнения свят на индивида. Историята на 
социалния живот е изпитание на начините на мислене на 
множества хора. Те се адаптират така, че животът да се 
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пази и разширява във времето. Онези мисловни форми, 
които са слаби, не издържат проверката на времето и 
отпадат от живота. 

18. Ментална динамика 
Етосът (нравите), нагласите, идеите, мисловните 

фигури, се движат така, че да запазят и разширят живота в 
неговите социални модуси. 

А. Фрагмент. 
“Генчо се е пенсионирал току-що, няма никакви 

отношения с местната организация на СДС, но днес е 
пуснал синя бюлетина. “Свърши се вашта – казва той, – 45 
години грабихте този народ, сега и пари перете, време е 
вече да си ходите”. Двамата си казват “наздраве” в тясната 
кухничка и бодват от салатката...Любен обича да 
политиканства и да се препира на чашка с Генчо, това е 
една от причините да гласува за “БСП-то” – да има за какво 
да се наддумват. “Сипи още – казва Генчо – може да си 
управляваща партия, ама ракията ти е добра.” “Наздраве, 
опозиция!” – доволен е Любен, сръбва и включва 
телевизора...Мария, съпругата на Любен, шета мълчаливо, 
защо да идват, ония другите, да ни го вземат, мисли 
тя...Нели, дъщерята на Любен, надниква за момент в 
кухнята и влиза в стаята си, за да се облече за нощен бар. 
Тя днес се е върнала от София, където е била при свой 
приятел. “Трябва вече да махнем тези крейзи комунисти, 
каза й той и Наталия твърдо гласува за СДС-то.” (Велев, 23. 
10. 1991). 

- – - – - 
Народите в нашата част на света, включително 

политиците, отъждествяват “страна” и “държава”. Вместо 
“в страната” често казват “в държавата”. Тази подмяна или 
по-точно семантично сливане е ефект на пределно 
заличената разлика между естествения живот на 
общността и изкуственото функциониране на 
държавните институции. Това е в “твърдия корен” на 
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западния рационален човек, който постепенно е слял 
значенията на едно народно и географско цяло – страната, 
със значенията на рационалното политическо цяло, което 
му придава цивилизована форма-държавата. 

Б. Хроника.  
Отначало бързо изчезна и постепенно се отвикна 

дори от социалистите, когато не говорят помежду, си, 
думата “другарко”, “другарю”, заменени с традиционните 
“госпожо, “господине” (в Полша например те не са били 
забравяни), както и ред социалистически думички и 
изразчета като мероприятие, проява, организиран излет, 
насрещен план, производителност на труда. На пазара 
вече са забравени думите няма и пуснаха. Отслабиха 
социалната си тежест изрази като назначиха ме, 
възложиха ми, наредиха ми. Появиха се нови думи като 
приватизация, реституция, които отначало бе стъписваща 
за много хора. Променят се значенията на думи като пазар. 
Масовизират се: реформа, бизнес, твърда валута, 
инфлация, девалвация, безработица. По-чувствително се 
променят стандартните обяснения на ставащото. 
Безличното те, което при комунизма означава властващите, 
които винаги са едно цяло (единство на властта), се 
диференцира на комунистите, 
демократите,правителството”,“президентът”, парламентът 
(езикът на разделението на властта).  

Данни.  
1993. 10-17. 06 
Въпрос: Кои от следните проблеми ви тревожат 

най-силно днес? 
Отговори: 
      29. 09. 93  15. 

09. 94  
 
Заплахата от война    29.4 %

  32.8 % 
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Осигуряване на приличен жизнен стандарт 45.0
   55.5  

Престъпността и проблемът за личната сигурност 
59.8  60.5 

Инфлацията, покачването на цените  53.1
  68.0 

Наркотиците    12.9 
 17.4 

СПИН     11.4 
 16.0 

Социално осигуряване   23.3 
 24.2 

Намирането на работа   25.3 
 27.9 

Корупцията    14.9 
 31.3 

Опазването на околната среда   12.2
  15.1 

Гладът по света    7.6 
 11.3 

Социалното неравенство   13.3
  14.2 

Расизмът     2.6 
 4.4 

(MBMD, 1995). 
Степента на тревожност трябва да съответства на 

относителната важност, тежест, базовост на ценностите, 
отразени в назованите проблеми. Така “Престъпността и 
проблемът за личната сигурност” пряко представя базовия 
смисъл сигурност, чиято тревожност е една от най-
високите – към 60 %. Същото се отнася до “Инфлацията, 
покачването на цените”, което касае най-пряко сигурността, 
както и богатството, макар и в по-сложна връзка. В 
периферията на тревожността в такъв базово тревожен 
контекст остават смислите на равноправието между расите, 
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“гладът по света”, който е оценяван като относително 
нисък и неважен в сравнение със собствената загриженост 
за оцеляването.  

В потока на подреждането (или преподреждането, 
както е след комунизма) на своя живот хората генерират 
ментални форми (мисловни фигури), които проецират в 
текстове и действия. Вземайки текстовете и действията от 
всекидневния живот след комунизма, от наличните 
медийни и научни текстове, ние можем да възстановим 
и може би да проследим за вбъдеще доминиращите, 
носещите най-много енергия потоци на мисленето, 
говоренето, писането и действието. Мисленето, писането 
и действието са недостатъчно оперативни термини и аз 
предпочитам да ги сведа до траектории и мрежи, в които се 
генерират социално значимите текстове в пост-комунизма – 
живата реч, медийния поток, документите на институциите, 
статистиката и изследванията на общественото мнение. 
Защото всяка социална промяна е промяна в текстове – 
генериране на едни текстове, загуба или отстраняване на 
други, редакция на текстове.  

Политическите нагласи се менят бързо и всеки месец 
показва различни разпределения. Това е видимо в 
дългосрочните диаграми на динамиката на електоралните 
нагласи. Това е видимо и в динамиката на нагласите към 
реформата, частната собственост, бизнеса и държавата. 

В. Прояснение. Месец след месец и година след 
година след края на комунизма значенията, запазвайки 
западния си корен, вървят в една посока – забрава на 
комунизма и спомняне на демокрацията и пазара. В 
огромната ментална промяна след експлозията на 
комунизма се просмуква една непреодолима забрава на 
комунизма като неприятен спомен, за който не си струва да 
си говори. Когато темата комунизъм стане болезнено 
скучна и в естествената нагласа няма място за никакви 
разговори по тази тема, тогава комунизмът необратимо си 



  197

отива, макар че сигурно остава още като спектър от 
несъзнателни нагласи. 

Семантично припокриване между “държава” и 
“страна” е налице може би навсякъде, но усилването на 
това отъждествяване е плод на комунистическия 
тоталитарен манталитет, в който държавата се 
идентифицира със цялостния живот на обществото, със 
“страната”. Това е липса на ментални форми, определяни и 
разграничени, за институциите и за страната, за неживо и 
живо. Комунизмът потиска и деформира създаваната преди 
него нагласа на гражданина в западното общество на 
либерална демокрация – нагласата, в която “гражданино” е 
обръщение към криминално проявен тип в милицията и в 
съда, се трансформира в нагласата, в която правата на 
човека като живот, свобода, сигурност, достойнство, 
собственост, израз, свободно действие, са нещо безусловно, 
азбучна истина, аксиома, ценност без съмнение. 

Тази естествена нагласа на свободата е трябвало да 
изпита насилие, за да се промени. Но тази силова промяна е 
създала напрежения, които подриват устоите на 
комунистическата менталност, наложена инерционно от 
идеологията, властните сили, обществената организация и 
насилието. Това е енергетичният фактор на демонтажа, 
който е демонтаж не просто като разпадане на 
икономическите или политическите основи, а на самата 
комунистическа менталност. 

“Принципите на либерализма могат да се нарекат по-
скоро принципи на преценката и ако е необходимо, на 
модифицирането и промяната на съществуващите 
институции, а не на смяната им. Казаното може да се 
изрази и с думите, че либерализмът е по-скоро 
еволюционно, отколкото революционно верую (освен в 
случая, когато се сблъска с тираничен режим)” (Попър, К., 
1993, с. 46). 
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 пост-комунистическата менталност е силно 
нестабилна. Това е така, защото пост-комунизмът е силно 
хаотичен и дори при очертана траектория на прехода 
хаосът е относително голям. Хората живеят в доста голяма 
неяснота, колебание, неразбиране и неизвестност. Това 
определя феномените на бързи промени в тази менталност.  

 
Г. Ментална мобилност. И все пак животът е поток 

и менталните форми текат. Хората променят мненията, 
възприятията, моделите на поведение и дори формите на 
мислене. Това става така, че органическата връзка се пази и 
се руши само принудително. Когато имаш високо мнение за 
националната полиция и четеш за нея лоши неща в 
контекст, на който имаш доверие, това високо мнение се 
накърнява. Когато си комунист и си повярвал, че твоята 
партия на власт ще намали или запази цените (нещо, което 
е органично свързано в твоето съзнание със социалната 
политика, с ценностите на социализма) и когато същата 
партия на власт не може да се справи с растежа на цените, 
ти се разколебаваш и постепенно вярата ти в тази партия 
намалява, а ерозира и твоята идея за социализъм.  

Във всички случаи само наслагването и смяната на 
контексти в рамките на собственото възприятие и мислене 
променя мнения и дори коренни убеждения. Това се 
получава поради такива наслагвания, в които смяната на 
контекстите и връзките изявява неконсистентности, 
напрежения, противоречия между мнения, в които човек 
вярва. И тогава се променя онова мнение, което е по-слабо 
в сравнение с неконсистентното – вярата в понижаването на 
цените е по-слаба от възприятието на реалното им 
покачване. Промяната на мнението не е резултат от нечие 
външно въздействие, а от пренареждането на менталните 
форми в Аз-а, при което те отстояват някакво единство, 
органика, консистентност и адекватност в контекста на 
живота, на света, на реалността. Лъжата се отстранява 
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винаги, когато внася неорганично напрежение, когато 
пречи на експанзията и блокира живота.  

След комунизма текат огромни потоци на ментална 
промяна, които затихват при ново социално равновесие или 
стабилност.  

Ментална вълна. Ментална динамика, която има 
очертано начало, развитие и край. На фона на ментална 
стабилност започва промяна на цели мрежи от значения, 
която достига максимум и после отзвучава. Новото 
стабилно състояние може да е същото като старото или е 
променено. Във всяко време на всяко място в обществото 
доминират някакви социални смисли. Обществото се 
вълнува от нещо и е настроено някак – апатия, еуфория, 
подозрителност, кампанийност. Това навярно са масови 
ирадииращи вълни. Мислите се обясняват като взаимно 
усилващи се и образуват вълни. Но не трябва да се търсят 
чисто каузални или определено факторни обяснения. 
Трябва да се види как се осъществява общия живот, как 
хората оцеляват, биват сигурни, свободни и достойни (и 
богати). 

Промяната на мисленето в определени спектри от 
значения следва органиката на индивидуалното разбиране 
на жизнения социален свят, целостта на живата естествена 
нагласа. Тук настъпва преразпределение на акценти, 
позитивни и негативни моменти, пренасочване в спектри от 
значения. За да се получи, е нужна никога непредвидима 
точно констелация на преживявания. Така например в един 
момент намираме досегашно позитивно оценяван феномен 
в негативен контекст, при това такъв, на който имаме 
доверие. Положителното ми отношение към полицията в 
контекста на неефективността и корупцията на 
прокуратурата и следствието е дълбоко смутено, когато 
чета, че хора, срещу които не е повдигнато обвинение, са 
задържани в полицията за повече от законните 24 часа без 
възможност адвокатите им да се запознаят със ситуацията. 
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Оттук нататък аз имам едно наум срещу работата на 
полицията, което веднага се усилва от пренебрегвани от 
мен лични впечатления: правен ми е опит за обир, 
измамван съм и са ми открадвали вещ, но за нито едно от 
тези престъпления няма следа от активност по разкриването 
му. Но щом се отнася за журналистка, за публична личност, 
тя е с предимство за полицията.  

Ментална еволюция. Бавна и почти незабележима 
промяна в най-трайните значения. Промяна от планово към 
пазарно мислене, промяна от тоталитарно в демократично 
мислене, промяна от колективизъм към индивидуализъм, 
промяна от национален тип негативен индивидуализъм, от 
негативно отношение към себе си и към другия, към 
позитивен индивидуализъм.  

Ментален скок (shift). Ментална динамика, която 
има рязко очертано начало и край. Бърз скок на мислени и 
активни значения. Така бързо “скача” доверието към 
премиера от служебния кабинет на фона на недоверието 
към последния премиер. Така бързо пада доверието в 
пирамидите, след като две големи пирамиди рухват. Така 
бързо пада доверието в банките при самоусилваща се 
инфлация и масово теглене на депозити. 

Еуфория. Хората масово говорят, пишат, четат и 
действат в позитивна социална или национална посока: 
освобождение от поробителя, национално обединение, 
освобождение от комунизма, идване на царя. Тук отново 
господстват ирационалните вълни от значения. Повишават 
пенсиите! Комунистите и мутрите организират сваляне на 
правителството! Изнесоха житото! Идват помощите! Идва 
царят! Докараха хляб! Бедните се редят на опашки пред 
социално-осигурителните офиси за екю-помощите.  

Ментална треска. Хората не образуват маси, но 
взаимно се влияят и по обществото минават вълни на 
значения: Правителството на социалистите и бандитите 
разграбиха страната! Изнесоха като ценни пратки милиарди 
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долари от банките! Треската може да предизвика промени в 
политиката и икономиката, да промени валутния курс, 
стабилността на банките и на политическите институции. 

Паника. Хората образуват маси и действат 
нерационално и неадекватно, компактно без рационална 
преценка в една посока или без посока. Веднага щом 
получиш пари, превръщай ги във валута! Купувай всичко и 
се запасявай! Идва хиперинфлация! Паниката съвсем 
определено влияе върху икономиката и може да предизвика 
хиперинфлация, каквато бе се отприщила в България, 
когато всички икономически дейци купуваха панически 
валута. 

Хората си теглят масово парите от банките. Хората 
масово се надпреварват да си влагат парите в пирамиди, а 
после да си искат обратно парите.  

Ментална анихилация. Умира вярата и 
ирационалното политическо доверие. Руши се безжалостно 
и бурно комунистическата визия. Оказва се за изненада на 
самите екс-комунисти, че колкото и да се променят, те са 
неадекватни. Това влиза в толкова силен конфликт със 
самоувереността им, че ги стъписва, обърква, шокира, 
изпразва откъм мисъл. Те стават неадекватни. Действат 
машинално. Светът им се разпада. Това е трагично за 
честния комунист, който не намира опора, за която да се 
задържи. Той е готов да приеме демокрация и дори пазар, 
но вижда,че отново не остава място за неговата визия. Той 
разбира, че комунизмът е неудържим в контекста на 
ценности като свобода, богатство, право. Това е разпадане 
на една подредба на жизнен свят, на света “в червено”. Тя 
вече не подържа живота и комунистът изумен наблюдава 
как умира неговият свят. 

Д. Рационално е менталните промени да стават само 
при необходимост. пост-комунизмът е изключително 
динамичен и в него умират стари и се раждат нови 
ментални форми. Но нищо ново не се утвърждава, ако няма 
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органично (рефлектирано като рационално) място в 
запазването и разширяването на живота. И нищо ново не 
изчезва, ако пази и разширява същия този живот – живота 
на индивидите в обществото. На обикновен език казано, 
хората се променят по-бавно от нещата. Институциите, 
законите и действията на хората след комунизма зависят от 
инертността на нормите, нравите и обичаите, на 
съществуващите (социалистически) мисловни фигури и 
рационални модели на действие. Тези институции са част 
от живота само доколкото и както са признати и разбрани 
от хората в пост-комунистическия живот.  

Е. Динамика.  
Комунизмът налага върху завареното общество като 

върху гола строителна площадка своите ментални 
структури. Това води до непрекъснато натрупване на 
напрежение между естествената нагласа и 
имплантирания проект. В резултат на това напрежение 
естествената нагласа се деформира и възприема структури 
от комунистическата визия, отчасти за да оцелее, отчасти с 
позитивна интенция. Но тя се оттегля в частния живот и 
формира свой етос в сянката на тоталитарната система. В 
хода на строителството и тя става все по-разрушителна 
спрямо имплантирания строеж и го изхвърля, както жива 
тъкан изхвърля чуждо тяло. 

19. Ре-eкспониране на света 
 “Пред очите ни се изменя лицето на света, в който 

живяхме половин век, очертава се все още неясно неговият 
нов образ”  

(Тончо Жечев).  
Неусетно или болезнено пред нас, хората от екс-

комунистическите страни, се очертават контурите на нова 
светова подредба.  

А. Фрагмент.  
Стоя на опашка за ски-влек, пред който съм стоял и 

преди години, при “реалния социализъм”. Тогава за мен 
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като социалистически гражданин ски-влекът бе част от 
оборудването на света, което се обезпечава от Държавата, 
заедно със социалистическите евтини ски, държавният 
панелен апартамент и съветския “Москвич”... Всички тези 
елементи от социалистическия свят бяха оценени от 
Държавата съобразно с моята държавна заплата. Аз не се 
питах за пазарната им цена. Както за мен влекът, така и за 
бащата на студента ми университетът, бяха части от един 
живот, чиято икономическа страна не съществуваше в 
нашия хоризонт. Сега се опитвам да открия при цена 
двадесет и пет цента за едно качване (25 пъти по-висока 
отпреди 15 години) дали потокът от хора през седмицата 
осигурява рентабилност, която включва електричество, 
поддръжка, обслужване, ремонт, амортизация, данъци и 
печалба. За мен това съоръжение е проблемна част от моя 
променен свят. 

Б. Данни.  
С твърдението: “Икономическата реформа е 

единственият път за излизане от кризата” напълно са 
съгласни 50 % от анкетираните, по-скоро съгласни са 25 %, 
по-скоро несъгласни са 9 %, а напълно несъгласни са едва 5 
% (MBMD, 1997).  

 ----- 
Хората са наясно, че в страните от Централна Европа 

нещата вървят по-добре и именно това е правилната посока 
на прехода. На 26. 09. 1997 г., на въпроса: “В кои от 
бившите соц. страни хората живеят най-добре?” 
отговорите се разпределят така: 

Страните от централна Европа – Чехия, Унгария,
  Полша  81.5 

Страните от Балканския полуостров – Югославия, 
Албания, Румъния 1.2 

В страните от бившия СССР   
  2.7 
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Без отговор     
 14.5 

(MBMD, 1997).  
В. Прояснение на смисъла.  
Говоря за ре-експонацията на света. Подредбата на 

жизнения свят е резултат от експонация – едно постепенно 
очертаващо се от неопределеността възприятие. Ние 
подбираме спонтанно в едно споделяно възприятие онези 
неща и събития, онези действия и артефакти, които пряко 
детерминират живота и ориентацията ни в света. И именно 
те се проявяват върху пространство-времевото поле, както 
се проявяват образите на филмова лента в резултат от 
светлината. Ние хвърляме светлина върху жизнения 
интерсубективен свят, като конструираме в тази 
многообразна светлина нещата и събитията. Чрез 
нашата възприемаща, описваща, обясняваща светлина на 
ума светът се експонира, проявява очертанията си, става 
свят. Ние не забелязваме онова, което не е предмет на наше 
действие, страдание или удоволствие. В частност, като 
членове на социалистическото общество, ние не 
възприемаме съоръжение за обществено ползване като ски-
влека в качеството му на икономически предмет. Но сега 
той се ре-експонира и възприема икономически чрез 
реалната си цена и чрез нашата нова светлина, в която 
нещата придобиват пазарни значения, в която те стават 
пазарни знаци.  

Светът след комунизма е граничен, преподреждащ се 
свят. Той се експонира в нов образ, различен от стария. 
Той се ре-експонира. Граничен, (пре) подреждащ се, е 
светът след раждане или събуждане от сън. Така се 
разпадат и преподреждат мислите и картините, когато 
заспивате и се озовавате в света на сънищата или се 
събуждате на другия ден на ново място. 

Между старата и новата подредба е без-редието, без-
формието, липсата на светлина и експонация, дефицитът на 
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значения и смисли. Налице е невидимо мъртво ментално 
вълнение. Избледняло е изображението на света. Ниска е 
“разделителността” на експонацията. Не достигат раз-
личавания. Хората са без-различни към ставащото. В 
менталното безформие на апатията, характерна 
комунистическа болест (Герджиков, С., 1994), потъват 
очертанията на света. Апатията е рецидивиращо ментално 
състояние след изхода от комунизма, пред перспективата 
на агония или мъчително изкачване. Реакциите са 
неспецифични, холистични, изливат се емоции към всичко 
и всички. Реакцията на дразнителите е неспецифична, 
първосигнална, отслабена и притъпена. Това е липса на 
интерес към света, безотговорност, невменяемост, 
обвинение на другите за всичко, пасивност, безличие. 
Всички тези значения на апатията са познати от комунизма 
и са изследвани във “Феноменът комунизъм”. Сега е важно 
да се види динамиката на тези значения след комунизма. 

 
Г. Очертаването на света е плод на 

синхронизиране на ново съгласие, налагане на нова 
ментална форма. Тогава се вижда кое е било 
комунистическо и кое не. Защото има ядро от устойчиви 
смисли и значения, които не се променят след комунизма, 
била са налице преди него и остават след него. Хората 
носят разрушителна енергия, удържана от позитивни 
съгласувани усилия и обърнат към базовите смисли разум. 
И да излезеш от комунизма не значи да построиш някакво 
хармонично общество. Просто се възстановява едно съвсем 
нелишено от напрежение и зло общество, което дори при 
всички случаи ще бъде дефицитно откъм онези позитивни 
значения, които визираме в “пазара” и “демокрацията”. Но 
този нов свят, към който вървим, възможно ще бъде по-
добър и рационален в неочаквани и невидяни в историята 
значения. Бъдещето ще покаже това. 
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Началната еуфория. В дните на експлозията, когато 
комунизмът сякаш умира завинаги, мястото на апатията 
идва за кратко еуфорията, която проблясва като светла 
надежда през мъглата на отчаянието. Тогава народът се 
опиянява от нещо ново, което идва със свободния достъп до 
площада на свободните хора, които заедно утвърждават 
свободата си и искат правата си. Еуфорията е обречена да 
секне, защото пред лицето на всеобхватната 
проблематичност на положението тя е неуместна. Тя е 
израз на неясен и мъгляв свят, както и апатията.  

Новата апатия бързо завладява духа след 
неоправдалия се ентусиазъм и надежда за бързо изтръгване. 
Тя личи в липсата на ясна воля и компетентност за 
реформите, в слабостта на обществото в решаващи дни и 
години, в безразличието, когато наблюдаваме 
разграбването и в яловите приказки срещу престъпността. 
Тя личи в бързата загуба на интерес към това кой е на власт 
и силно нарастващия скептицизъм. Новата апатия след 
ефимерната еуфория е продължение и усилване на старите 
нагласи. На мястото на смисловия дефицит идва 
смисловия хаос и много хора отново потъват в 
безразличие, докато се изяснят нещата. Разбира се, 
доколкото животът позволява това “заспиване”. Защото 
след комунизма бързо се разрушават условията за живот в 
лоното на държавата-майка. 

Слабост. Новата апатия става слабост. Слаба е 
личността пред вихрите на времето. Слаб е проектът за 
рационално действие в плаващи условия. Слабо е 
обяснението на ставащото и предвиждането на бъдещето. 
Слаба е демократичната власт срещу корупцията, 
икономическата престъпност и външния натиск. 
Нерешителни и половинчати са стъпките на реформата 
(многократни плахи опити за приватизация, мъчително 
бавна реституция на земята). Късно идва консенсусът и 
общата воля за твърд и безкомпромисен курс – затягане на 
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бюджета, заздравяване на макроикономическите условия, 
засилване стимулите и подобряване условията за дребен 
бизнес.  

Анархична нагласа. Държавата отмира като майка-
хранилница, но се появява ново нейно лице. То е 
семантично и ментално зависимо от старото – това е лицето 
на държавата-мащеха, лицето на корупцията и споделяната 
почти в прав текст абдикация – неспособност за въвеждане 
на ред от управляващите. Така се появява анархична 
нагласа, изразяваща отчаянието по въпроса за реда в 
държавата. Липсва респект пред институциите и органите 
на държавата и властта. Новата подредба на света не е 
експонирана още и обществото е в шок. В нощта на този 
шок, на това безсъзнание, на тази тъмнота, властва морална 
безотговорност към бъдещето на нацията. “Обществената 
анархия не се проявява само в долните слоеве на 
обществото, тя, както всички душевни епидемии, е 
всъщност заразна болест” – е написал преди около век 
Гюстав Льобон. (Льобон, 1993, с. 222). Управляващите са 
корумпирани максимално. Безогледно става присвояването. 
Държавната слабост значи и ниски бюджетни заплати. А 
това предопределя унижения за интелектуалците в науката, 
здравеопазването и образованието. А точно тези хора носят 
духа и морала на нацията. 

Експониране на политиката. Забравата на 
политиката и на политическото като форма на културата е 
характерна за тоталитарните режими. Там “политиката” се 
свежда до безконтролната власт на една партийна 
олигархия. Сега, когато на сцената излязоха новите 
политици, те преоткриват за себе си, реклама-експонират 
политическата форма. Стават разбираеми понякога 
наивните и провинциални политически мисли, изказвания, 
оценки и действия. В своите мемоари първият 
демократичен български президент след комунистическата 
ера Желю Желев пише:  
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”Но за нас, политиците от посткомунистическата 
епоха и страните в преход, те придобиха такава важност и 
практическа значимост, че ние в някаква степен трябваше 
да ги преоткриваме за себе си на базата на собствения си 
горчив опит, а едновременно с това да ги видим по начин, 
непознат за развитите демокрации” (Желев, 1998, с. 13). 

Д. Дефицит на рационалност. Инертността на 
мисловните фигури и рационални траектории е така голяма, 
че е нужно животът изобщо да замре и да се застраши 
оцеляването на комунистическия човек, за да реагира той и 
да застане в активна позиция. Основната тежест, която 
обуславя свободното падане, дезориентацията и 
разкъсаността на жизнения свят, не е болката на 
възприемането на демократичен и граждански начин на 
мислене, а нещо по-елементарно и инертно: комата на 
позитивната нагласа към рационалната институция.  

Мисля си пред гореспоменатия лифт, че е по-добре 
общината да използва бюджета си за ремонт на улиците и 
благоустрояване на столицата, отколкото да облекчава 
карането на ски и така да замъглява действителната 
стойност на нещата. По този начин властите поддържат 
боязливо и по стар навик една социалистическа нагласа у 
хората, упойват ги, за да “минат по-леко прехода”. Но в 
действителност тази упойка им пречи. Те не могат да се 
изяснят новото положение. Светът им не се подрежда 
адекватно. Те продължават да си правят илюзии относно 
“безплатното”, “държавното”, “осигуреното”, 
“придобивката”. Те остават слепи за огромната тежест, 
която всъщност тегне над тях и ги държи бедни, 
изсмуквайки произвежданото от тях всеки път, когато то 
протече през разпределителните институции – под формата 
на заплати на служители, под формата на корупции и 
злоупотреби, под формата на отклонение на бюджетни 
средства, под формата на загуби от лоша организация и 
безстопанственост. Целият този спектър, който хората при 
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социализма не искат да видят, защото те не носят 
отговорност и не биха могли да променят нищо, сега остава 
отново в лека мъгла и пречи да се очертае ясно контурът на 
ясните стойности и отговорности, който задава пазарът.  

Понесени от вихъра на промяната, волю-неволю 
хората променят възприятията, описанията и обясненията 
на света. Техният свят се изгражда наново. Това става по-
лесно за някои форми и по-трудно за други. Така се 
разпознава дълбочината и стабилността на менталните 
форми. Езикът например е консервативен в най-висша 
степен. Той надживява обществата и трае хилядолетия. Но 
и той изпитва промени в бурни периоди като пост-
комунистическия преход.  

Е. Динамично обяснение.  
Светът след комунизма е във фази на подреждане и 

хаотизиране, на експониране и избледняване на 
очертанията. Като цяло определеността расте, но не 
линейно и балансирано. пост-комунизмът е серия от 
насложени една върху друга вълни – икономически, 
политически, психически. Тези вълни следват вятъра на 
нагласите. А нагласите следват смислите. Напрегнати, 
насочени и движещи се в различни посоки, те създават и 
променят мрежи от значения които актьорите намират в 
социалните действия и събития. Менталните форми, 
тласкащи цели масиви от син-хронни, син-ергетични и диа-
хронни, ентропийни действия и движения на много хора, 
променят света след комунизма. Динамиката на смислите в 
отправната система на (“статиката”) на базовите смисли, 
проецирана в динамиката назначенията и текстовете, 
определя всичко останало.  

“Смяната на системата” е най-сериозната промяна. 
Но тя е утопична, ако се схваща като революция. Реалният 
преход е реанимация, възстановяване, или пък агония, 
колапс. Този преход като феномен не е бърза смяна на 
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жизнения свят, а бавна динамика на менталността при 
запазване на един относително цялостен жизнен свят. 

Динамиката на значенията е небалансирана. 
Налице е неравномерна дисипация. Тя бележи издигания и 
падания на масиви от значения. Вълните са различни по 
сила. Синтезите на нови възприятия и разпадането на стари 
са различни в скоростта си на различни места и в различни 
форми на обществения живот. Модус на слабостта в 
доксическото обяснение на социалния свят е 
безкритичността на “вярванията” или умствените форми, 
стандартните тълкувания, мненията на улицата. Те се 
споделят и мултиплицират безпрепятствено, ако вървят в 
посока ентропия, ако са отрицателни. “Няма да се оправим” 
е твърдение, което бързо се разраства и покрива 
общественото мнение в периоди на криза, когато тъкмо 
позитивното “Ще се оправим” е, което може да повдигне 
духа. “БКП е мафия” е ясно като две и две четири за 
радикалната антикомунистическа нагласа, родена от 
незабравено страдание, вменено на комунизма (с право или 
без право). “Политиците са лишени от морал” е масово 
мнение, което се споделя от всички, когато нещата в 
държавата не вървят. Но то не се експонира в плана на 
личната отговорност: “Политиците са такива, за каквито аз 
(ние) сме гласували”.  

Негативните значения спонтанно се усилват. Това 
не е просто умствен мързел. Това е апатична нагласа на 
слаба отговорност за споделяните мнения и инерция на 
пасивността като форма на поведение спрямо политиката. 
Между отговорни личности, които уважават себе си и 
другия, се провежда обсъждане и изясняване на позициите. 
Становищата се защитават и критикуват. Но в макро-
социален план, когато нещо се говори безлично или 
анонимно, отрицателните оценки се изсипват като лавина. 
Не се държи сметка за коректността, за рационалната 
обоснованост на мнението и за възможните позитивни 
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обяснения. Не, това не става в публичното пространство. 
Най-лесното е съгласието с всичко лошо, което се казва, и 
това не среща никаква съпротива. Необмислените 
твърдения са толкова съмнителни, че често, след като 
веднъж сме се съгласили с тях на публично място, сме си 
дали сметка, че са глупост. Но тази оценка отново се 
забравя, когато за пореден път същото мнение се изкаже и 
повечето се съгласят с него. В края на краищата ние не 
държим на истината и справедливостта, а на съгласието на 
партито. 

Позитивните мнения се налагат с усилие. Това е 
отново в съгласие с динамиката на ентропията и на 
организацията. Всичко позитивно изисква усилие и 
постигането на ментална инерция в позитивна посока е 
плод на силна тяга на общностна споделена вяра или 
рационално доверие.  

20. Буря 
Когато достигне критична точка, един начин на 

мислете, една интерпретация (нагласа, визия, идея), се 
срутва и на нейно място в кратък срок се установява друга. 
Това е вихър, който не е запомнен в историята преди 
експлозията на комунизма.  

 
А. Хроника. 
“В района около сградата на Народното събрание 

вече се бяха събрали участниците в разрешен от 
Столичната община митинг на Обединените демократични 
сили, на профсъюз “промяна” и на КТ 
“Подкрепа”...Междувременно сградата беше атакувана от 
участници в митинга. Нанесени са големи материални 
щети...Парламентът се отбранява от 60 или 70 служители 
на реда” (Из стенограма на извънредно заседание на 
Министерския съвет на 10. 01. 1997. Труд, 9. 01. 1998).  

26. 08. 1990. София. Гори Партийният дом. “23. 45 
часа. От прозорците на първия етаж политат предизборните 
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плакати с розата. На улицата ги горят. След тях изхвърлят 
едно червено знаме, после голям, стилен частовник. Трошат 
го с яд и с железни пръчки. Викат: “Долу БКП”. И пак. И 
аплодират “юнаците”. Те размахват още по-силно пръчките 
(Румънските миньори). На улицата от ръка на ръка ходят 
трофейни пликове, измъкнати от горящата сграда. Пъхват 
един и на мен. Чета: “Българска комунистическа партия. 
Централен комитет. ЛИЧНО. СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО. 
Велко Семков. N...Чува се: “Рейгън започна с кръстоносния 
поход и ние тук ще го довършим” Няголова, 30. 08. 1990). 

10. 01. 1997. София. Обсаден е Парламентът, 
доминиран от БСП, в момент на оставка на правителството, 
галопираща инфлация и тотална криза на доверието в 
управляващите, с изключение на новоизбрания президент-
либерал. ОДС предлага проекто-декларация за отказ от 
втори мандат за правителство на БСП, разпускане на 
парламента и предсрочни избори, като междувременно 
служебният кабинет да проведе изпълни спешна 
стабилизационна програма и да подготви въвеждането на 
валутен борд. 

Този ден става начало на 25-дневен масов национален 
протест с искане за връщане на мандата за съставяне на 
второ социалистическо правителство и за предсрочни 
избори. Най-активна част от протеста са студентските 
всекидневни шествия и всекидневните митинги на ОДС. 
Всеки ден студентите намират специфични символи за 
изказ на волята си да престане имитацията на реформа, зад 
която страната се разграбва и икономиката се свлича 
неудържимо. Водещ е знак от пътното движение: Забранен 
завоят наляво.  

Кризата е вменява на неадекватното управление на 
социалистите, особено през 1996. В тази буря на 
недоволството властва позитивният изказ на решителното 
гражданско искане за нов тип политика, насочена 
категорично към бързи пазарни реформи и постоянен 
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диалог на управляващите с обществото, за отвоюване на 
страната от корупцията и престъпността. Политологът 
Евгений Дайнов изрича знаменателна фраза: Критична маса 
от българите станаха граждани. Това е раждане на 
гражданско общество”. 

Б. Доверие към институциите 
26. 08. 1990. Докато доверието в президентството от 

октомври до ноември 1990 е пораснало от 70 % на 72 %, то 
доверието в правителството на БСП (премиер Луканов) е 
паднало от 45 % на 32 % (цифрите отразяват свиване на 
доверието до размера на твърдия електорат на БСП). 
Трябва да имаме предвид остатъчното доверие във властта 
по традиция и от социализма (НЦИОМ, 1990). 

1996.“През втората година от избирането си 37-то 
Народно събрание губи почти изцяло своя обществен 
авторитет” 

Графиката на Галъп показва, че доверието устойчиво 
пада и се задържа на най-ниската кота след 1990 г.: 12 % за 
юни 1996, 15 % за юли, 13 % за август, 13 % за септември, 
11 % за октомври, 12 % за ноември, 13 % за декември. 

“През 1996 авторитетът на правителството рязко и 
бързо намалява. От началото на лятото то, заедно с 
парламентът, стават институциите, ползващи се най-малко 
доверие сред избирателите.”(пак там, с. 37). Цифрите са 
като за парламента – 13 % за последните два месеца на 1996 
(Галъп, 1997, с. 23 – 38).  

Това рязко спадане на доверието като вълна 
предвещава буря. И тя настъпва и в двата случая – масовите 
улични протести следват трупаното напрежение и спада на 
доверието.  

В. Смисъл. Ре-експонацията протича на пластове, 
като сменя бавни и бързи фази – ”дрейфове” и “бури”. 
Картината на света се очертава последователно, като най-
напред се очертават по-силните очевидности в 
естествената нагласа, а след това по-проблематичните 
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дадености. Посоката общо взето е от съзнателно към 
безсъзнателно. По-интензивните промени (менталните 
бури) характеризират по-външните пластове на социалната 
менталност. Те са и по-близо до съзнанието, до мисленето и 
действието сега и тук. Текат всеки ден и особено в 
смутните времена. “По-навътре” в ума устойчивите 
ментални форми, не винаги съзнавани, дремят и определят 
задълго типовете действие и доминации на мненията. 
Такива са инертните и трайни нагласи към държавата, 
индивида, стратегиите на изчакване и решаване на 
проблемите, бавните движения на масовия ум от 
социалистическа към либерална менталност след 
комунизма. Най-дълбоко лежат онези органични единства 
от значения, които не са генерирани от комунизма и не 
изчезват след него. Това са общностни ментални форми: 
народни навици и нрави, културни традиции и дълбоки 
архетипи на “колективното безсъзнателно” (Юнг).  

Менталната буря е свръх-интензивна промяна в 
една ментална структура или структура на социални 
значения. Менталната буря се проецира в реалността като 
шок с икономическа форма, гражданско вълнение, 
социална катастрофа, революция. “По силата на менталната 
инерция безформието е трайно. Това е гравитационна тяга, 
която задържа манталитета на разпадането и възпрепятства 
неговото оздравяване. Пост-комунизмът е 
предизвикателство и изисква от хората по- висока степен на 
ангажираност и активност, дори отколкото в света на 
либералната демокрация, в съвременния западен свят. 
Защото има да се извърши грандиозно дело – промяната на 
системата. Когато са загубени трайни форми на 
цивилизацията и нетрайни държавни форми, освободеният 
от притискане дух може да излее своята енергия в разруше-
ние при липса на памет и готовност за класическите форми. 
Тогава той “експлодира” като джин в бутилка. Такова е по-
ложението с бившия Съветски съюз, където на някои места 



  215

повече, на други по-малко, слепи сили раждат ново зло и 
хаос. Такова е положението и в бивша Югославия. В бурята 
на пост-комунизма липсата на ясно осмисляне на безвреми-
ето, лагерното пространство, заблудата и безотговорността, 
липсата на съзнание за деперсонализацията значат налага-
не на сянката на апатичния дух върху бъдещите демок-
ратични форми и те ще се окажат отслабени” (Герджиков, 
С.,30.04.1992). 

Г. Форми.  
Пост-комунизмът е болест с фази на слабо и силно 

развитие. Тази болест е изстрадване на прехода от 
мнозинството от хората в пост-комунистическите 
общества. При това тази болка не е кратка, а дълга и може 
би хронична. Тя не е локална, а тотална. Тя не е 
повърхностна, а поразява живото ядро на обществения 
живот – общностите нагласи, споделените ментални форми 
и признатите закони и институции. На операционната маса 
пострадалият е в шоково състояние, кръвта му не е спряна, 
животът му изтича, а лечението на непознатата болест е 
само опитване на стари рецепти. Самият болен е в пасивна 
позиция. А тук болният и лекарят са едно и също лице. Ние 
можем вярно да описваме симптомите, ние можем вярно да 
знаем нормалната структура на западните общества, но 
сякаш нямаме тези сили едновременно да бъдем и свои 
лечители. Най-доброто, което можехме да дадем, е да 
развиваме нашите представи за собствената ни социална 
болест максимално бързо в сравнение със скоростта на 
развитието й. Да съзнаваме, че тя ни носи натам, където не 
сме очаквали и все пак да напипваме посоката. Да се 
оставяме на интуицията и жизнената сила за оздравяване, 
като по инстинкт и според събрания в ход опит 
отстраняваме болестното и развиваме здравото. 
(Герджиков, 1994).  

Шоковата терапия. От Полша преди осем години 
дойде една фраза: “Лесно е да се направи от аквариума 
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рибена чорба. Обратното е трудно”. Тогава поляците бяха 
разбрали от личен опит тежестта на икономическия срив за 
много години и бяха приели бързите и решителни 
оздравителни мерки на Лешек Балцерович: освобождаване 
на цените, либерализиране на валутния пазар, спиране на 
финансирането на фирмите, фалиране на несъстоятелните 
фирми, приватизация. Тази реформа с право бе наречена 
“шокова терапия”. В България същото искаха и в СДС, но 
им липсваше националното приемане и разбиране. Те не 
оценяваха огромната роля на диалога с хората и редовния 
откровен отчет на правителството в медиите относно 
правените стъпки, грешките и резултатите. Хората си 
представяха монетарната реформа просто като шок и 
искаха социална сигурност, а социалистите говореха за 
“безболезнен преход”. Илюзията за упойка забави 
реформата много, шокът дойде като монетарна реформа 
през 1991, но не бе съпроводен с приватизация и не получи 
всенародно разбиране. Хората искаха сигурност и получиха 
ляв шок без реформа: изпразване на валутния резерв, 
изкуствено поддържане на лошите фирми и трупане на 
вътрешен дълг, печатане на пари и инфлация. Но и 
шоковият вариант не бе безспорен. В Унгария нещата 
вървяха плавно и също успешно. Чехословакия наследи 
стабилна икономика и на базата на тази стабилност 
реформата не бе шок.  

В полза на решителния акт на реформиране бяха 
съображения като: “Опашката на котката не трябва да се 
реже два пъти”; “Една пропаст не може да се прескочи 
на два пъти”. “Не може да сменяте лявото улично 
движение с дясно постепенно”. Всичко това е вярно, но то 
не винаги значи шок, а само при по-висока икономическа 
нестабилност и по-лоши социални фондове. При това 
реформата не е еднократен акт, защото не всичко в нея е 
смяна на качество. В нея има постепенност и най-голямата 
е тази на приватизацията.  
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Мъдростта на страданието ни научи, че не може да се 
плати благоденствието с някакво временно страдание. 
Илюзията, че няколко години затягане на коланите ще ни 
оправи, се разсейва. Очертава се десетилетия мъчително 
пълзене нагоре дори след постигане на стабилност. Това за 
онези, които не са постигнали стабилност, е агония. В тази 
агония се влошават неща от равнището на едно своеобразно 
дъно, докъдето ги бе докарала предишната система. Оказва 
се, че дъно в историята няма, а има свободно падане и 
изключително маловероятно изкачване. Дъно няма дори 
чисто икономически – дълговете растат без спиране, има да 
се изплащат все повече пари, а изтичането на богатство 
продължава. 

Вълната на мръсните пари. Това е буря на 
ентропиен поток, задвижен от макропотенциалите на 
корпоративни интереси, които инсталират помпи 
навсякъде, където може да се изпомпат пари, в условията 
на слабост на нормите, относително беззаконие и слаба 
съдебна власт. Тогава най-решителните извън закона 
започват с рекет, трупайки пари от открити грабежи и 
изнудвания на дребни собственици. После организират 
мрежи за крадене и продажба на крадени коли. Тези пари 
усилват нова експанзия. Така по време на югославското 
ембарго “борческите фирми” изнасят илегално петрол и 
оръжие за Югославия на ембаргово завишени цени. С 
получените пари се създават мощни застрахователни 
компании и банки. Тези банки и компании вече нямат 
нужда от насилие за упражняване на своя бизнес. Така 
приключва вълната на организирания престъпен бизнес. 
Бурята е укротена. 

Ескалация на публичния протест. Един митинг в 
центъра на столицата, предаван по телевизията, води чрез 
менталната индукция и при подходящо напрежение до 
вълна от митинги. Генерират се и подобни форми: шествия, 
стачки, гражданско неподчинение. Това усилва протеста. 
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Исканията се усилват и радикализират. всяко задоволяване 
на поредното искане води до нови искания и така до 
изчерпване на потенциала за промяна в рамките на тази 
форма. В България това стана чрез предизвикване на нови 
парламентарни избори. След като гражданската война бе 
избегната и се стигна до отказ на социалистите от властта 
по конституционен начин, протестите веднага спряха. Т.е. 
вълната на протеста бе удавена от конституционно 
решение, с което хората бяха съгласни. 

И силните, и слабите имат да извървят своя път: – 
към възприемане на обществения договор в неговите 
легални форми и институции – еволюция на силните; и към 
преглъщане на голямата измама, извършена в периода на 
пост-комунистическия шок, и позитивни опити не само за 
оцеляване, а и за успех – еволюцията на слабите. А това 
значи поемане на отговорност и риск, които са изключени 
за зачитащия институциите социалистически човек и са 
приоритет на онзи, който прави сенчестото общество.  

Е. Динамика. Бурята е интензивна дисипация далеч 
от равновесието и стационарното състояние. Тя възниква 
при гранични условия на засилена нестабилност (висока 
температура) на средата или на рязко покачване на входящ 
поток (например топлина). Тогава започва 
неконтролируема реакция (горене). Тя е усилваща се 
флуктуация или позитивна обратна връзка. Всяко усилване 
на нестабилността (на социалното напрежение) води до 
усилване на термодинамичния потенциал (потенциала на 
протеста). Това пък води до усилване на потока на 
ентропия (ескалация на протеста). Същото важи и за 
изтичането на пари, стичането на тълпи, кризата на 
доверието). Системата излиза от стационарно състояние 
поради превишаване на ентропията над компенсиращите 
потоци на реда. Тогава системата се дестабилизира и бързо 
се движи към разпадане. Разпадането или термичното 
равновесие може да се предотврати и реално се спира в 
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обществото чрез своеобразно “насищане” или “изтощение”. 
(При горенето това е или свършването на горивото, или 
намаляването на температурата на средата. Огънят се 
разгаря, изгаря и угасва).  

Бурите в морето и на сушата имат същата крива на 
развитие. Просто локалните дисипации при нестабилност и 
ограничени потенциали не могат да не се изчерпят. 
Изпомпването не може да продължи безгранично. То спира 
по следния механизъм. Потенциалът (в термодинамично 
значение) , който движи потока, намалява. Тогава с 
известно закъснение силата в термодиначмичен смисъл) 
започва да намалява след своя връх. Това води до 
намаляване дебита на потока. Скоростта на нарастване на 
ентропията намалява. Тя стига свой нов минимум. 
Системата достига ново състояние на стационарност.  

21. Дрейф 
Дрейф, drift (англ.) – дрейфово движение, насочвано 

от течението (на въздуха или на водата). Фигуративно за 
хора – носене в живота без цел и самоконтрол. 

(Оксфордски речник).  
През цялото време на прехода тече един невидим 

“хераклитов поток”, който от време на време изскача на 
повърхността. Без съмнение несъзнаваното течение на 
менталната форма на естествената нагласа е 
безпрецедентно в пос-комунистическия преход.  

А. Фрагмент. 
“Силният дрейф надясно в нагласите на българина 

продължаваше. Нямаше начин той да се блокира. Но той бе 
засенчен от динамика, мотивирана от “стомаха”, динамика 
на болезненото недоволство от тегобите на реформата. Това 
бреме е така тежко, че би свалило всяка власт, ако тя не се 
опираше на по-дълбоки пластове. Точно силният дрейф 
надясно или една невидима крива, която продължава да 
издига СДС за сметка на БСП в очите на хората, 
неутрализира почти до нула недоволството срещу 
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опериращия екип и не допусна нова реанимация на БСП” 
(Герджиков, 4-10. 12. 1991) 

Б. Данни.  
Процентът на избирателите, които биха гласували в 

даден момент за лявата политическа сила БСП спонтанно и 
бавно намалява от януари 1990 до септември 1991 от 46 % 
до 32 %. През същия период процентът на избирателите, 
които биха гласували за дясната политическа сила СДС, 
расте от 30 % до 41 % (НЦИОМ, 1990, 1991). След 
обръщане на дрейфа през периода 1992 – 1994 г., през 
периода от януари 1995 до януари 1997 електоратът на БСП 
дрейфува от 42 % за януари 1995 до 10 % за януари 1997 
(Галъп, 1996, 1997, 1998). В същия период нагласите за 
гласуване за СДС нарастват от 19 % за януари 1995 до 60 % 
за януари 1997 (пак там).  

В. Проясняване. Поглеждайки назад внимателно и 
сверявайки преценката си с наличните в хрониката на пост-
комунизма наблюдения, не мога да не забележа, че сме 
променили невероятно много за толкова малко време 
възприятието на социалния свят. Ние сме нови хора. При 
това промяната е невидима с просто око. Защото хората не 
съзнават онези промени, които не създават в момента 
напрежение. Постигнатото, дори и да е коствало големи 
усилия, след време става банално и хората гледат напред с 
нова напрегнатост към онова, което има да правят. 

Ясно свидетелство за тази ментална експанзия или 
“дрейф надясно” е забравата за миналите стъпки напред и 
острото, понякога болезнено възприемане на дистанцията, 
която предстои още да се измине до края на прехода. Ние 
визираме тази дистанция като отстояние от формите на 
Запада в икономиката и политиката, в жизнения стандарт и 
стабилността. Нас не ни интересува вече какво сме 
постигнали и как сме променили мисленето си в тези 
години, а какво ни предстои още да направим със себе си, 
за да се идентифицираме като европейци, като западни 
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хора, като граждани на света. Нас не ни прави впечатление, 
че сме развили менталността на собственици, а че тази 
менталност още не е менталността на легалното правене на 
богатство като самоцел или “духът на капитализма” по 
Веберовия израз. Ние вече сме безразлични към 
политическия плурализъм, макар че през есента на 1989 сме 
го възприемали като най-висша ценност. Сега е тривиално 
да се идентифицираш в политическия спектър. На нас не ни 
прави впечатление свободата на словото, а ни възмущава 
безотговорността на журналистите.  

Г. Ментален дрейф. Още в недрата на комунизма 
спонтанно възникват, разпространяват се и се създават 
нови форми на словесно отричане на наличната система и 
начин на живот в наивни или зрели форми – от протеста 
срещу определени феномени – недостиг, бедност, лошо 
качество, лоши ръководители, до протеста срещу 
диктатурата, държавната собственост, несвободата. Това 
брожение е отстъпление “надясно” към минали и 
изоставени от онези, които помнят времената преди 1944 г. 
позиции или настъпление “надясно” към бъдещи и 
непознати за по-младите поколения позиции.  

След експлозията умът на хората, масовото мнение, 
продължава ускорено този ход. Той е дрейф, защото е 
спонтанен. Наподобява подмолната работа на река, която 
оформя своето корито всред формите на планината. 
Напомня движение от вятър, което не се мери и понякога не 
се забелязва. Ние вървим сигурно към нова подредба на 
света, в която безвъпросната яснота изпълва нови форми и 
съвсем нови, неподозирани мисли ни безпокоят. Възможно 
е с хода си напред (или връщането си) към западната 
цивилизация да заболяваме неизбежно от нейните болести. 
Збигнев Бжежински говори за такива болести като 
“корнукопия” и “апатия”. Призракът на апатията се 
появява отново. Това е изглежда постоянното 
безразличие на хората към мегаформи на социалния 
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ред, които постепенно започват да се сливат с 
безусловни дадености като климата и смяната на деня с 
нощта. Такава апатия вижда един друг американски 
политолог ( Болестта на демокрацията). 

Ходът е от една доминанта към друга. Светът се ре-
експонира, като се измества смисловата му доминанта 
или диспозицията на базовите смисли. Както при 
социализма, така и при демокрацията, хората пазят 
целостта на базовите си смисли: живот, свобода, сигурност, 
богатство, достойнство. Но социалистическата подредба на 
тези смисли, социалистическият мироглед, а на 
несъзнавано равнище социалистическата менталност, 
поставя в центъра на социалния свят сигурността. Около 
нея се разполагат останалите смисли. Тази подредба се 
разпада. Защото само свободата може да запази 
достойнството и да мотивира към повишаване на 
богатството. Защото повече богатство означава и повече 
сигурност, и повече живот. Хората спонтанно сменят 
своята ментална форма, а в известен смисъл и 
принудително сменят убежденията си под натиска на 
проблемите и фактите след комунизма.  

Личността отново поема товара на социалната отго-
ворна свобода. Не че при комунизма личността не е 
отговорна. Но сега тя става отговорна в реални социални 
измерения – чрез граждански статус, чрез гарантирани в 
закона и институциите права. Това е ментална реанимация 
на базовия смисъл на човешкото достойнство. Ако някак 
си оцеляваме, то не е поради нашата гола воля за 
оцеляване, а поради това, че сме личности с достойнство. 
Ако се стремим просто към оцеляването без оглед на 
достойнството, просто няма да оцелеем. Бруно Бетелхайм 
свидетелствува за дилемата пред лагерниците в 
Хитлеристките лагери: живот или достойнство. 
Лагерниците, които се превръщат в послушни автомати, се 
обезличават и скоро умират (Bettelheim, 1971). Оцеляването 
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не е нещо зададено, фиксирано: еди колко си грама хляб на 
ден, мляко и топлина. Пазенето на живота е резултат на 
експанзия на цялостната личност, която се споява от 
достойнството си (Тодоров, 1994). 

Пост-комунизмът е процес на забравяне на 
комунизма като реален социализъм и избледняване на 
комунистическата визия. Преходът в ума е извършен 
тогава, когато социализмът е забравен и неговите умствени 
следи не са вече значими за манталитета на хората. 

Ментална пост-комунистическа еволюция. “От 
всекиго според способностите – всекиму според труда”. 
Това е преходна форма, която се визира като път към 
комунизма: “От всекиго според способностите – всекиму 
според потребностите”. Сега е видима по-ясно смисловата 
диспозиция: 1. живот. 2. сигурност. 3. богатство. Свободата 
и достойнството не фигурират в тези формули, макар че 
комунизмът е определян и като “царство на свободата” от 
Маркс (виж отново § 17 за данните от Gallup).  

Свободата е дискридитирана веднага след 
революцията. Какво става със сигурността? Наистина 
хората при социализма имат осигурени от своя труд чрез 
преразпределение от държавата заплатена твърдо работа, 
безплатно образование и безплатно здравеопазване. Те 
живеят без грижата за управлението и не участват в 
политическия живот иначе, освен като членове на 
монолитните тоталитарни организации. Сигурността е 
нещо много важно. За нея хората си жертват и свободата. 
Но това води до постепенно ерозиране и на самата 
сигурност поради несигурността на бедността. Остава 
животът. Хората оцеляват. Но често оцеляват с тежки рани 
по своето достойнство, а всички са обречени да не изрекат 
на глас под смъртни заплахи решителен протест.  

Този смислов провал на комунизма е в центъра на 
неговата експлозия. Той вече задава отрицателно ход 
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надясно. Но този дрейф продължава години след края на 
комунизма, и то с големи колебания.  

Ментална еволюция е насочена промяна на 
цялото множество смисли към определеност, яснота, 
стабилност, позитивност, рационалност, в частност 
адекватност спрямо институциите на свободата, пазара и 
либералната демокрация. Еволюцията на мисленето, на 
формите, в които хората си обясняват реалността и в които 
действат в тази реалност, е решаваща за изтръгването от 
кризата. 

Свободата от комунизъм прилича на свободата на 
алпиниста, който е останал сам със своите възможности в 
планинска буря, влязъл е в снежна пещера и чака бурята да 
отмине, задушават от тясното сигурно пространство. Този 
човек трябва да излезе и рано или късно да поеме своя път, 
защото бурята няма да премине скоро. Той трябва да 
действа. Иначе ще умре от изтощение или жажда или ще 
чака оцеляването като дар на природата. Такъв е дистресът 
на пост-комунизма. Здравият разум ясно сигнализира, че 
трябва да се намери свръхрационално действие – такова, че 
в условията на шока да може да се оцелее и да се живее в 
нормални удобства и удоволствия. 

Икономическите нагласи се местят от крайно ляво 
надясно. Мъчително, но неотклонно и неизбежно умира 
представата за “държавата-хранилница”. Икономическите 
актьори все по-малко могат да разчитат на дотации, 
рефинансиране на банки, необезпечени заеми. Слабата 
държава на изхода от комунизма най-малко е онази, на 
която биха разчитали лявоориентираните хора. И все пак, 
хората оценяват стойността на гарантираната бюджетна 
заплата в бурята на фалитите и съкращенията. Интересно е, 
че става едно смесване на леви нагласи към бюджетното 
осигуряване с десни нагласи на приемане на реформата. 
Това обезсилва съществено релевантността на 
категориите “ляво” и “дясно” в живата интерпретация 
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на пост-комунистическите хора. ((Герджиков, С. Пост-
комунизъм и политически нагласи в България. 
Социологически проблеми, 2/1994; Минчев, О. 
Демократически преглед). 

Политическите нагласи се колебаят повече, но също 
се преместват надясно. Разбира се, това преместване е 
съчетано с приливи и отливи на дясната и лява вълни. Но 
общата тенденция надясно е устойчива. Самите комунисти 
минават надясно, за да се легитимират и това за тях е 
правото на развитие. Това придвижване “надясно”, т.е. 
напред от комунизма към социалната и либералната 
демокрация е естествено след ултралявата диктатура и то е 
нормализиране. Но ние сме още далеч от един уравновесен 
политически спектър. Дясното движение е отслабено от 
менталната инерция и от тегобите на реформата. Това 
бреме е така тежко, че би свалило всяка власт, ако тя не се 
опираше на по-дълбоки пластове. През 1991 писах: “само 
ново макросъбитие или рязко намаляване бремето на 
реформата може да обърне бавното отдръпване от СДС и 
предпочитание за БСП. Сега СДС е на власт и носи цялата 
отговорност за управлението на страната, т.е. за реформата. 
Ако бъде приет бързо закон за приватизацията и тя най-
после тръгне по един културен начин, това ще покаже на 
хората компетентността на правителството и решимостта 
му да извърши реформата” (Герджиков, 10.12. 1991). 

Амбивалентността на ляво и дясно и смисловото им 
отслабване се отнася и за политиката. Лявата форма на 
правене на политика с колективистични акции, площаден 
натиск и удари, нетолерантността и централистичното 
управление на партиите се съгласува често с дясна 
идеология и политическа платформа.  

Обратна тяга или ефектът на махалото. Дрейфът 
или спонтанната промяна на масовите нагласи надясно от 
крайно ляво положение е нещо разбираемо за годините 
след взрива. Хората искаха ново общество и очакваха 
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новата власт да го “построи”. Този дрейф доведе до победи 
в изборите на десните опозиционни формации в Източна 
Европа. Но този дрейф се оказа еластична промяна. 
Закъсняването на реформите, появата на ред неочаквани 
блокажи и утежняването на положението на милиони хора 
някъде слабо, другаде по-силно, върнаха масовата лява 
ориентация, носталгията и залагането на социалната 
държава. Почти навсякъде в Източна Европа изборите от 
1993 и 1994 доведоха до завръщането на социалистически 
партии на власт. Тези връщания обаче доведоха до ново, и 
този път, смятам, окончателно дискредитиране на екс-
комунистическите сили там, където те не бяха развили 
адекватно намерение за придвижване на обществото 
“надясно и се съпротивляваха на вълната на реформата 
(както стана в България). На други места, където 
социалистите на наясно с пазарната реформа, а не само 
знаят най-общо нуждата от нея, те успешно се справят. Но 
аз не вярвам, че леви правителства в прехода от комунизъм 
към пазар управляват оптимално в посока икономически 
растеж. Те по-скоро бавят нещата и забавят темпа на 
реформите за сметка на по-висока временна социална 
сигурност. 

В сферата на духа сме свидетели на дрейф на 
апатичната нагласа. Апатията не може да се превъзмогне с 
магическа пръчка. Тя е изключително тежка и пластична. 
Смисловите мрежи на апатията в самото начало, когато 
силата на позитивната ментална промяна е минимална, я 
отслабват допълнително. И “силните на деня”, и “слабите 
на деня” не възнамеряват да “оправят света”, а предпочитат 
да оправят своя собствен живот, както го разбират. А това 
значи остър недостиг на социална позитивност и 
съгласие за съвместно рационално изтръгване от хаоса. 

Д. Рационално обяснение. Пост-комунистическият 
преход не е “строителство” на капитализъм, на гражданско 
общество или на свобода. Това е период на реформи и 
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еволюция на манталитета на комунистическия човек. 
Политическите и икономическите реформи са въпрос на 
ясни и наложителни действия. Разбира се, икономическото 
възстановяване съвсем не е просто и не се свежда до 
прозрачни стъпки на реформата. Но смяната на 
икономическата система е ясна като приватизация. Лошото 
е, че на Балканите тя е блокирана от стари държавнически 
нагласи и от стар илегален етос на разграбване на ничията 
собственост. 

Първият тласък трябва да е много силен, защото 
има да се превъзмогва огромна тежест. Ръждата и зацикля-
нето от многогодишна парализа или игра по фалшиви пра-
вила тегли надолу. Шансовете за изтръгване зависят от ве-
личината на този пръв импулс на живота, който се пробуж-
да. Пробиващата рационалност в производството, в полити-
ката и културата от най-ниска точка е естествено най-неве-
роятна и изисква в най-висока степен концентрация и уси-
лие. Тръгнат ли веднъж нещата, движението зависи повече 
от нагласата и навика, нормалната концентрация и тонус. 
Всеки успех прави следващия по-ясен и по-прост. Първият 
ход може да не успее. Тогава остава възможността за друга 
траектория. Пробивът не може да се извърши като с маги-
ческа пръчка. Неуспехът все пак оставя абсолютния извор 
на енергия непокътнат. Неуспехът е моят неуспех, неуспе-
хът на моя ум и моето действие. Аз съм го заслужил и само 
аз мога да го превъзмогна. Защото светът не е някакво мяс-
то на упоително блаженство. Той е арена, на която нашето 
най-силно оръжие е разумът. 

Умът като интелигентност, като рационалност, е 
формата на човешкия живот в социалното пространство и 
време. Мога да действам не просто по силата на блатната 
рационалност, въвлечен от борба, която унижава човека, за-
щото аз мога да имам полагащото ми се и без боричкане. 
Вместо първосигналния стимул за домогване преди другия 
мога да съзная, че и аз, и другият сме в една мрежа от 
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взаимодействия и положителното наслагване на 
рационалните действия води до целта по-сигурно от 
локалната рационалност за сметка на тоталната 
ирационалност.  

Съзидателният дух бързо се усилва, когато неговите 
форми завладеят социалното пространство. Човек може да 
направи най-много, когато е в автентична проблемна 
ситуация на борба за живот. “Духът на капитализма” не мо-
же да се култивира просто чрез законите на пазара. Той мо-
же да се култивира чрез поставяне на личността в автентич-
ната рискова ситуация на живот чрез рационално икономи-
ческо действие. 

22. Бързият преход на медиите 
Тук давам за пример един локален, но значим за 

цялото общество преход, който вече е извършен, и то като 
освободено слово много бързо след 1989, но има да се 
завърши тепърва като етос на отговорната свобода. 

А. Фрагмент. 
“Димитри Иванов е в ролята на Медиатора, медийния 

шаман, човекът-комуникация. Кадър в гръб, силно 
осветление; пред него се сменят лица в едър план, които 
той е повикал: Михнева, Цонев, Атанасова, Стаева; мяркат 
се и други герои – социолози, политици, наблюдатели, 
законодатели. Медиаторът повиква различните точки от 
пространството и ги подрежда във времето, с равен глас и 
добре премерено контролиран, преплита, сблъсква 
сюжетните линии, владее интригата” (Велев, 23. 10. 1991). 

Б. Данни. 
Брой на издадените през 1994 ежедневници в някои 

екс-комунистически и западноевропейски страни: 
България      68 
Чешка Република    

 23 
Унгария      27 
Русия      17 
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Дания      51 
Франция      118 
Германия     

 411 
Италия      74 
Люксембург     5 
(по данни на НСИ, 1997, с. 143). 
Броят на издаваните всекидневници отговаря на 

експанзия на медиите, както и на градуса на конкуренцията 
между вестници. След комунистическите вестници, които 
са само държавни и се броят на пръсти, е важно 
нарастването на броя на вестниците и с това 
разнообразието на печата. Този брой е най-голям в 
България от посочените от НСИ екс-комунистически 
страни. На глава от населението този брой е по-голям и от 
този в някои западноевропейски страни. Наличието на 
конкурентни източници на новини е добър показател за 
свободата на избор в информирането на гражданина. В 
същото време проблематична е стойността на новините в 
условия на липса на обществен контрол върху 
обективността на информацията и отговорността за 
коментарите. Така или иначе преходът към свободно слово 
е налице. 

За да се приближим до оценката на качеството на 
новините и коментарите, нека използваме данни за 
доверието на гражданите към медиите. 

26. 11. 1992. На въпроса: На кои институции имате 
доверие?, отговорите за медиите се разпределят така: 

   печат  БНРадио  
БНТелевизия  

Имам доверие 36 %  57  59 
Нямам доверие 53  35  33 
Без отговор 11  9  8 
(MBMD, 1992).  
24. 06. 1994. На същия въпрос хората отговарят така: 
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   печат  БНРадио  
БНТелевизия  

Имам доверие 38%  64  56 
Нямам доверие 46  27  36 
Без отговор 16  9  8 
(MBMD, 1994).  
23. 03. 1995: 
   печат  БНРадио  

БНТелевизия  
Имам доверие   62  58 
Нямам доверие   30  34 
Без отговор   8  8 
(MBMD, 1995).  
През следващите години се запазва устойчиво 

разпределение на доверието в медиите, въпреки появата на 
ред частни радио-и телевизионни станции. Това показва, че 
техният преход в това отношение е завършил още в 
първите години. Но това не означава, че е налице ментално 
превключване към свободно и отговорно създаване, 
разпространяване и приемане на информация. 
Относителното недоверие именно в новите медии говори не 
само за ментална социалистическа инерция (частните 
медии успяват на пазара), но и за незрялост и 
нереспеткабилност на повечето от тях като източници на 
информация.  

В ранните преходни години хората вярват много на 
телевизията и радиото и по-малко на вестниците. Това не 
може да не се свърже с факта на големия брой на 
вестниците. Многообразието на новините и коментарите не 
вдъхва доверие, а по-скоро недоверие. Трудна е 
ориентацията сред почти безотговорни частни източници 
на информация. пост-комунистическият ум предпочита 
авторитета на националната електронна медиа.  

В. Смислова динамика. Свободата спонтанно 
преминава от мисъл в слово. Свободното слово е първата 
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форма на ново-завоюваната или възвърната гражданска 
свобода. По този модус на свободата в обществото има 
съгласие от самото начало на прехода. Следва свободата на 
политическия избор и на стопанската инициатива. И трите 
искат време за подреждане, но първата е по-лесна за това – 
тя изисква по-малко енергия. И все пак медиите са по-
мощни от единичната стопанска инициатива. Всичко в 
медиите е публично и бързо достига до големи множества 
хора. Менталните вълни в обществото във висока степен са 
във фаза с текстовите вълни в медиите. Казаното по 
радиото, телевизията и във вестниците е отглас на казаното 
от живите актьори в социалното пространство с подбор на 
онова, което има най-голяма тежест: казаното от 
политическите лидери, сондьорите на общественото 
мнение, политическите коментатори, икономическите 
експерти и самата жива реч на площада, на улицата, в 
кръчмата. Значението на тези казани неща, на тези 
текстове, се мултиплицира и усилва. Него го научават 
милиони, съгласяват се с него или го оспорват. Във всички 
случаи то се утвърждава като ментална форма.  

Медиите осъществяват най-бързия преход от 
комунистическа към либерално-демократична форма. 
Всяка обособена форма в социалния живот, форма на 
културата или социална функция има своя форма, 
енергетика, социална тежест и собствена траектория на 
развитие. Една културна форма или институция може да 
осъществи преход от комунизъм към либерална 
демокрация и пазар преди обществото като цяло да е 
извършило този преход. Такъв е случаят с провеждането на 
свободни и демократични избори. Такъв е случаят със 
свободното слово. Въобще всички форми на свободата в 
обществото, които не се блокират от особени интереси, а 
са предмет на почти всеобщо съгласие, осъществяват 
бърз преход и установяват стабилност. Тази стабилност е 
локална във все още доминиращото безредие. Именно този 
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тип преходи могат да се използват като важен смислов 
индикатор за формата и смисъла на прехода като цяло.  

Г. Ментална динамика и форми. Медиите се 
освобождават фактически веднага след социалното 
споразумение за мирен преход към многопартийна система. 
В СССР това в много силна степен стана с въвеждането на 
политиката на “гласността” от Михаил Горбачов. Въпреки 
намеренията, именно гласността бе тази, която в СССР 
ерозира докрай комунистическата менталност и подготви 
взрива. А това е свидетелство за мега-силата на 
свободното слово.  

Това става формално, текстуално, с акта на приемане 
на новата Конституция, в която е гарантирана свободата на 
словото. (Текст от Конституцията на република България). 
От тогава започва прехода от тоталитаризъм към 
демокрация в медиите или изграждането на института 
свободни медии (четвъртата власт в демократичното 
общество). Този преход е извършен, поне в Централна 
Европа, Източна Европа и Русия (може би само с 
изключение на Македония и Албания), още в първата 
година след комунизма. 

Медиите имат “глобална съставка”, някаква социална 
функция, те са икономически субекти, държавните медии 
са бюджетни организации и така могат да са зависими, ако 
техния статут не е отрегулиран под контрола на 
обществото. Но евентуална зависимост ги поставя в риск да 
загубят доверието си и те, подобно на държавните фирми, 
за да оцелеят в своето “пазарно пространство” – 
общественото мнение, трябва да бъдат ръководени без 
никаква намеса в продукта, който произвеждат – 
информацията. Те имат локална съставка, която е вън от 
цялостната система, "затворена е в скоби" и е специфика на 
медията. Тази локална съставка има своя скорост на 
промяна и тя е зависима само от професионализма и от 
други чисто вътрешни фактори на развитие на медията. 
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Тази втора, локална съставка може да се изследва в нейния 
почти завършен преход, за да се получи някаква яснота и 
някакъв модел на прехода на цялата система. В някои 
страни след комунизма се приемат закони за медиите, а в 
други се използва теста от конституцията за свободата на 
словото. В България през 1998 е сформиран медиен съвет 
от квоти на парламента и президента, който представлява 
чрез социално силни морални личности обществената воля. 
Той назначава шефовете на държавните медии с конкурс. 

За целия преход намалява по степен сместването на 
репортаж и коментар. (При тоталитаризма това сместване 
е тотално). Коментарът е отделен и има отделен автор. 
Репортажът е максимално пълен с факти. Естествено, 
личната позиция на репортьора личи навсякъде, дори и в 
детайлното наблюдение. Но взаимният контрол на 
различните репортажи няма да позволи еднопосочна 
дезинформация, т. е. манипулация. Репортьорът иска нещо 
да внушава на зрителя или слушателя. Но другият 
репортьор на същото събитие ще иска да внуши друго.  

За целият преход намалява нагласата към 
политическа зависимост и пристрастност: – вменяване 
на зависимост на други медии; – постоянно изтъкване на 
собствената "независимост" на медията, особено в самото 
начало; – самопоставяне в политическа зависимост; – 
идентифициране на зависимостта с морална позиция; – 
борба срещу мними и истински ментори, които се стремят 
да поставят в зависимост медията; – постоянно подозрение 
в политическа цензура отгоре. 

Потребителите. Медиите са могъщи, но хората, 
които ги ползваме, сме по-могъщи. Следкомунистическите 
медии, никнещите като гъби вестници, списания и 
телевизионни канали се борят яростно да задоволят повече 
масиви вкус, независимо от неговото качество. Така 
настъпват и отшумяват след комунизма лавините на 
засищането на половинвековно потискани първични 
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интереси: – сексът, насилието, информирането за 
сенчестите страни на живота и тъмните ъгли на миналото. 

Тук се намесва световният поток на информация. 
Човек просто може да смени канала и да получи 
информация от световно авторитетен източник. Чистите 
информации за факти се вземат дословно от 
международните осведомителни агенции. Разбира се, 
журналистите подбират новини от потока на новините. 
Подборът зависи от това какво се струва на редактора най-
интересно. А най-интересно е онова, което него го вълнува 
или онова, което той смята, че хората ги вълнува. Това 
зависи от неговата нагласа, ценностна система и 
убеждения. 

Ние, потребяващите информация, изглежда не сме 
свободни от информация и оставаме в плен на 
разнообразието и лавинната тежест на медиите така, както 
сме в плен и на лавината на стоките от всякакъв вид. 
Свободният избор в случая е натоварен от тежките медийни 
масиви. Всекидневното гледане на телевизия, слушане на 
радио и четене на вестници ни костват много лично време.  

Това, което си остава дефицит, е мисията на 
медиите в преход да проясняват света след комунизма в 
неговите основни, носещи смисли и форми, да ориентират в 
същината на ставащото, във формата на прехода. В 
частност, това е ориентацията от социалистически към 
либерално-демократичен манталитет. Бавно е в България 
навлизането на отговорната авторска политическа реч, в 
която управляващите да отчитат най-редовно, откровено и 
ясно какви са проблемите и какво се прави за тяхното 
решаване. В последните една-две години и това става.  

Нехомогенност на прехода. пост-комунизмът има 
собствено време. То е нехомогенно, неконсистентно, в него 
текат диахронни потоци. Демокрацията бързо постига 
своята институциална форма, но агонизира дълго в 
менталното си приемане от обществото. Медиите 
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светкавично изскачат след половинвековен натиск и се 
отприщва свободното слово. Но минава време, докато то се 
оформи в културна форма и се структурира медийния 
пазар. Фирмите никнат като гъби, но постепенно се 
разслояват на бездействащи, фантомни, губещи и 
печелещи, на малки, средни и големи. През цялото това 
време, докато в обществото кипят всякакви нови форми, 
богатството изтича от държавата и много бавно се 
възстановява в хода на структурната реформа.  

Така пост-комунизмът не е просто и цялостно, 
еднозначно и еднопосочно “движение към капитализъм” 
или “движение от комунизъм”. Той си има своя уникална 
форма, течаща и твърда, динамична и статична. Това 
общество не е разбираемо като цяло чрез цели. Ако 
целите са да се направят онези институции, които 
съществуват вече на Запад, то тези цели се осъществяват 
пред очите ни. Но институциите работят със свой 
органичен смисъл, който ги е създал като оригинални 
образувания на Запад. В екс-комунистическите страни тези 
институции ще носят неизбежно различна от първичната 
им смислова натовареност и при всички случаи ще работят 
по-лошо от своите образци. 

Журналистическа безотговорност. Пазарът на 
новините и в широк смисъл на информацията е силно 
зависим от доминиращото търсене на силни дразнители. 
Добрата новина за медиатора е рязко удрящата по 
естествената нагласа новина, която доставя силно усещане. 
Това продава новината. Тази зависимост, която не е пост-
комунистическа, а пазарна, има пост-комунистическа 
форма. След комунизма “отвързаната” журналистика се 
нахвърля върху новините и ги произвежда без особена 
грижа за компетентно описване и обясняване, за 
добросъвестно отнасяне към “героите” на новините и без 
никаква отговорност за менталния климат, който създават, 
усилват и превръщат в жив живот новините. Ако този 
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климат е лош и песимистичен, медиите го правят още по-
лош и песимистичен. Ако той е нечист, медиите го правят 
просто мръсен. Журналистите си вменяват като “четвърта 
власт”, че са носители на свободата на словото и съвестта 
на нацията. Но това е далеч необективна самооценка. В 
действителност хората не вярват едно към едно на 
многообразните медии. За тях, както и за самите 
медиатори, медиите са чист бизнес и новината просто 
трябва да бъде конкурентна.  

Ако не се възприемаше снизходително, 
журналистическото присвояване на “съвест” щеше да е 
безнравствено. Не е възможно една прослойка да носи 
съвестта на обществото, ако изобщо обществото има 
съвест. Самовменяването на тази мисия на “съвест на 
обществото” вади вън от всякаква самокритика и вглеждане 
в собствения морал. Преувеличаването, циничното 
разказване на трагични случки, очернянето, подбирането на 
негативното, пренебрежителното отношение към хора от 
други професии, залагането на известността на името, а не 
на качествата на индивида, са модели на действие, които са 
много далеч от самовнушения образ на “съвест на 
обществото”. Не е възможно гилдията да допусне в 
медиите критика на гилдията. Така “четвъртата власт” 
остава без контрол, като контролира от името на 
общественото мнение всичко.  

Когато журналистите са обект на насилие, жертвите 
се преекспонират извън всякаква мярка. Тогава другите 
хора, гледайки, слушайки и четейки ден след ден по 
няколко часа за тази журналистическа жертва (набит 
журналист, бомба пред редакция, залята с киселина 
журналистка), неизбежно се възприемат като несравнимо 
маловажни. Нали на всеки от нас ни се е случвал опит за 
грабеж, за побой, а на някои и много по-страшни неща. Но 
никой, нито пазачът, нито професорът на Университета 
може да се постави на мястото на набития журналист по 
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своята (медийна, а както излиза морална, социална, 
морална) важност и тежест.  

Тази отрицателна страна, тази сянка на свободната 
журналистика е донякъде световна, но донякъде и след-
комунистическа. Защото само след комунизма при тази 
силна аномия безнравствени, некомпетентни и незаконни 
действия, които при това се възприемат като доминиращи 
мнения и “факти”, могат да се разпространяват 
безнаказани.  

Журналистическа некомпетентност. Журналистите 
са натоварени с бреме, което трудно могат да носят. Те са 
изкушени силно да произвеждат дезинформация и 
лошокачествени новини, за да повишават тиражите си. Така 
че те възприемат тази своя роля (“мисия”) като свободи без 
отговорности. Журналистите се чувстват свободни да 
пресъздават специфични състояния, действия и процеси, 
изискващи професионална подготовка, без такава 
подготовка. Те не се срамуват сякаш от грубите си грешки 
и подвеждането на публиката, когато пишат икономически 
неграмотно за икономиката, когато застават на позицията и 
на равнището на неграмотната и сляпа негативна нагласа, 
когато грешат грубо в сфери като наука, философия, спорт. 
Това аз съм склонен да разбера като постепенно усилваща 
се слепота за равнището на “наратива”, който споделят, и 
грижа единствено за “новото”.  

Журнълистки се оплакват от името на целокупния 
български народ, че е гладен, че не може да ходи на море, 
че мизерства, когато хората никъде в България не гладуват, 
морето е пълно с българи и дори планинските курорти 
отварят допълнително хотели, а българинът работи 
натурално и плюс това укрива от 30 до 90 % от доходите 
си, които влизат в статистиката. Не е въпросът в това коя 
публикация с колко преувеличава. Важна е тенденцията–
българският вой на оплакването да стигне света и светът 
никога да не забравя българския самоунижаващ вопъл. А 
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той се допълва със заглавия като: “Слънчасването в 
енергетиката лете вещае глад за свещи зиме”. Заглавие като 
това не подлежи на коментар нито като логическа 
структура, нито като опит за хумор, нито като социална 
критика. (Боже, за какъв глад за свещи става дума?–пита се 
изуменият читател). 

Д. Разумът в медиите значи разум в общественото 
мнение. Медиите изразяват това мнение и го 
възпроизвеждат. Ако те са неразумни и стихийни и сляпо 
следват най-ниски равнища от масовата психика, то те 
теглят обществото надолу. Ако те са рационални бизнес-
актьори, отпада всякаква възможност за социална 
разумност. 

Пазарна сметка. Ако вестникът трябва да печели (а 
това е така), то трябва да се разшири аудиторията. А това 
значи отговор на безконтролни очаквания в колективното 
безсъзнателно. Многобройните вестници, радиа и 
телевизионни канали са изцяло под властта на масовите 
нагласи с най-голяма сила, т.е. с несъзнаваните и 
ирационални ментални форми. Щекотливата клюка се 
предпочита пред отговорната новина. Скандалното 
тълкуване е за предпочитане пред компетентния коментар. 

Националните медии не са чисто пазарни. Те се 
финансират от държавата и се контролират от обществото 
чрез обществени органи (в България парламентарна 
комисия от 1990, медиен съвет от 1997). Техният разум (би 
трябвало да) е морално отговорен. Те (би трябвало да) 
консолидират нацията, а не я разделят. И те наистина 
служат на тази задача, без да я подчиняват на партийни 
интереси, с някои изключения. Така е обяснимо стабилно 
високото доверие, с което се ползват националните медии, 
които доминират на пазара благодарение именно на това 
доверие.  

Е. Динамиката на медийния преход е 
многолинейна в зависимост от дефинициите на прехода. 
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Най-бърз е преходът от ограничението на информацията 
към практически безграничната й експанзия. Най-бавен е 
преходът от безотговорната манипулация и зависимост от 
властта към отговорното беседване с читателя при висок 
морал.  

Син-ергетично това е отприщен поток на свободна 
информация със смисловите доминанти на свободата. При 
насищане на свободата се осъзнава моралният дефицит, 
позитивността и отговорността.  

Локално това са отприщени и постепенно насищащи 
се езикови и жанрови потоци: жаргони, секс, насилие, 
пикантни клюки. 

Разбира се, медиите понясят масирани влияния 
поради своята тежест в описването и обясняването на 
социалния свят. Но те вече не са монополни и са пред 
сравняващата преценка на свободните хора. Затова те 
независимо от субективните намерения и пристрастия на 
работещите в тях, са силно тласнати към една автентична за 
либералната демокрация и пазара форма – формата на 
“точните факти” и “свободните интерпретации”. Тук не 
трябва да се забравя, че “точните факти” са относителна 
категория и че фактите са обект на подбор. С още по-
голяма сила това се отнася за интерпретациите, каквито са 
например политическите коментари. Но конкуренцията на 
информирането и тълкуването е неограничена от нищо, 
освен от законите, които пазят държавните тайни, добрите 
нрави и честта на личността (тук а-номията дори позволява 
пробив към повече (друг е въпросът дали по-обективна) 
вътрешна информация, отколкото това е налице в 
свободния печат на запад.  

Това значи, че свободата на словото поради това, че е 
свободна от социални антиномии, осъществява първа един 
локален преход от комунизъм към либерална демокрация. 
Под “свобода от социални антиномии” трябва да се разбира 
независимост на медиите като цяло от монополен локален 
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интерес. Просто няма как да се купят всички медии от един 
и същ икономически субект, нито има как те да се 
командват от правителството. Останалото е очевидна 
диктатура.  

Глобален преход и локални преходи. Потокът на 
пост-комунизма е мащабна социална дисипация, “фазов 
преход”. От едно метастабилно състояние, което при това е 
силно нарушено от колапс, се преминава към друго, 
качествено различно системно състояние. За да се разбере 
модела на прехода и неговите странични ефекти, за да се 
напипа "формата" и нейните "разклонения", е подходящ 
анализът на "локалните преходи". Това са преходи в части 
от системата, които са вече извършени на етап, на който 
системата като цяло е в начален преходен стадий. 
Системите, които вече са извършили прехода, могат да 
послужат като модел на прехода, на неговата форма и на 
нейните разклонения, и тази форма да служи като модел за 
изследване и на други системи, както и на цялата система. 
Локалните преходи не са стриктно завършени преди края 
на глобалния преход по силата на своята свързаност с 
глобалното социално цяло. 
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ЧАСТ II. ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ 
УМ 

 
Глава ЧЕТВЪРТА. ОТВЪД СОЦИАЛИЗМА  
След 1861, когато в Русия се премахвало крепостното 

право, много селяни със сълзи се молели на бившите си 
господари да ги вземат отново. Те вече не са могли да видят 
живота си вън от крепостната сигурност. 

Из руската история. 
23. Инерция на социалистическите нагласи 
Това е най-силно изразената ментална тенденция след 

1989. Изглежда абсурдно, но именно социалистическите 
нагласи се открояват най-ярко на фона на бързите промени 
като нещо масивно, устойчиво и тежко. Те са радикално 
неадекватни, защото водят до точно онова, срещу което са 
насочени: обедняване, разграбване и висока цена на 
реформата. 

А. 14. 05. 1990. 
“Мили хора,  
Днес върху вековния дъб на българския социализъм 

се изсипва градушка от ненавист. След като разбраха, че не 
могат да го отсекат, искат да го обрулят, да изгорят листата 
му, да посипят с отрова корените му...В политическата гора 
има много дървета, братя и сестри, но нашият дъб е един. 
Той се извисява възбог и сочи най-вярната посока. Подобно 
на гиганта край Паметника на Левски, той е природата, 
превърната в история, ориентир за очите и сърцата. 
Вслушайте се внимателно и ще чуете гласа му. Гласа на 
гнездата, които храни и пази, за да има птици утре” 
(Продев, 14. 05. 1990). 
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Б. Хроника. Октомври ‘91.  
“Имаме си всичко необходимо, зимнината вече е 

почти стъкмена, мазето пращи от буркани; ракията също 
скоро ще е готова; някой и друг лев има скътан за децата – 
какво повече. Как да гласуваш за СДС-то, като тук, в града, 
само крещят и правят поразии; я да хванат нещо да 
направят. А те – направиха хляба 5 лева – кога е било 
това?... (Велев, 1000 дни, 23. 10. 1991). Пак тогава. “Пък то 
земята иска мотика. Сега, кат ни я върнат, кво ши правим – 
трактор нямам, инвентар нямам, само гол кър. И сега ли с 
тая земя пак ша ни вкачат кат волове в бундрука?”...”Шест-
седемстотин лева ми е заплатата. Като дам 400 за пюрета и 
едно-друго за детето – с останалите кое по-напред? Трябва 
да крам, че да имам” (Петков, 23. 10. 1991). Селянинът е 
стъписан от съсипването на социализма, който го е 
освободил от личната отговорност да излезе на пазара и му 
е осигурил минимална прехрана. Той е шокиран от образа 
на носителите на новото – хора от същата черга, но чужди 
на социалистическата лоялност. Не иска да знае как се 
образуват заплатите и цените (СДС не са на власт, но 
“направиха хляба 5 лева”). 

Декември ‘94. Екс-комунистите в България се връщат 
на власт. Електоратът се пренасочва в зависимост от ефекта 
на реформите върху битовото състояние – страданието 
извиква носталгията по отминалото. 

Април ‘97. Журналистка по телевизията: “Както 
казват изтъкнати наши икономисти, либерализация на 
цените се прави в нормални икономики, а не в икономики в 
криза”. Тук не се разбира, че в нормалните икономики 
цените не подлежат на либерализация, а са свободни (БНТ, 
канал 1. 04., 1997). Август ‘97. Премиерът Костов бе 
запитан: “А ние, младите, за нас мисли ли се.? Да 
заминаваме ли на Запад или да оставаме?” Друг от 
стоящите пред камерата до НДК пита как се живее 
тричленно семейство със заплата 200 000 лева (БНТ, Канал 
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1, 31. 08. 1997). Ноември ‘97. На среща със студентите от 
СУ премиерът е запитан от студент: “Кога управляващите 
ще разберат, че държавата сме ние, и ще престанат да 
говорят за възстановяване на държавата?” (БНТ, Канал 1, 
25. 11. 1998). Дори младежите, които движеха масовите 
протести през зимата на 1997, възприемат новата власт не 
като автор на реформи, а източник на някакви дължими 
придобивки. Младежът изразява ултимативна интенция, 
масово споделяна след комунизма: Или ще ни дадете 
социална сигурност и благоденствие, или заминаваме на 
Запад. (Сякаш на Запад само чакат недоволните млади екс-
комунистически емигранти, за да им дадат онова, което 
собствената им държава “не дава”). 

Данни.  
1994. 24. 06. На въпроса: “Вие лично какво бихте 

предпочели?”, 42 % от анкетираните отговарят: “Да се 
субсидират от държавата губещите предприятия” (MBMD, 
1994). 1997. Силно присъствие на социалистически 
стопански манталитет. 11. 07. 1997. На въпроса: 
“Необходимо ли е централно планиране на икономиката?”, 
27 % отговарят: “Напълно съгласен”, и още 24 % отговарят: 
“По-скоро съгласен” (MBMD, 1997). Това отношение се 
обърна чак в 1998. Седем години след краха на държавната 
икономика половината са готови да се направят 
компромиси за оцеляването на предприятията, за сметка на 
икономиката. Те наистина са по-малко от противниците на 
централното планиране: 35 % умерени противници на 
твърдото съгласие и 31 % – на “мекото” (MBMD, 1997). Но 
тази двойственост най-вече говори за дез-ориентация в 
икономиката, от която страдат обикновените граждани.  

А ето една релефна картина на доминиране на 
фундаментални смисли. В цитирано по-горе изследване на 
“Gallup” през декември 1996 55 % смятат за по-важни 
“редът и сигурността, въпреки риска от авторитарно 
управление”, от “гражданските права и свободи, въпреки 
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риска от престъпност”, а 25 % от тях смятат обратното. Но 
избирателите на СДС от своя страна се разпределят на 50 % 
срещу 36 % в полза на правата и свободите въпреки риска 
от престъпност, а тези на БСП – на 70 % за “ред” и 15 % за 
“права”. Изследователите установяват: “По принцип през 
годините след 1989 избирателите поставят реда и 
дисциплината в държавата по-високо от гражданските 
права и личните свободи...Вместо противопоставянето 
между идеалната ценност “свобода” и наличната сигурност, 
характерно за времето преди 1989, сега за голяма част от 
обеднелите българи стремежът е към сигурност за сметка 
на вече постигнатата индивидуална свобода”. 
Общественото мнение приема “твърдата ръка”, “здравото 
управление” и “редът в държавата” като други названия на 
социалната сигурност и справедливост, а не като конкретни 
форми на тоталитарна власт.” (Gallup,1997, с. 225 – 226).  

Поставени пред много важна алтернатива: или повече 
ред, или повече свобода, хората избират според силата на 
доминиращия в тях базов смисъл: свободата или 
сигурността. Предполага се, че тази именно смислова 
доминанта определя политическата ориентация към 
либералния СДС или социалистическата БСП. Изборът 
категорично е в полза на сигурността – 55 на 25 %. 

В. Проясняване. Инерцията на социалистическите 
нагласи е енергетиката на подреждането на социалния свят 
около сигурността като базов смисъл. Тя е състоятелна и 
силна в степента, в която социалистическото стопанство и 
политика са конгруентни с менталната форма на 
традиционното общество: натурално стопанство, силна 
държава, спокойствие и сигурност в едно статично 
състояние на една органична общност. Тук свободата и 
достойнството имат не индивидуални, а общностни 
измерения. Тази инертност на социализма в действителност 
е инертност на “традиционното” (Вебер), “затвореното” 
(Попър) или “пред-индустриално” (Тофлър) общество, 
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инертността на общността. Тя е на по-дълбоко равнище от 
социализма, но реалният социализъм е една от нейните 
възможни социално-икономически проекции.  

Това припокриване е временно и вярата в социализма 
е обречена, защото той намалява относително богатството, 
а в същото време се индустриализира, като разрушава 
селската общност. Неусетно и някак от само себе си в дейс-
твието се налагат привичките на пасивността на 
управляваните и налагането на волята на управляващите, на 
решаването от едни и изпълнението от други, на очакването 
от властта и властната безотговорност. 

След експлозията на комунизма социалистическата 
менталност само задържа обществото в агония, вместо да 
му помага да оцелее в бурята. Защото тя забавя реформата с 
илюзията за безболезнен ляв преход на “по-ниска социална 
цена”. Историята доказа обратното. Лявото удържане на 
сигурността се оказва изкуствено дишане. Държавната 
собственост се разграбва. Притисканите цени се 
освобождават взривно. Държавно доминираната икономика 
“в името на сигурността” колапсира отново и води до 
катастрофална несигурност и свръх-висока цена на 
прехода. 

Г. Сляпо искане. Лявоориентираната нагласа е искане 
за по-добър живот, отправено към държавата. Това искане 
не иска да знае за възможностите, нито за механизмите на 
“събирането” на даваното от държавата. Хората вменяват 
на държавата дълга да подкрепя своите граждани 
всестранно и преди всичко материално. Дълбоко вкоренена 
е представата за държавата като източник на блага, а не 
като механизъм, който изисква блага, за да функционира. 
При комунизма държавата се грижеше за всичко, 
концентрирала почти цялото производство. Сега не се 
осъзнава коренната промяна в образуването на бюджета и 
невъзможността за “раздаване” без “събиране” от самия 
народ. 
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Слепотата за елементарни икономически феномени е 
усилвана и утвърждавана година след година половин век. 
По правило никога не са публикувани популярни 
обяснения на механизма на генерация на бюджета и 
разпределението му. Не са публикувани данни за 
величините на бюджета, за заемите, за външния дълг. 
Социалистическият гражданин никога не е бил в 
автентичната ситуация да декларира частен доход и да 
пресмята дължимия данък – той автоматично се е удържал 
от държавната заплата. Тази слепота, която е естествена 
при държавния социализъм, става опасна ирационалност 
след него. Тя е носталгия и очакване за някакви 
фантастични дарения от кадърни управленци, които са 
длъжни поначало да се погрижат за всекидневното 
благоденствие на хората, а не за икономическата рамка на 
богатството.  

Държавата-майка. Държавата е длъжна да ни 
”оцелява”, т.е да ни храни преди всичко. Държавата е нещо 
обособено, независещо от нас, или напротив – ние сме 
държавата, както е според цитирания в началото на 
параграфа въпрос на студента към премиера. Във 
вазприятието на мнозинството хора не са разграничени 
държавността и индивидуалността. В предаване по 
телевизията в началото на прехода в едно семейство 
домакинята коментира: “За какви ценности може да се 
говори, за каква честност, когато няма хляб и трябва да се 
оцелява”. 

България по конституция, приета със 
социалистическо мнозинство във Великото народно 
събрание от 1990-91, е “социална държава”. Ние имахме 
вече “социална държава” за половин столетие. Именно тази 
държава се обяви за най-могъщия в историята защитник на 
цялото общество, като действаше постоянно “за човека” и 
“в името на човека” (Герджиков, 6. 02. 1991).  
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Левият манталитет е толкова дълбоко вкоренен, че 
прониква дори във въпроса “как да си помогнем сами, за да 
ни помогнат и другите”. За помощ говорят само 
изпадналите в беда. “Помогни си сам, за да ти помогне и 
Господ!” – казва президентът Петър Стоянов. Значи, ние 
трябва да си помогнем сами с цел да ни помогнат другите 
или “Господ”, а не просто да се развиваме на своя 
отговорност. Журналистите в България като един подемат 
всевъзможни апели за “помощ”.  

Справедливостта в (пост) комунистическото-
социалистическо разбиране.  

“Държавата трябва да разпределя внимателно 
богатството. От държавата при малко повече хитрост 
трябва да може да се смуче – от складове и магазини, от 
фондации и организации, от фирми и мероприятия, от 
“безплатни” здравни и образователни услуги. Обичащият 
справедливостта студент например иска след 
тоталитаризма да избира какво и колко да учи, но да не 
плаща, а да му се повиши стипендията. От по-богатите 
трябва да се вземе и да се даде на по-бедните. От социално 
силните държавата трябва да пренасочи благата към 
социално слабите. 

Според лявата (пост-комунистическа) философия 
нещо се раздава, без да се пита за това как нещо се създава. 
Според философията на социалната справедливост 
богатството трябва да тече от богатия към бедния, без да се 
пита за това как се става богат от беден. Лявата философия 
и идеология се представят за силата, благодарение на която 
обществото не се е превърнало в джунгла. Ако не става 
въпрос за пустиня (Герджиков, 6. 02. 1991). 

Равенство ( Равен старт). Всички трябва да бъдем 
изравнени. За тази цел законът не е достатъчен (Ленин 
нарича равенството пред закона буржоазна илюзия на 
“формалната демокрация”). Нужни са непрекъснати мерки 
на властта. Чиновникът ще създава “безплатни услуги” за 
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сметка на данъци, “ще се грижи за човека” чрез цялата си 
тежка постройка, ще бди някой да не остане гладен и беден, 
като задели за себе си всичко, което може. 

Популизъм.  
Трескаво се изчисляват и преизчисляват индексации 

и компенсации. Ако се повишат цените сто процента, поне 
седемдесет процента трябва да се повишат доходите на 
хората. На практика това води до нов цикъл на повишаване 
на цените и отключва ускорителна инфлация. Но то се 
практикува от профсъюзните централи особено интензивно 
в началото на прехода, по време на монетарната реформа. 
Правителствата също използват лява фразеология и по 
правило не се осмеляват да говорят за насъщните истини на 
изстрадания прогрес (Герджиков, 6. 02. 1991). 

“Ляв преход” (Ляв завой). Патерналистичната нагласа 
към държавата е факторът, който решително забавя 
реформата. Всяка стъпка, която намалява доходите, се 
възприема първосигнално като погрешна. След частичните 
и неуспешни в структурната част реформи в българското 
общество се издигна глас за “ляв завой”, който и доведе 
отново социалистите на власт през 1994. Това стана и в 
други екс-комунистически страни.  

“”Левият завой” е спукан мехур. Стъпките наляво са 
стъпки в нищото. За хората винаги ще има по-малко, когато 
за държавните предприятия има повече. Дори грешните 
заплати, взети там, са от нищото, са от живота на децата ни. 
И по-рационални народи не успяха да направят 
социалдемокрация, без да затънат в далавери и дългове. 
Всяко раздаване в аванс на нещо, което го няма, е 
допустимо само за спасяване... Изчистването на лошите 
дългове по идея разчиства пътя на структурната реформа 
или на част от нея. Но то може да затлачи същата тази 
реформа” (Герджиков, 25.04.1993). 

Политикът в доминираща лява нагласа развива лява 
менталност. Инерцията в начина на правене на политика 
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незабелязано пренася ментални форми от 
социалистическата към несоциалистическите нагласи. За-
щото те са почти несъзнавани нагласи, навици, чувства и 
маниери. Искрени дейци на реформата изпадат в непазарно 
държавническо осмисляне на икономическите проблеми. Те 
“се грижат”, те “осигуряват”, те “обезпечават”. Почти няма 
случай политик отговорно да обясни, че държавата не е 
това, което се очаква от социалистическата държава.  

Д. Социалистическата инерция има своите 
рационалност и ирационалност. Рационално е да се 
предпочита сигурността пред несигурността, комфорта 
пред бедността. Рационално за социалистическия 
манталитет е държавното разпределение на благата. Но 
цялата тази нагласа е неадекватна пред лицето на провала 
на социализма. Хората не разбират, че социализмът не 
оцеля, защото е несъстоятелен. И това неразбиране е най-
продължителната ментална без-форменост след 
експлозията и най-силният инертен фактор на забавянето на 
реформата на Балканите и специално в България. 

Но социалистическата рационалност не е чужда и в 
Централна Европа. Моите относително слаби впечатления 
се допълват от по-силни преки и косвени данни, че 
приватизацията и особено масовата приватизация не 
променя социалистическите нагласи към стопанството. 
Чехите стопанисват и работят в масово приватизираните 
фирми като социалистически настроени работници, които 
разчитат на публично представителното и компетентно 
управление на ръководителите. Навсякъде в Европа сме 
свидетели на безотговорност на държавните чиновници.  

Пасивност, дезориентация, визиране на някаква 
фантастична роля на държавата в личния живот – при 
бившите “добри граждани” на социализма, и 
криминогенност, деструкция, визиране на всемогъществото 
на илегалната сила – при бившите “лоши граждани” на 
социализма, са тежестите, които трябва да се разтоварват. 
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Това накърнява решителността на единствено 
рационалното силно дясно движение към повече пазар и 
свободи. От крайно ляво положение няма накъде повече 
наляво. Дори движението към социалдемокрация няма как 
да е ляво. В заключението на тук цитираната авторска 
статия от 1991 г. написах:  

“Левият избор на нацията ще ни остави още за много 
десетилетия на опашката на либерализацията и в 
тресавището на нищетата” (Герджиков, 6.02. 1991). 

Менталната инерция се пречупва само с шок. При 
това е нужно запазване на сигурността на базово ниво. 
“Шоковата терапия”, неизбежна за разрушени икономики, 
се нуждае от добра социална защита. Но дори и в 
страдание, хората стъпка след стъпка хората намират 
положителни решения и в тези решения ще разбират новите 
възможности на пазара и демокрацията. Т. е. задачата да се 
преодолее социалистическата инерция не е просто въпрос 
на реформа или идеология. Това е нормално отмиране на 
една форма и болезненото й заменяне с друга.  

Когато в реалния социализъм си свободен от лична 
отговорност и нямаш легална възможност да осъществиш 
проектите си за просперитет, налице е “вторият начин”. 
Бяха развити всевъзможни форми на рационално действие 
на границата и извън закона. Рационалният индивид 
обитаваше задния двор на социализма, докато на фасадата 
бе преданият строител. След комунизма ние не можем да 
очакваме линейно освобождаване от този манталитет, а по-
скоро мъчителен процес на отчасти спонтанна, отчасти 
принудителна ментална еволюция от родена през 
комунизма илегалност към легално гражданско общество. 
Защото през целия последен половин век на Балканите не е 
действал сталински терор, а една двойнствена и пасивно 
напрегната система на живот. В деформираната естествена 
нагласа на социализма активното съгласие на силните и 
пасивното съгласие на слабите са рушали утопичния 
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проект, т. е. удостоверявали са неговата утопичност, но 
същевременно обществото е заплатило с трайни ментални 
деформации и деконструктивни социалистически форми.  

Е. Динамично обяснение. Менталната инерция е 
двузначна: когато обезформя някаква социална структура, в 
случая новите институции, тя е разрушителна. Но когато тя 
обърне своята посока, когато критичната маса от хората 
върнат в себе си естествената нагласа на свободния и 
отговорен индивид, инерцията става обратна и в 
обществото доминира консенсусът на подреждането на 
социалния свят. И тази пренастройка е решаващо зависима 
от управленци, които доказват всеки ден позитивната си 
нагласа към институциите, които представляват, и към 
техните функции.  

Инертността – това е стабилността на менталната 
подредба на социалния свят. Тя не се променя без сила. А 
само социално сътресение може да бъде достатъчно силно 
за такава промяна. При това тя настъпва бавно. Промените 
на мисленето на по-дълбоки равнища, които пазят 
традиционни и архетипни форми, са въпрос на поколения. 
В по-външен план силите в обществото се стремят да съх-
ранят силовата си конфигурация и се стремят спонтанно 
към равновесие. Социалните сили се стремят да се съхранят 
в същата величина и конфигурация, в която са съществува-
ли преди реформата. Те дори успяват да се увеличат – 
големите за сметка на малките – запазвайки въпросната 
конфигурация. Силите са си сили – те не изчезват. Кому-
низмът може да бъде превъзмогнат, но радикално преструк-
туриране на силите, които го изграждат, не е възможно. 

Нещата “стават от само себе си”. Хаосът расте, оста-
вен сам на себе си. Старите сили още съществуват, макар и 
все по-слаби, но вече не произвеждат ред. Новите сили още 
не конструират достатъчно силен спонтанен и естествен 
ред. Новите възможности са неясни за много хора, макар и 
необхватно големи. Те изискват риск. А да се впуснеш в 
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риск, в който можеш да загубиш социалната си сигурност, е 
последното, което ще направи пост-социалистическият 
традиционен човек. 

 
От анализа на масивната социалистическа инерция 

може да се извлече практика. Всеки, който има да прави 
нещо в реформата, трябва да го из-ясни публично и 
човешки така, че да го разберат всички. Щом вярната 
посока е отсалечанване от социализма, това може винаги да 
се докаже на нормалния разумен човек. Останалото е 
ирационална упоритост и тя ще отмре с времето.  

24. От колективизъм-егоизъм към 
индивидуализъм -алтруизъм 

Дни преди смъртта си Имануел Кант бил посетен от 
своя лекар. Старият философ се изправил на креслото си, 
болен и почти ослепял, застанал треперещ от безсилие и 
мълвял неразбираеми думи. Накрая гостът се сетил, че той 
няма да седне преди посетителя си. Лекарят седнал и тогава 
Кант се съгласил да му помогнат отново да седне. След 
като се посъвзел от направеното усилие, Кант казал: “Das 
Gefuhl fur Humanitat hat mich noch nicht verlassen” 
(“Чувството за хуманност още не ме е изоставило”). Макар 
думата Humanitat през ХVIII в. да е означавала нещо малко 
повече от вежливост или добри обноски, за Кант тя е имала 
много по-дълбоко значение, което условията на момента са 
подчертали още повече: гордото и трагично съзнание за 
принципа, които човекът сам е приел и си е самоналожил в 
противовес на пълното му безсилие пред болестта, 
разрухата и всичко онова, което се включва в понятието 
“тленност”. 

(по биография на Васиански) 
Налице е преход между архетипи или светове. Той се 

извършва в несъзнателното ядро на доксическите 
очевидности в естествената нагласа и се рефлектира в 
съзнанието за безусловни ценности. 
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А. Към края на 90-те години вече са забравени 
дежурните пароли на деня от началото на прехода: 
“оцеляване”, “дават” и “помощ”. Традиционната 
толерантност се развива в уважение към другия. Спада 
градуса на противопоставянето. Расте броят на активните 
хора, рискуващи и успяващи в трудни условия. 

Б. Данни.  
1993, 04. 02. На въпроса: “Вие лично имате ли 

намерение да участвате под някаква форма в 
приватизацията (да закупите малки обекти, акции или 
др.)?”, 77 % от анкетираните отговарят “Не, нямам 
намерение”, 15 % – “Да, със сигурност”, 8 % – ”Колебая се, 
не съм решил още” (MBMD, 1993). През 93-та за участие в 
касовата приватизация 15% не са малко, но въпросът 
имплицира и масовата. 

1993, 22.04. Според Вас, на кого може да разчитат 
възрастните хора за осигуряване на приемлив жизнен 
стандарт? 

Отговори: 
На никого     

 11 % 
На себе си     

 34 
На децата си     29 
На държавата     25 
Не мога да преценя    

 1 
(MBMD, 1993). 
Здравият разум преценява въпреки всякакви 

колективистични нагласи, че дори възрастните хора трябва 
да разчитат най-вече на себе си в обезпечаването на 
жизнения си стандарт. Това е базов рационален 
индивидуализъм.  
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1993, 29.04 – 1995, 23. 03. От какво смятате, че зависи 
в най-голяма степен, материалното благосъстояние на Вас и 
Вашето семейство? 

Отговори:     1993, 29.04
  1995, 23. 03 

От политиците и партиите   18
  26  

От държавата    21 
 37 

От чуждата помощ и инвестиции  1
  2 

От личната предприемчивост на всеки 53 
 30 

От моралните добродетели на хората  4
  3 

Не мога да преценя     3
  2 

(MBMD, 1993). 
Налице е очевидно доминиране на 

индивидуалистичната нагласа на самоотговорността, което 
обаче намалява чувствително за две години дълбока криза. 
За сметка на това нараства доверието към “държавата” – в 
обстановка на спряна реформа се реставрират 
социалистическите нагласи. 

В. Прояснение. Мъчителни колебания между личното 
начало и колективността терзаят хората през цялото време 
на прехода. Тоталната дезориентация се изживява тогава, 
когато реформата докаже, че пазарът и демокрацията 
“дават” по-добри условия за живот и просперитет. Тогава 
свободният и отговорен индивид възприема свободата и 
отговорността на всеки не само като “всепозволеност” или 
беззаконие, а като безусловна начало. 

Индивидуалната свобода не е традиционна ценност и 
не носи базов смисъл в периферията на Запада. Според 
Йежи Шацки 
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Днешният източноевропейски либерализъм е в 
опозиция не само на комунизма,но също - и то в немалка 
степен - на значително по-отдавнашното наследство като се 
опитва да преодолее както “пост-комунистическия колапс”, 
така и “изоставането в развитието, задълбочавало се най-
малко от два века насам (Шацки, 1996, с.76). 

Формулировката в заглавието на параграфа е взета от 
Карл Попър (Отвореното общество и неговите врагове). 
Според Попър егоизмът е свързан органично с 
колективизма в затвореното общество. По същия начин 
индивидуализмът е свързан с алтруизма. Това са два 
противоположни етоса – етосът на племето и етосът на 
свободната рационална личност (Попър, 1993, т. 1). Това са 
принципи в сърцето на два светогледа – социалистическият 
и либералният. Според Макс Вебер това са етиките на 
традиционното и рационалното общества и господства 
(Вебер, 1996). Свързаната с “кръвта”, “почвата” и 
“верността към святата идея” човешка колективност – 
секта, конспирация, тоталитарно общество – признава 
колективното цяло като носител на истината, която то има 
да отстоява срещу други такива колективни цялости. 
Свободният, самоотговорен и рационален индивид 
признава уникалността на всяко “Аз”. 

Тук стои една апория – апорията на общността. Тя е 
заобиколена от Попър. Общността е налице винаги. 
Отвореното общество е общност между свободни 
индивиди, които признават взаимно своята уникалност и 
рационална природа. Така, както племето е общност от 
кръвно свързани хора, които признават като цяло своя 
единен живот, без който те са загубени. Така отварянето на 
обществото и преходът към либералната демокрация не е 
разкъсване на общността, а нейно “преподреждане” или ре-
експониране. Общността след комунизма се намира в 
мъчително и понякога трагично умиране-раждане. Мнимата 
общност на колектива има да се пре-роди в истинската 
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общност на хората, споделили и изразили в свой обществен 
договор взаимното признаване на неотменими човешки 
права. Това е гражданското общество. То не е отворено към 
всякакви структури. То не признава тоталитарните митове 
и идеологеми. То е чуждо на обединението въпреки волята 
на индивида. Но не е чуждо на общността на 
индивидуалистическия етос. Толерантният гражданин не е 
толерантен към всичко. Негов дълг е да отстоява 
гражданското общество срещу тоталитарното единство.  

Сектата, класата, тоталитарната партия (а и 
професионалния колектив в отбора, дружеството, фирмата, 
учебното заведение, политическата организация...) и са 
колективи, обединени от общо описание на света, общи 
интереси и общо противопоставяне срещу други такива 
колективи (религиозна борба, класова борба, идеологическа 
борба). Другият не е ценен сам по себе си, както и Азът. 
Той е ценен като “другар” и е не-ценен, чужд, обект на 
позволено насилие, като “враг”. Затова другарството или 
сектантското братство не са форми на алтруизъм и не 
признават другата позиция. Колективистичният 
манталитет, съвсем не чужд и на новия капитализъм, полага 
колектива като субект и му вменява правото и 
задължението да отговаря за социалния живот на 
индивидите: труд, професионални отношения, колективни 
мероприятия, включително партита, почивка, социална 
дейност, (при комунизма-и политическа активност). В 
колектива винаги обаче има единоначалие, ръководител, 
бос. Той представлява и колектива, и собственото си Его, в 
едно трудно различимо съчетание. Под маската на 
професионални решения колективистът се научава да крие 
лични изгоди, защото в колектива те нямат открито място. 
Затова егоизмът в колективите се изражда в нещо нечисто – 
аз за сметка на другите, другият за моя сметка. В колектива 
има какво да се дели, без да е ясен приноса на всеки. В него 
не са ясно определени правата и отговорностите, 
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колективът е единицата, така че индивидът има някакви 
придобивки или загуби, но не и права или отговорности. 
Отговорността се прехвърля от човек на човек, докато 
следите й се изгубят. Хората се харесват или не и в 
зависимост от това те по един опасен начин определят и 
своите институционални отношения.  

Еволюцията от колективизъм към индивидуализъм и 
заедно с това от егоизъм към алтруизъм е промяна на етоса 
на социалистическия човек към възстановяване етоса на 
свободния гражданин. Този преход няма да бъде завършен 
радикално. Защото в развитите западни общества, а 
изглежда и в останалия свят, колективите си остават 
основни социални субекти. 

Г. Живи форми на Колективното.  
Колективно благо. При социализма всяко социално 

благо “се дава от Държавата”. Селянинът има своята 
надница, лично ползуване и пенсия от държавата. 
Гражданинът има своята заплата, хонорар и образование от 
държавата. Ученият има своята преподавателска длъжност, 
научна титла и средства за правене на наука от държавата. 
Тази зависимост още пази манталитета на “получаването”, 
на “благословията”, на траенето и хитруването в 
колективите. Не може да се иска от несвободни по този 
съществен признак хора да имат силата, морала и куража да 
бъдат автономни личности. Ще си кажеш честно мнението, 
но можеш да загубиш благото, идещо от “колектива и 
ръководството”. Така е и на Запад във всички организации, 
в които финансирането е “общо” – държавно или просто 
външно. Трябва да си лоялен, а не просто професионален. 
Трябва да си позитивно настроен към ръководителя и 
колектива, а не просто да спазваш закона и морала. 
Учителите, преподавателите във вузовете, чиновниците, 
лекарите и всички членове на колективи, в които 
индивидуалният принос е неясен и трудно измерим, са в 
тази незавидна ситуация. Те наистина биха вървели против 
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егоистичния си интерес, ако са нелоялни. Страшното е, че 
те биха вървяли срещу собствения си егоистичен интерес, 
ако спазват моралните си и професионални принципи. Ако 
искам свободно образование и пазар във ВУЗ-а, мога да 
загубя мястото си поради неетично конкуриране в 
колективна среда. Свободното образование е платено. За 
това плащане се появява егоистична претенция, която не е 
конкуренция на независими хора, а интрига в колектива. 
Тогава моята работа, заплата, кариера, благополучие е 
винаги под въпрос. Всички те изискват жертва на свобода и 
достойнство.  

Колективната “вина”. Когато Сталин решава да се 
справи със свой враг (“на народа”), той обичал да казва: 
“Ние тук се събрахме, обсъдихме и решихме да застреляме 
другаря Х”. Разказват, че той започвал заседанията на 
Политбюро с “има предложение”, като изказвал 
убеждението си да се ликвидира поредния “народен враг”. 
След това поставя предложението на гласуване. Всички са 
“за”. Никой не е “против”. Сталин гласува “въздържал се”. 
Така колективът без волята на никого персонално (освен на 
въздържалия се лидер!) решава съдбата на жив човек. 

Колективът решава за индивида в социалистическото 
общество. Той отговаря за дължимите социалистически 
действия и за лошото, което става. Колективът обаче не 
може да бъде наказан дори по социалистическите закони. 
Когато колективът на едно предприятие губи финансово, 
никой не носи финансова отговорност – най-вероятно 
държавата ще помогне с дотации. Колективът порицава и 
наказва свой член. Но за цялостните провали няма кой да 
отговаря. Отговорността се размива в “дълг към народа”, 
“партийна задача”, “заповед на командването”, “решение на 
събранието”, “единодушие”, “единство на народа”. И 
когато в този дух на престъпната партия й си вменява 
партийна вина, по този познат трик нейните пост-
комунистически лидери се съпротивляват. Те настояват за 
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индивидуална вина на отделни виновници. Тези виновници 
от своя страна се позовават на колективните решения и 
заповеди. Така те остават извън наказанието. Почти всички 
съдебни процеси след комунизма приключват неуспешно, 
защото колективното решаване при социализма изключва 
поемането на лична съдебна отговорност.  

Достойнство и низост. Франсис Фукуяма в 
нашумялата си книга “Краят на историята” отделя голямо 
внимание на “тимоса” – гръцкото име на достойнството – 
основна ценност на либералната демокрация, поставяща я 
на върха на историята (Фукуяма, 1993). Силата на етоса на 
правото на автономния индивид, създала за пръв път на 
Земята световна цивилизация, е в това, че той намира 
дълбоки, метафизически корени на човешката същност. 
Човешките същества са свободни и уникални. Аз-ът е 
носител на свят. И Другият придобива високия си статус, 
когато Аз-ът се самосъзнава като абсолютна ценност. Тази 
ценност потъва във великото тайнство на живота и е израз 
на благоговението на човека пред този Божи дар. Човек 
може да приеме Другия като самия себе си само когато 
цени човешкото в самия себе си. 

Всяко разумно същество има безкрайно достойнство. 
Неговото зачитане е безусловно. И престъпникът, и 
светецът тук са равни. Достойнството е неотменимо като 
свободата и живота. Човек просто не може да си позволи да 
бъде недостоен, ако иска да живее като човек, зачитайки 
своята уникалност. Човек, лишен от достойнство, е лишен и 
от свобода, и от живот. Той не може да съществува. Бруно 
Бетелхайм разказва как концлагеристите в Германия са 
лишавани от своето “Аз” чрез унижаване. Колективната 
“брачна” отговорност, безпрекословното подчинение и 
инфантилизация (до тоалетната се е ходело само с 
разрешение), взаимните донесения и “топенето” са норми. 
И човек бързо става автомат. Сигнал за това е липсата на 
пауза между заповедта и изпълнението. “Легни – стани!” 
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Лагерникът престава да се сърди и не се възмущава. Той 
иска да оцелее. Но само след месец такъв човек е мъртъв. 

Човек отстоява своето достойнство така, както 
отстоява свободата и живота си. Той се противопоставя на 
всяко свое етикиране, свеждане до вещ, определяне чрез 
слабост и недостатък, порок и вменена вина. Дотам, че 
може да предпочете смъртта пред унижението. Но това е 
именно отстояване, съпротива, превъзмогване на обратна 
сила.  

И тази обратна сила е низостта – просто ниското 
количество сила, с което разполага нараняваното човешко 
същество. Крехкият човек може да изпита и удоволствие от 
чуждо страдание и унижение. “Предателят” на достойния 
човек е собствената му плахост, уязвимост, смъртност. 
Типичният социалистически гражданин, протегнал ръка 
към Държавата и превиващ гръб по няколко пъти на ден 
пред всякакви чиновници и началници, за да се сдобие с 
насъщното, е ярък пример на ограбен от най-ценното си 
човек. Хора, които всеки ден се унижават и взаимно се 
лишават от своите сили, са обречени на застой, изолация и 
забрава. Обществата, основани върху респекта, лесно се 
справят със своите проблеми, защото хората в тях взаимно 
се удостояват с уважение и си дават сила. 

Смирение. “Смирението е велика сила!” – пише 
Достоевски. В своята еволюция като личности пост-
комунистическите хора могат да се позоват на свещените 
истини на християнството. Трудно е да се разбере силата на 
смирението. Защото ние го бъркаме веднага с 
примиряването. С-мир-ението обаче е признак на сила. То е 
вътрешен мир, равновесие, стабилност, сила пред лицето на 
злото. Смиреният е неуязвим за своето и чуждото зло. 
Установяваш вътрешния си мир. Владееш себе си. 

Толерантност и признание. Толерантността е 
признаване на трансценденталната стойност на другия Аз 
по силата на признаването и очакването за признаване на 
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собствения Аз. Другият е абсолютно ценен като мен. Той 
има своя свят и своето право. Той има своето описание и 
обяснение на нещата в света. Аз може да греша, а другият 
да е прав. Рационалното обсъждане ще ни приближи заедно 
до истината (Попър). Превъзходството на другия в 
създаването на нещо не е повод за завист у достойния 
човек, както и собственото не е повод за вирене на нос. 
Следователно достойният без проблем може да прецени и 
сравни предметните качества. Той може ясно да съзнава, 
без самозаблуда, степента на своето съвършенство. Това е 
прерастване на достойнството в благородство.  

Веднъж освободен от зависимостта си от 
предметните оценки, от етикетите, от квалификациите и 
клеветите, човек става достолепен. Той се носи изправен в 
живота и удържа своя облик срещу безличието. Не се 
вайка, макар че иска спокойно помощ, когато е закъсал. И 
иска помощ само от хора, които го уважават. Той понася 
страданието без да го натрапва или изтъква като “заслуга”. 
Непростимо е за благородния да изпитва удоволствие от 
нечие чуждо страдание. Злорадството е най-ниското ниво, 
до което може да стигне слабостта. 

Толерантността към чуждата позиция е особена 
характерна за българския човек, който е свободен от 
стремеж да налага каквито и да било възгледи. Просто този 
човек никога не е фанатик, фундаменталист, 
индоктринирана личност. Еволюцията към толерантността 
тук бе изключително бърза и тази толерантност е 
определено повече, отколкото в западните общества. 
Нейната отрицателна крайност е нихилизмът. И тя в 
известна степен е подхранвана от комунистическата апатия. 
Безразличието към чуждите мнения обаче не е достатъчна 
основа за уважението им. Това уважение е новата 
менталност, с която пост-комунистическите хора свързват 
демокрацията. Никой не си позволява да отхвърля правото 
на другите да имат собствена позиция.  
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Д. Рационалност. Правилата на либералното 
рационално действие изискват най-малко:  

а. Презумпция за добронамереност в партньора или 
опонента. Взаимодействието или общуването започва с 
открита позиция, иначе ще се провали. б. Презумпция за 
честност. Другото е подозрение. Тогава и другият има 
право да ни подозира. Но в такъв случай не можем да 
действаме заедно. Доверието продължава до 
дискредитиране. в. Точност. Уважавайки моето време, 
уважавам и чуждото. И обратно. г. Обещанието е 
ангажиране и подлежи на изпълнение. Иначе не държим на 
собственото си решение и можем да очакваме същото. д. 
Готовност за признаване на грешката и вината. Свободният 
човек не вменява, не етикира другия, не го цели с епитети. 
Не го отъждествява с някаква негова въображаема или 
действителна слабост. Защото лице в лице срещу другия 
човек ние срещаме съпротивата на неговото достойнство. И 
само когато можем да кажем нещо лично, си струва да го 
кажем (Герджиков, 30.04.1992). 

Е. Динамика. Да извършиш в личен план прехода от 
егоизма и колективизма към индивидуализма и алтруизма 
значи да доизградиш света, в който център е свободата като 
спонтанна и естествена динамика на индивидуалното 
разумно същество, каквото е човекът. Това не е някаква 
нова принуда към някакъв нов модел, светоглед или 
система. Това е изчистване на света от принудителния и 
донякъде упойващ колективизъм, от който спасението е в 
егоизма. Разбира се, комунистическият колективизъм далеч 
не е единствената причина на западния его-изъм и въобще 
човешката егоистичност. Но разстоянието до 
индивидуализма не е за пренебрегване. То изисква 
повишаване на личната сила. Личната сила в микроплан е 
проблем на всеки човек. Но в макро-социален план личната 
сила е син-ергетично зависима от доминиращите типове 
взаимодействия. Когато хората са разединени в малките си 



  263

светове и разкъсани в малките си умове, те взаимно 
намаляват своята сила, пречат си, противопоставят се, 
изтощават се в дребни борби. Това е социална ентропия. И 
обратно – когато хората знаят общите си интереси, 
националните си идеали и правилата на позитивния общ 
живот, те вървят напред към алтруизма и толерантността, а 
това значи и към общо благоденствие и положителен тонус.  

Голяма пречка в нравственото развитие след 
комунизма е менталното неравновесие на 
комунистическата безотговорност и отказът от признаване 
на вината. Тази неизмерима невменяемост създава почва за 
цяла верига невменяемости. Когато имаш такъв 
впечатляващ пример, ти можеш да си позволиш ред 
волности. Щом другарите не са виновни за цяла 
национална катастрофа, защо аз да съм виновен за някаква 
си далавера? Хората от Югоизточна Европа еволюират, 
макар и по-бавно от Централна Европа, встрани от този 
модел. Но личната отговорност при всички случаи престои 
да се усили за сметка на укриването зад “колектива”. 
Приватизацията “дърпа” тази еволюция. Частният 
собственик, който движи свой бизнес, отговаря напълно за 
това, което прави, без посредничеството на “колектива”. 
Извън частният бизнес нещата са драматични. Пост-
комунизмът не определя ясно отговорностите и правата на 
всеки и хората са склонни да превишават някои свои 
очевидни права за сметка на слепотата си по отношение на 
други. Остава сянката на колектива и във висока степен 
пост-комунистическите общества си остават 
колективистични. 

Трудно е да се постигне алтруизма на мястото на 
егоизма. Пречат “малкият ум” и слепотата за общия 
интерес, за институциите на държавата и общността 
(национален нихилизъм). Този процес може да се усили от 
силни държавни институции, силна национална политика и 
силно образование. При това положение старият егоизъм и 
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новият индивидуализъм образуват сплав, която е 
разрушителна. 

25. Резистентност на комунистическия манталитет 
“Ние пак сме тук!” 
Заглавие на рубрика във вестник “Дума” през 1990. 
След комунизма комунистите имат страхотен 

проблем. Те отстояват една подредба на света (един етос) 
срещу най-мощната историческа вълна, запомнена в 
съвременната история, в най-силната историческа буря. 
Това е обречена съпротива и в очите на комуниста тя е 
героизъм. Но тя има нещастието да е изобличена като лъжа, 
илюзия и смъртоносен проект. Това зашеметява и човекът в 
червено “се втвърдява”, за да устои. Тогава той прави 
фатални грешки, ако има власт.  

А. Фрагмент. 
“Говорят за нашата историческа вина. Ние също 

смятаме за нетърпимо забавянето на съда и наказанието над 
престъпниците и крадците. Поемаме и своята политическа 
отговорност. Но с идеята за някаква наша “колективна 
вина” ние никога няма да се съгласим” (Дума, 24. 09. 1990). 
Особено силен фактор за нравственото затлачване на 
българския преход е отказът на ръководството на БСП да 
признае публично своята историческа вина. Този момент 
усилва и държи на високо равнище степента на 
безотговорност в обществото. Той усилва градуса на 
поляризацията, защото не може да се постига съгласие в 
правенето на история с хора, които не са си признали 
историческата вина. 

- – - – - 
На поредния конгрес на една от седемте 

микроскопични комунистически формации в България през 
септември 1997 г. един от делегатите казва: “Можем ли ние 
с теб, другарю Х, да бъдем другари-комунисти, щом ти 
имаш 80 декара земя, а аз нямам и съм принуден да бъда 
твой роб?”. Конгресът решава да има частна собственост 
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(“живеем при капитализма”), но да не се използва наемен 
труд. Свидетели сме на невероятната резистентност и 
анахронизма на старите комунисти, които са вън от всяка 
възможност за рационална интерпретация на 
съвременността. Управлявалият тридесет и три години 
Тодор Живков след цялата равносметка на изминатия път и 
провала на комунизма все пак пише: “Историята ще върви 
към ново обществено устройство...случи се така, че в ред 
области ние, социалистическата общност, особено 
Съветският съюз, правехме пробиви. Но тези пробиви, 
които в началото разкриваха светли хоризонти и 
перспективи, нерядко ни вкарваха в задънени улици. 
Всички си задавахме въпроса: защо се случи това?” 
(Живков, 1997, с. 518). Комунистическата идея е 
капсулирана и “защитена” от опита – тя се събужда и след 
мегакатастрофи. 

Б. Хроника. 
10. 01. – 04. 02. 1997. При масов протест и 

катастрофално обезценяване на лева БСП удържа 25 дни на 
барикадата на отстояването на властта, за да се откаже от 
мандата си едва когато е поставена на колене. За 4. 02. 
бившите комунисти дори готвят ново правителство, и то 
почти в същия състав, пред лицето на задаващия се на 
следния ден граждански сблъсък. Буквално в последния 
момент, на заседанието на съвета за национална сигурност 
при Президента, Добрев връща мандата. Още на следващия 
ден червените депутати отказват да влязат в парламента за 
приемане решението за предсрочни избори, промените в 
закона за изборите решението за валутен борд. Притиснати 
от смъртно тежки за партията дни, “комсомолците” от 
“обновената лява партия” оголват комунистическия 
манталитет на съпротива с всякакви средства и на всяка 
цена за запазване и на последните остатъци от власт. Това 
самоубийствено съпротивление срещу неминуемото падане 
от власт по време на страшна криза и масов протест 
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комунистите не предприемат (то не е рационално), те го 
изживяват, както се изживява симптом.  

На 7. 12. 1997 в предаването “Всяка неделя”на БНТ 
лидерът на БСП Георги Първанов демонстрира характерни 
фигури като “битка за линията и облика на партията”, 
срещу “дивия капитализъм” и “реваншизъм”, както и 
против “левичарството” и “левосектантството”. “Ако се 
забием в крайно левия червен ъгъл, ние сме партия без 
перспектива”. “Властта не е предадена. Нормално е, когато 
се губи доверието, да се отстъпи. “Власт без кръв не се 
дава” е максима, която вече не е валидна за БСП” 
(Първанов, БНТ, 7. 12. 1997).  

Но на 6. 01. 1998 Първанов вече смята, че 10. 01. 1997 
и дошлото след това правителство е символ на диктата и 
насилието. Според Първанов “това социално напрежение, 
което се нагнетява сега, ще се излее в политически форми 
до края на политическата зима и БСП ще го оглави” 
(напразно очакване, както се оказа)”(Първанов, 8. 01. 1998).  

На 9. 01. 1998 г. Николай Добрев и Евгений 
Бакърджиев, оглавявал протестите преди една година се 
разминават радикално в оценките си на събитията от 
януари 1997 пред Парламента. “Говорим на различни 
езици”, установява Бакърджиев. За разлика от мнението си 
преди година сега Добрев смята, че положението е можело 
да се оправи без заплаха за гражданския мир. Добрев държи 
на самоутвърждаването на партийната позиция и изключва 
неправота в основата. Той пилее енергия за удържане на 
неудържими позиции. Това свидетелства за неадекватност, 
слабост, анихилация на рационалната идентичност.  

След осем години на промени за комунистическия 
манталитет все още важи нещо, написано преди осем 
години:  

“Опитвам се да разбера драмата на тези 
хора...Усещам, че гледам с хладен поглед на аналатитик, че 
съчувствието гнусно спира пред прага й. Да проповядваш 
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онова, което безвъзвратно си отива. Да величаеш лъжата 
като истина, да тържествуваш въпреки гузността. Да се 
криеш под ново име – така, както грешникът се спасява от 
своите грехове и крадецът – от справедливото си наказание. 
И всичко това с циничната самоувереност на завинаги 
правия” (Сугарев, 10. 09.1990). 

Май 1998. Жан Виденов, бивш премиер от БСП и 
стар комсомолски ръководител в своите мемоари 
демонстрира характерната червена резистентност като 
черта в монолитен ултраляв манталитет. Ето само някои 
изрази: “яростната антикомунистическа пропаганда на 
Кръглата маса и зловещо режисираните (както се оказа 
впоследствие – от агенти на тайните служби)митинги на 
опозицията...” (Петев (Виденов), 1998, с. 11); 
“Ренегатството не се плевеше, а сякаш умишлено се 
насаждаше” (с. 13). Партийните другари са 
“перестройчици”, “интриганти”, “конформисти”, 
“ренегати”. “Желев се прояви като истински 
антипрезидент, истински идеолог на анархията и на 
андрешковщината в българската държавническа 
практика”(с.18).  

Бившият премиер, по време на чието управление 
инфлацията достигна четири цифри, смята за грешки 
доверието си към хора и партии и добрите жестове, които е 
правил:”Определено надцених държавническия им, партиен 
и човешки морал. Смятам това за една от най-тежките си 
грешки” (с. 23). След-комунистическата ситуация на 
преход той определя като “спор между елитарната 
перестройка и лявата модернизация” (с. 24-25). Но в разрез 
с “модернизацията” Виденов нарича премахването на 
партийните организации от местоработата (характерно 
само за комунизма) по решение на Кръглата маса през 
февруари 1990 г. “напъждането на партията от 
предприятията” (с. 25). “Декларацията за отговорността и 
вината на партията” Виденов нарича: “един от най-
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срамните документи в историята на БСП” (с. 27). Той 
съжалява, че “Реалното обединение на национално 
отговорните и социалноориентираните политически сили 
около новата българска конституция не се използва за 
съвместна решителна борба срещу контраатакуващата 
дясна реакция”(с. 29). “СДС започна да действа силово и 
арогантно, с антидемократични и антиикономически 
средства...реставрационни, реваншистки и репресивни 
закони”(с. 34). Според бившия лидер на БСП 
“перестроечните партийни аристократи...сдадоха властта, 
предадоха партията си” (с. 51). “Смисълът на 
съществуването на БСП...е модернизацията на страната и 
развитието на демократическия социализъм в България”(с. 
59). Той прилага специфична свръхинтерпретация на 
чуждите възгледи: “Те може искрено да са убедени, че 
преходът е неизбежно десен и смисълът на всички реформи 
е реставрацията на най-дивия ориенталски капитализъм”(с. 
72). 

Тази червена монолитност има свой морал. Виденов 
като премиер наистина отклонява всякакви опити за 
влияние от мощни групировки като “Мултигруп”. Илия 
Павлов, президент на “Мултиглруп”, иска включване в 
газови бизнес с Русия срещу финансова подкрепа на 
изборите през 1994 (с. 108). О.з. полковник Димитър 
Иванов, бивш лидер на Шесто отделение на специалните 
служби и един от създателите на “Мултигруп”, се 
самопредлага за министър на вътрешните работи в 
социалистическото правителство в началото на 1995. 
Предложението е отклонено (с. 109).  

Икономическите размисли и оценки на Виденов 
свидетелстват за някаква държавно-пазарна визия. Той 
обвинява банковата система като независима институция и 
определя ръководството на Националната банка БНБ като 
отговорно за краха на банковата система(с. 125). В същото 
време той си вменява като заслуга “стабилизацията” през 
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1995 г., постигната за сметка на помпане от същата банкова 
система, довело до икономическата катастрофа през 1996. 
Виденов не показва разбиране за неадекватността на 
повърхностната стабилизация чрез притискане на цените, 
финансиране на губещи предприятия, изчерпване на 
валутните резерви и самонадеян бойкот спрямо МВФ през 
цялата първа година управление. Като програма за действие 
Виденов ползва разработката “Икономиката на България до 
1997 г.” на Икономическия институт на БАН (1994) на 
колектив под ръководството на проф. Иван Ангелов. 
Банковата система не се свързва с губещия реален сектор, 
който се подържа на изкуствено дишане по социални 
съображения.  

Изборното поражение на 19 април 1997 бившият 
социалистически лидер определя като “предварително 
договорен резултат от мач с един отбор и на една врата” (с. 
203). 

Това дълго представяне на монолога на Жан Виденов 
трябва да покаже как по своему честен и принципен 
политик от новото поколение носи в тълкуването на след-
комунистическия преход и в действията си резистентността 
на комунистическия манталитет. Неузнаваемо изкривяване 
на възприятието на социалния свят, екстремно 
противопоставяне и непримиримост към “враговете” в 
партията и в политическия противник, икономическа 
нерационалност в синтеза на държава и пазар. Дори без 
добре познатия популизъм, демагогия и цинизъм това е 
опасна смес от значения, която може да блокира реформата 
и действително я блокира. 

Данни.  
Рейтингът на БСП през 1997 се движи от 10, 6 % (26-

27.02.) през 14.8% (4-9.03), 12.9 % (17-20.03), 18.4 % 
(04.04), 15.7 (10.04), 11 % (5.05), 12 % (05.06), 13 % (11.07), 
11,6 % (26.09), 15.1 %(30.10), до 18 %(3-9.12) (MBMD, 
1997). 
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В. Смислово проясняване. Комунистът възприема 
взрива на комунизма като експлозия на своя свят. Той не 
може да го възприеме като събитие в потока на живота, а 
само като гранично събитие, спиращо този поток. Животът 
му се обърква изцяло. Когато комунизмът слиза от 
историческата сцена, си отива един свят с неговите 
очертания – възприятия, описания, обяснения, визии за 
бъдещето. Тогава става невъзможно да се пазят 
комунистическите смисли. Червената визия се руши 
безжалостно. Комунистическото време, очертано 
телеологично като движение към целта комунизъм, е 
отдавна пре-определено като движение към развит 
социализъм, социалистическо гражданско общество, 
демократичен социализъм. То сега се скъсва – проектът се 
сгромолясва. Пространството на проекта се разпада – 
идейно, концептуално, геополитически, икономически.  

 Смислова анихилация. Тогава съпротивата на 
червения свят се съсредоточава в “социал-
демократизацията”. Променят се имена на партии или те се 
създават отново като социалистически. От комунизъм те 
преминават към социалдемокрация, а на Балканите – към 
“демократически социализъм”. В Русия КПСС е закрита, но 
се създава КП на Русия. “Ние не сме комунисти. Ние сме 
социалисти”. Партията се опитва да запази духа си 
цялостен и прави вихрена обнова. Но събитията 
изпреварват това отстъпление и постоянно уязвяват все по-
крехката червена менталност. Руши се безжалостно и бурно 
комунистическата визия. Оказва се за изненада на самите 
екс-комунисти, че колкото и да се променят, те са 
неадекватни. Хората губят доверие в тях. Те вече не са 
искани. Това влиза в толкова силен конфликт с вкоренената 
им позиция на готовност за власт, че ги стъписва, обърква, 
шокира, изпразва откъм мисъл. Те стават неадекватни. 
Действат машинално в разпадащ се пред очите им свят. 

Г. Комунистически ментални форми 
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Държавата като източник на богатсвото. Според 
социалиста екс-комунист правителството е длъжно да 
осигури на хората работа, прилична заплата и да има какво 
да ядат и обличат. 

Потокът на богатството за социалиста-екс комунист 
не тече от производството към потреблението, а от 
държавата към потребителите. Проблемът за създаването 
на богатството е на втори план. Парите в държавата се 
раздават на губещи фирми, за да се запази “социалната 
сигурност”. Събирането на тези пари в хазната е неприятна 
необходимост, а не същност на икономиката. “Как ще 
оставим хората на улицата?” е много по- важен въпрос от 
“Как ще спасим бюджета?”. Ако тази година имаме голям 
вътрешен дълг, ние все някога ще го върнем. Притискането 
на цените трябва да намали “цената на прехода”, но води до 
рязкото им вдигане. 

Тук се разпознава старото боравене с потоците пари. 
Всеки важен въпрос се решава не на пазара, а от държавата. 
Това не се различава от икономическата политика при 
Живков (обезпечен външен пазар в рамките на СИВ, 
симетричен внос и износ, известна финансова помощ от 
СССР и евтини суровини – изкуствено регулирани и 
разрушителни парични и стокови потоци). Вместо да носи 
пари, икономиката поглъща – обстоятелство, перманентно 
при управленията на социалистите. В началото на 1997 
пенсиите паднаха до три-четири долара. 

За социалистите преходът трябва да е и десен, и ляв 
едновременно и допълнително. БСП вижда прехода не от 
ляво към дясно, което е очевидно като преход от крайно 
лява икономика и политическа структура: приватизация и 
многопартийна демокрация, а някак тотално. Според БСП 
новите форми на социална сигурност трябва да са “ляв 
преход”, а не реформа на централистично-бюрократичните 
механизми на социално осигуряване. 
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Когато през 1996, макар и късно, социалистическото 
правителство възстанови курса към пазарна реформа, то 
загуби много свои привърженици. Росен Карадимов, бивш 
национален лидер на комсомола, каза по радиото: “БСП 
водеше не лява, а монетарна политика”(!). “Истински 
лявата политика, която подхожда на съвременна лява 
партия”, трябва да бъде не “монетарната”, а онази от 
първата година (1995) на новото управление на БСП, когато 
имаше привидна сигурност и се харчеха държавните пари. 
Мисленето на комуниста тук е несравнимо с това на 
социалдемократа, който не визира друга икономика, освен 
пазарна. 

Твърдост. Комунистът е по идея твърд. Той не 
отстъпва лесно. Това помага на този манталитет да устои на 
безпрецедентно историческо опровержение. Точно тази 
твърдост в ядрото го прави обаче крехък. Той е постоянно 
опровергаван от събитията. Комунистическото описание 
постоянно закъснява със своите ходове надясно. То е 
хронично в ситуация на недоверие. Поради същата тази 
твърдост не се отчитат фундаменталните погрешности 
(иначе трябва да се отрече цялото). Не се правят покаяния и 
оправдания. 

Комунистите не могат да признават грешки и вини, 
освен в контекста на взаимната си критика. Тогава те не се 
изправят пред обществото, а едни пред други и им помага 
нагласата за противопоставяне. В ролята си на “отцепници” 
или “фракционери” или просто като членове на група в 
партията те могат да посочат точно комунистическите 
грешки като грешки на другата група от своята партия.  

Вече като социалисти, екс-комунистите се “развиват” 
на тласъци. Поставени до стената, те в името на 
оцеляването си правят “разумни” отстъпки. Но когато 
разполагат с възможност за избор, те винаги избират 
твърдата, неотстъпчива, консервативна позиция, въпреки че 
говорят постоянно за “реформа”, “единство”, “съгласие” и 
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др. под. Комунистите са твърди и затова крехки и в сложна 
ситуация на интелектуален дебат. А пряк удар от улицата 
като през януари 1997 ги заварва напълно неподготвени. 
(Те са гъвкави в конспиративен и илегален план). Така 
партията понесе много тежък фронтален удар, пред който 
бе като парализирана. 

Фиксация на визията. При комунистите няма разлика 
в културите. Китайският комунист не се различава 
ментално от европейския. Той цитира Маркс, Енгелс, 
Ленин. Тази визия е по своите принципи фиксирана. А това 
води нейното приемане до приемането на една фиксирана 
непогрешност и непогрешимост. Каквото и да става, при 
всички обстоятелства и при наличието на опровержения, 
ако не е възможно веднага, то след време се дава обяснение 
на действията като абсолютно правилни. Това далеч не е 
психология на силата: това е менталност на обреченото 
описание, обяснение и действие в един свят, който не 
понася въпросното описание, обяснение и действие. 
Комунистът е убеден в правотата си и следва линията си. 
Не се отказва от “социалистическата идея”. Неотстъпчив е. 
Значенията на компромиса отсъстват от неговия свят. 
Реформите в Партията отслабват тази менталност. 
Комунизмът си отива и от комунистите, където е 
последната му крепост. Доколкото животът позволява, 
комунистическият светоглед е фиксиран в своята визия и 
това е част от комунистическия манталитет. Това е отзвук 
от началната безалтернативност на визията (тесняците като 
болшевики изгонват широките “меншевики”). 
Безалтернативно са програмирани и действията. Всички не-
комунистически варианти и особено социалдемокрацията, 
се отхвърлят категорично и безапелационно. Комунистите 
“мнят” изначална безпогрешност пред другите политически 
сили и пред обществото. Това наследство е особено силно в 
страна като България, където комунистическата партия е на 
повече от 100 години и е закърмена с болшевизъм от 1918. 
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Затова и днес поведението на ръководството на БСП е 
неадекватно.  

Надменност. Комунистическият манталитет е лишен 
от здрав скепсис и смиреност, самоиронията му е чужда. 
Той не оставя място за отстъпление със смях или дори със 
сълзи. В него липсва самодистанциране и съзнание за 
ограниченост. Той си вменява всеобясняваща мощ и 
безкрайна сила за намиране на верния път. Но този верен 
път постепенно изтънява и се превръща в пътечка в 
джунгла. В един момент се оказва, че няма място за 
обръщане, оглеждане, преценка и отстъпление. В рамките 
на комунизма преди десетилетия комсомолските 
ръководители, поели властта през 1994, са посрещани с 
очакване за придобивки: пари, жилища, съоръжения, бази 
за отдих и лечение, техника и т. н. Затова те са приемани с 
овации, очакване, слушане, оправдания, въпроси, търсене 
на съвети, претворяване на решенията в дела. Самите те се 
чувстват господари в обществото, на които всичко им е 
позволено. Партията ги подкрепя и пази от отговорност за 
управление на страната, прикрива техни скандални 
прегрешения. Сега, в условията на демокрацията, те са 
безогледни, за разлика от врелите и кипели по-стари 
комунисти, които познават лично или наследствено болката 
на съпротивата и вярата в идеалите. Те не могат да виждат 
грешки и не са адекватни на жестоките икономически 
реалности. Те губят позиции икономически, защото живеят 
в свят на илюзиите – в света на илюзорната безпогрешност 
и всепозволеност при пълно игнориране на другите. 

Властта като свръхсмисъл. Властта е върховен 
смисъл в комунистическия манталитет, защото само на 
власт може да се ръководи строителството на социализма. 
И досега в Кремъл властта не се “сдава”, тя се “превзема”. 
В цяла Европа новите социалисти са нормални поне като 
парламентарни партии. Но в България и на Балканите като 
цяло те остават в полярна позиция спрямо реформаторския 
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път отляво надясно. Когато са на власт, те възобновяват 
своите опити за “ляв преход”, подреждайки социалните 
смисли около сигурността, и постигайки точно обратното – 
катастрофална нестабилност. 

Резистентността продължава и в опозиция. 
Социалистите на Балканите са неконструктивна, 
несговорчива, не-диалогична порода, макар и действаща 
легитимно. Невероятни са разминаванията на оценките им с 
фактите на успех на реформата. 

Д. Ирационалност. Комунистическата и 
социалистическа екс-комунистическа рационалност е 
неизбежно рационалността на “строежа на общество, на 
човек, на свят”. Това е “конструктивната рационалност”, 
критикувана от Август Хайек като типична за социализма 
(Heyek, 1982). За мен това е рационалност на невъзможното 
“правене на свят”. Сега, след провала на комунистическия 
проект, коренът на рационалността на екс-комунистическия 
манталитет остава резистентен. По-прагматичните 
комунисти се пре-ориентират към чистия капитализъм. 
Властното начало прави други екс-комунисти социалисти, а 
рационалното опериране в политиката за тях се основава 
върху ирационалния мит за “социализма” или “левия 
преход” на техните избиратели.  

Е. Тектоника на резистентността. Резистентността на 
комунистическия манталитет има тектонична форма. Така 
земната кора е резестентна, съпротивлява се на напора на 
горещата лава в ядрото на планетата. Тя не може да се 
променя така, че да намалява тектоничното напрежение. И 
когато то стане неудържимо и надхвърли енергията на това 
съпротивление, избухва вулкан, става земетресение. Тя е 
подобна също на крехката твърдост на кристалните 
образувания, които не могат да се променят – те могат само 
да се разрушават.  

26. Модуси на декомунизация 
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Комунизмът си отива, комунизмът си отива, спете 
спокойно, деца! 

Из песен на Васко Кръпката от 1990.  
Комунистическият манталитет се изтласква на 

степени. Многозначна е декомунизацията. Членовете на 
БКП, една вечер през 1990 заспиват като комунисти, а на 
сутринта се събуждат социалисти. Партията остава, но 
става БСП. Много хора просто обръщат полюса на 
партийната нагласа и продължават битката с партийния 
враг–сега комунистите. Правят се закони за декомунизация. 
Истинското декомунизиране е еволюция на манталитета на 
Хомо комунистикус. 

А. Фрагмент. 
Андрей Луканов: Смятам, че проблемът само по себе 

си заслужава внимание, въпреки че бих посъветвал нашите, 
така да се каже, сътрапезници, за в бъдеще да се въздържат 
от епитети като “лъжлив”, “крадлив”, “демагогски” и 
“вагабонтски”, а също така и от екстремистката дума 
“долу”, която при едно политическо културие чудесно 
може да бъде заменена с цивилизованата дума “горе” (Една 
пародия на заседание на Кръглата маса) (Перец, 16. 02. 
1990). 

- – - – - 
“И не национално спасение, а фашистки набези и 

неминуема гибел вещае настойчивото третиране на 
социалистите като “комунисти”, които трябва да бъдат 
политически унищожени”–това пък пише професор Добрин 
Спасов в партийния орган “Дума” (Спасов, Д., 21. 10. 1991). 

Б. Хроника.  
През 1991 в Чехия бе приет Закона за Лустрация. 

(Lustrace значи култово очищение на жертвено животно, 
върху което се пренася нечистотата на човека или 
очистване чрез жертвоприношение. Прочистване на 
документи). През 1992 г. В България бе приет Закона 
“Панев” за декомунизацията на науката. В резултат на 
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тригодишна “декомунизация” и мощна акция за 
“прочистване на редиците” в СДС се оказа, че комунистите 
се връщат.  

Данни.  
Ето динамиката на доверието към СДС и БСП през 

1993: 
СДС: 26 % (14. 01. 1993)–13. 5 % (2.09. 1993)–18 % 

(24. 09. 1993)–15. 1 % (13. 07. 1994)–14.2 (15. 09. 1994) 
(MBMD, 1994). 

БСП: 30 %(14. 01. 1993)–19.5 % (2. 09. 1993)–22 % 
(24. 09. 1993)–26.5 (13. 07. 1994)–23.5 (15. 09. 1994). 
(MBMD, 1993, 1994) 

Изборен резултат на 8. 12. 1994: 43.5 % за БСП, 24.2 
% за СДС. 

В. Смисълът на декомунизацията е възстановяване на 
менталността на автономния и отговорен индивид и с това 
на автентичната общност на свободните хора, които могат 
да възсъздадат структурите на гражданското общество, 
пазара и демократичната държавност. Това е мъчителен 
процес на трансформация, аналогичен на драматично 
лечение за премахване на болестни форми.  

Такава постановка съдържа момент на външност и 
принуда–идва момент да се декомунизираме и не избираме 
дали, кога и как. Просто вълна помита комунизма и започва 
декомунизация. Това е преди всичко процес на 
институциални промени. Най-важното си остава като жива 
промяна на нагласи, мисловни фигури, интерпретации и 
действия. Хората постепенно пре-намират социалния си 
свят и проецират тази промяна върху мислите и действията 
си , чрез които усилват промяната и отново я намират 
като налична.  

Вътрешната промяна може да е спонтанна, усилена, 
мъчителна или невъзможна. Когато декомунизацията значи 
просто отричане на нещо неизживяно и узряване с 
некомунистическите форми, тя е почти спонтанна. Когато в 
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потока на живота вече сме живяли комунистически смисли 
и сме изпитали комунистическите форми на живот, 
трансформацията е проблематична и изисква усилие. Това 
усилие не е прилагане на сила върху нещо прозрачно и 
налично пред нас. То е процес на откриване и разпознаване 
на скрити от съзнанието нагласи и модели, тяхно 
превъзмогване и промяна. Трагично е, когато комунистът 
има да се “декомунизира” и когато той открива, че целият 
негов свят се разпада и няма за какво да се задържи.  

Декомунизацията обхваща и широк спектър от 
негативни значения на “превключване” в рамките на 
конформната настроеност и спектъра от адаптивни нагласи. 
Довчера ми е било изгодно да бъда комунист, а днес ми е 
изгодно да бъда антикомунист, както е удобно на 
управляващите. Има и друго. Някои се залавят да 
“декомунизират” другите, като ги “разобличават”. Нови 
демократи си вменяват ролята на призвани 
декомунизатори. Те се натъкват на “скрити ченгета”, 
”маскирани комунисти”, “прикрити номенклатурчици” и 
смятат за свой дълг (макар че става въпрос за компенсация 
или отмъщение) разчистването на обществото от 
комунистите.  

Г. Жиеви форми на декомунизация. 
Разграждане на тоталитарните структури. На 

Кръглата маса през януари 1990 бе решен въпроса за 
деполитизацията на армията, полицията, образованието, 
науката, държавните организации, работните места. В 
началото на март 1990 г. бе постигнато споразумение за 
пълно декомунизиране на страната (процес, вече в ход от 
ноември 1989): “ликвидиране на партийния, 
идеологическия и управленския монополизъм”, “скорошни 
свободни избори до края на първата половина на 1990 г.”, 
нова конституция с гарантирани човешки права, 
многопартийна система, разделяне на властите, свобода на 
словото. Още преди изборите конституцията е променена с 
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оглед нормалното протичане на процеса на демократизация 
( Демокрация, 13. 03. 1990). 

Ние не сме вече комунисти! Комунистическата 
менталност може да се справя с много предизвикателства. 
Тя може да се приспособява към удивителни и направо 
разрушителни за комунизма обстоятелства. Александър 
Лилов–лидер на БКП при превръщането й в БСП. Развитие 
на идеята за социалдемокрация: 

“1974 г. “Като теория и политическа практика 
социалреформизмът се опитва да заблуди широките 
народни маси за положението в социалистическите страни, 
да ги отклони от революционната борба и да ги насочи 
единствено по пътя на постепенните парламентарни 
реформи, да превърне социалдемократическия модел на 
буржоазното общество–т. нар. демократически социализъм, 
в главната историческа алтернатива на реално изграждащия 
се в света социализъм и комунизъм.” (Лилов, 1974). 1990 г. 
“Ако искаме да преодолеем кризата на доверието, да си 
върнем социалния престиж и да поведем след себе с отново 
масите, трябва да стъпим здраво върху платформата на за 
демократичен и хуманен социализъм, но не като далечен 
идеал, а като предстояща промяна, като реален 
революционен и реформаторски процес, който ни дава 
възможност да излезем от кризата и да се приобщим към 
напредналите цивилизовани страни” (Лилов, 3. 02. 1990). 

Аз не съм комунист, и повече няма да бъда!  
Енчо Мутафов, интелектуален лидер на СДС, главен 

редактор на в-к “Демокрация” през 1993, автор на 
антикомунистическата рубрика: “Когато се разпадаха 
основите”, е стар и известен литератор. “През 1972 г. 
Институтът за литература към БАН издава фундаменталния 
сборник: “Образът на комуниста в съвременната българска 
литература”. Вероятно бити с камшик и държани на хляб и 
вода от ДС в сборника са принудени да участват Енчо 
Мутафов и Елка Константинова...Ето как критикът Му 



 280 

започва одата си за партията: “В тази статия ще разгледаме 
най-важната от всички духовни повели–
комунистическата...Енчо Му не забравя и любимия си 
конфликт между номенклатурчика и честния интелигент: 
“Комунистът Иван смазва със своя морал и със своите идеи 
еснафа Пиралков. Професорът не може спокойно да понася 
дори името му”....Та Пиралков е някакъв си жалък 
професор, а Иван–комунист! Според мутафорния критик 
всеки комуняга, смазал професор, е светъл пример за 
подражание” (Пътников, 18. 01. 1993).  

Комунизмът работи срещу себе си като е една 
обречена реалност. Той е флуктуация, чийто резултати 
причиняват затихването й. Тук работи отрицателна обратна 
връзка, с каквито е пълен животът. Комунизмът е 
отклонение от важни траектории на живота, което 
предизвиква нарастващо напрежение. В критична точка 
комунистическата система се взривява и нещата идват на 
мястото си. На части, на силни тласъци, комунистите 
отстъпват от властта. Тогава се анихилира 
комунистическата менталност. 

Отивайте си! До-лу Бе-Ка-Пе! И- пре-ди,- и- се-га Бе-
Ка-Пе- е- ма-фи-я! Чер-ве-ни бо-клу-ци! Кой- не- ска-ча,- е- 
чер-вен! Ня-ма- да- ра-бо-ти-ме- за- чер-ве-ни-те сви-не! 
Лу-ка-нов е пре-стъ-ъ-пник,–Ли-лов–пе-де ра-аст! Писани 
лозунги: И рокерите са хора, но комунистите–не! 
Направихме емиграцията цел на нацията! С милиционер-
премиер–държава-концлагер. Добрев е пияница–неговата 
мамица! (Скандирани лозунги на митингите на СДС-1989-
1997) 

Още в края на 1989 г. десни лидери настояват БКП не 
да се обновява, а просто да се разпусне, като слезе от 
политическата сцена като партия, доказала огромната си 
историческа вина. Оказва се, че БКП не е била 
регистрирана като законна партия след 9. 09. 1944 г. Тази 
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вълна се усилва с легализирането на БСП като 
парламентарна и дори управляваща сила. 

Лустрация. Лустрация в случая значи изчистване. То 
може да се постигне в обществото отчасти като се изчистят 
отговорните социални функционални структури от изявени 
в миналото комунисти. Другото значение, което ще 
разгледам в следващия параграф, е изчистване от 
служителите в бившите тайни служби. След комунизма в 
Чехия бе приет закон за лустрацията, а в Германия –закон 
за забрана на професията (ориентиран към учителите-
комунисти). От 70 хиляди учители в бившата ГДР, 12 
хиляди са уволнени като сътрудници на ЩАЗИ.  

За вторите избори в България СДС предприема 
“отлюспване” и “чистене на редиците” на демократичната 
опозиция от “вътрешни врагове”–бивши комунисти и 
склонни на компромис дейци. В рамките на втория 
парламент, когато СДС е на власт, започва акция за 
декомунизация чрез закони за лустрация и за 
разсекретяване архивите на ДС. В България бе приет е 
законът “Панев” за науката (без да бъде приет подобен 
закон за другите сфери–образование, изкуство, 
здравеопазване, държавна администрация), според който до 
ръководни постове в научните организации не се допускат 
за 5 години бивши партийни секретари, преподаватели по 
идеологически дисциплини, служители на тайната полиция. 
Той предизвиква съпротива не само у потърпевшите. 
Учените смятат, че сами могат да отсеят номенклатурата на 
своите избори в рамките на академичната автономия. 
(Герджиков, Век 21, бр. 39, 1992; 18. 11. ; 5. 01. 1992). 
Оправдаването с “ненормалност” и действието с 
ненормални, ограничаващи правата на гражданите 
средства, не е в полза на декомунизацията. Законите за 
лустрацията наследяват закона за денацификацията в 
Германия след Втората световна война. Победителите 
осъдиха лидери на ГЕСП за злодеянията, включително 
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концлагерите. Но никой не осъди масовите убийци-
комунисти в Катин, защото тогава СССР бе от 
победителите, взели Източна Европа според решенията в 
Ялта под свой контрол и осъдили я на 45 години 
комунизъм. Така че денацификацията не е морално 
завършен акт на европейското човечество, а още по-малко е 
пример за демокрация и анти-тоталитаризъм.  

“Принципният въпрос тук е: ние демокрация ли ще 
правим и с демократични средства ли?” (Гюрова, 23. 10. 
1991). 

Син “комунизъм”. Десните формации след 
комунизма се носят на вълната на един широк народен 
антикомунизъм. Заредени с този дух, с духа на “Отивайте 
си!”, те пристъпиха към декомунизация като политически, 
идеен и морален акт, а не на последно място и като акт на 
разобличаване на стаените червени престъпници. През 
декември 1991 първото правителство на СДС с премиер Ф. 
Димитров продължава започнатата в началото на годината 
трудна работа по реформата. За да я върши, му е нужно 
обществено съгласие, особено при крехкото мнозинство на 
СДС с 1-2 %. Вместо да търси това съгласие, Димитров 
открива война не само на БСП, мафията и остатъците от 
тайните служби, но и на президента от СДС, на 
синдикатите КТ “Подкрепа”, съоснователи на СДС, на 
медиите, уличавайки ги в служба на комунистите. В 
резултат на това политиката към “нормална държава” не 
само не успява, но и става обратното. Президентът Желев 
критикува конфронтационната политика на правителството 
на пресконференция на 1. 09. 1992 пред резиденция 
“Бояна”, получила от журналистите кода “Боянски ливади”. 
В страната се усилват болезнените процеси на 
противопоставянето, заложени още на изхода от 
комунизма: непримиримото синьо “Отивайте си!” срещу 
циничното червено “Ние пак сме тук!”. Продължителната 
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криза проваля правителството на СДС в края на 1993. Така 
реформата не стана навреме.  

Едвин Сугарев, депутат от СДС, пише в онези дни:  
“след подлото агентурно сваляне на първото 

демократично правителство, след невероятния гаф на 
комунистите с Петър Бояджиев и след драстичното 
предателство на ДПС–включително и спрямо неговия 
собствен електорат, тъкмо ние имахме шанс–и то може би 
последния в историята на нашата коалиция... Властта не се 
“сдава”, властта се отнема...СДС бе изправен пред избора: 
или да запази властта с цената на своята политическа 
автентичност, или да запази своята политическа 
автентичност с цената на падането си от власт...Естествено, 
бихме останали на власт, ако бяхме посочили примерно 
Димитър Луджев или Валентин Карабашев за премиер. 
Само дето това правителство нямаше да бъде правителство 
на СДС, нито пък СДС щеше да изразява чрез него 
автентичната воля на своите избиратели...Аз си мисля за 
хилядите, които мръзнеха в студа на нашите митинги, 
които тичаха да лепят плакати, които жертваха от времето 
си, за да изграждат нашите организации. Как ли се чувстват 
те, като гледат нашето бавно и позорно самоубийство?” 
(Сугарев, 27. 01. 1993).  

Сугарев бе прав в угрижеността си за позорното 
самоубийство на СДС. Следващите избори го доказаха. 
Анализът на дългата статия показва, че е налице 
менталност, диаметрално противопоставена на 
комунистическата, и именно за това същата по форма: 
Несъгласието с партийния апарат на ядро от депутати се 
нарича предателство. “Власт не се сдава, тя се отнема” е 
недемократична нагласа към властта. Същото разбиране 
намираме и в поведението на БСП дори след пет години. 
Гласуването против правителството на СДС в парламента е 
обяснено като “подло агентурно сваляне”. Това също е 
фигура, използвана от червените за падането на 
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правителството на Жан Виденов. Политическата 
автентичност значи според Сугарев непримиримост на 
линията дори с цената на загуба на властта. Но нима в 
опозиция СДС е автентичната политическа сила, която е 
изпратена от избирателя да прави реформа? Това е 
политическа ирационалност и подмяна на политиката с 
идеология. Аз лично съм жертвал от времето си да 
изграждам организации на СДС в София през пролетта на 
1990 в качеството си на главен координатор за София пред 
изборите и скърцах със зъби, когато СДС  

“бавно се самоубиваше” заради точно такова мислене 
като това в статията (Герджиков, 10. 02. 1993). 

Историята с това противопоставяне на сини срещу 
червени продължи мъчително дълго. Стигна се до митинги 
срещу президента, гладна стачка на Сугарев за сваляне на 
президента Желев, катастрофа на доверието към СДС и 
политическа катастрофа на СДС на изборите през 1994, 
когато БСП се върна на власт в страна, където вместо 
икономическа реформа се води ментална битка на 
“Отивайте си!” срещу “Ние пак сме тук!”. Декомунизацията 
не само в България познава този парадокс. Тя е 
трансформиране на менталности на много равнища и 
пластове. И точно това наместване на ментални пластове 
коства няколко години закъснение в България. 

Червен шок. Ирационалността на политическите 
лидери на БСП днес е разбираема. Те са в истински шок. 
Реакцията им е апатична анестезия. Техният атитюд, 
зареден с комунистическо възприятие и обяснение на 
социалния свят, е анихилирал. Той вече не може да 
предложи обяснение и алтернативно действие, блокира. По 
никакъв начин не може да третира ситуацията въпреки 
своята обтекаемост и всеприложимост . Комунистическата 
визия за административен контрол върху обществото е 
напълно провалена. Няма аргументи и вече няма място за 
демагогия. 
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Превъзмогване на комунистическия манталитет. 
Времето лекува и този тип екзалтирана декомунизация е 
зад гърба и на българското общество. Вълната на 
антикомунизма следва своя ход, но през духа на всеки от 
нас. Декомунизацията е въпрос на ментално преобръщане. 
И заклинанията против комунистическото минало, и онези, 
които го олицетворяват, не прибавят нищо в полза на 
декомунизацията. 

Манталитетът на новата вълна в СДС начело с Иван 
Костов, прагматичен икономист, е позитивен, не сектантски 
и СДС бързо се възстанови. На хората им омръзна от 
противопоставяне. Но те разбраха, че само отстраняването 
на БСП ще обедини страната около реформите. 
Декомунизацията стана тогава, когато бе изчерпана 
енергията на поляритета и бе обезсилен червения полюс. 
Без това отстраняване в обществото зееше рана на 
ненаправена равносметка. Националното съгласие по 
фиксирани задачи на обществото и властта, необходимо не 
само за реформата, е безспорно по-мъдро от “Отивайте 
си!”, макар че то може да се постигне по-лесно след като 
комунистите се съгласят да си отидат. На някои места това 
става по-рано, на други–по-късно. Тук под равнището на 
политическите нагласи лежи безсъзнателната форма на 
народността. Българският, а може би и като цяло 
балканският ум има тази напрегната форма, което бележи 
цялата му история.  

Декомунизацията не е акция, закон или политически 
избор. Тя е еволюция на манталитета на “хомо 
комунистикус”, и тук разбирането ми не е претърпяло 
промяна от 1990. Историята доказа, че декомунизация има, 
когато за комунизма вече не се говори сериозно. Тогава, 
когато за екс-комунистическите и доказали с действията си 
непревъзмогнат комунизъм партии, гласуват по 10-15 % от 
избирателите. 

27. Разкриване на червените тайни 
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Лилов: Да затворим тази тъмна страница от нашето 
минало! 

Желев: Преди да я затворим, нека да я прочетем! 
Из заседание на Великото народно събрание през 

1990 
 
Хората имат нужда от яснота за своето минало, 

особено когато понасят неговия кръст, без да са се 
потопили в греха. Това е много повече позитивна нагласа за 
равносметка, отколкото негативна нагласа за възмездие. 

А. Фрагмент.  
“През 1974 г. във Великобритания е издадена книгата 

на Джон Берън “КГБ – секретната дейност на съветските 
тайни агенти”, разкриваща истината за най-голямата 
“машина за шпионаж” в света... Главлит, главната служба 
за опазване на държавни тайни в печатни издания, използва 
на територията на целия Съветски Съюз истинска армия от 
около 70 хиляди цензори...Леонид Финкелштейн, бивш 
редактор на водещо съветско научно списание, е бил 
задължен да свали от печат данни за диаметъра на земното 
кълбо. “И това ли сега става тайна? – запитал той. “Да, има 
заповед да не се публикуват точните размери на планетата” 
– отвърнал цензорът “(Берън, Век 21, бр. 4, 1992). 

----- 
“Разгромът на ГДР бе вече неудържим, когато 

генерал-лейтенант Волфганг Шваниц, началник на 
Службата за национална сигурност – наследничка на 
ЩАЗИ, се опита да спаси неспасяемото: най-тайните 
документи в шпионския си апарат...Според служебното 
указание “не трябва да се допуска преглеждането на тайни 
документи и материали”, преди всичко в досиетата на 
“неофициалните сътрудници” за шпиониране...По указание 
на министъра на ЩАЗИ Ерих Милке социалистическата 
свързочна система “трябва да се пази в най-строга тайна” и 
по всякакъв начин да се възпрепятстват “заключения за 
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съществуването и начина на работа на системата. Според 
един бивш офицер от Рощок, който преди се е занимавал с 
тази система, “нищо друго не е пазено в такава тайна”... 
Засега все още не е известно какво е станало със страхотния 
потоп от данни след смяната на властта в предишния 
Източен блок” (Век 21, бр. 2, 1992). 

----- 
През 1990 година в Полша се появява книгата на 

Йежи Славомир Мац “Разпит на суперченге”. Става дума за 
бившия министър на МВР (1971-1972) – Франтишек 
Шлахчиц. В книгата е поместен “протокол N 6, 19. 07. 1990 
г.  

Въпрос на Мац: Какво според Вас трябва да стане с 
хората от бившата Държавна сигурност?..В продължение на 
45 години те имаха една основна задача: “реалният 
социализъм” да се задържи вечно...Друг е въпросът дали 
тази задача е била въобще изпълнима. Провалиха се 
румънската “Секуритате”, германското ЩАЗИ, 
чехословашкото “Вержейна беспечност”, а даже и 
монголската. Полската ДС се озова не толкова в добра, 
колкото в подходяща компания. Все пак не може всичките 
тези хора да се изпратят на Луната. Какво тогава да правим 
с тях? 

Франтишек Шлахчиц: Във Вашите думи се забелязва 
тенденцията да представите ДС като нещо диаболично. Във 
времето, когато позициите ни бяха най-силни, системата се 
разклащаше. През годините 1954-1955 позицията ни беше 
най-силна. Сътресението обаче настъпи и завърши с 
октомври 1956-а. Следва краят на 60-те години 
(“мочарщина”, както вие я наричате) – пак сътресение и 
драма. Краят на 70-те – още по-силно влияние на нашите 
хора. Дойде обаче август, когато всичко се разклати така, 
че за да спасим системата, въведохме военно положение. 
Краят на 80-те – тогава нашата система беше развита почти 
както и през 50-те години, но въпреки това краят настъпи. 
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Ето как дяволската мощ на системата се оказа само 
мит...Имам известни възражения относно начина, по който 
е направена чистката в бившата ДС и милицията. Тя е от 
идеологически характер, а би трябвало да бъде от 
прагматичен.” (Мац, Век 21, бр. 4, 1992). 

Б. Структура на Държавна сигурност в НРБ. 
Първо главно управление – външнополитическо 

разузнаване. Второ главно управление – контраразузнаване. 
Трето управление – военно контраразузнаване. Четвърто 
управление – научно-техническо управление. Пето 
управление – безопасност и охрана (УБО). Шесто 
управление – за борба срещу идеологическата диверсия: 

 – 1 отдел – отговаря за художествено-творческата 
интелигенция 

 – 2 отдел – отговаря за младежта и спорта 
 – 3 отдел – отговаря за религия и национализъм 
 – 4 отдел – отговаря за турския национализъм 
 – 5 отдел – идеологически неблагонадеждни лица 
 – 6 отдел – антидържавна дейност 
 – 7 отдел – терор и бягства 
 – 8 отдел – анализи и информация 
 – 9 отдел – чуждестранни студенти и специалисти 
 – 10 отдел – направление “Терор” 
Седмо управление – централно информационно-

оперативно управление. 
- – - – - 
Според специален закон днес всеки български 

гражданин може да се запознае с материалите, събирани от 
ДС за него.  

- – - – - 
“Искам да благодаря на моите момчета и момичета и 

да ги успокоя. Тяхната тайна ще умре с мен.” Думите са на 
бившия служител на Шесто управление на ДС Георги 
Сотиров от неговата статия, поместена във в. “Лабиринт” 
през 1991 г. Само в 36-ото Народно събрание въпросът за 
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досиетата е поставян 12 пъти, без резултат. В структурата 
на бившата ДС терминът досие не съществува...нито агент, 
нито доносник. Това, което в момента се разбира под досие, 
би трябвало да представлява компилация от съхранявани на 
различни места документи. 

Вербуването се е извършвало на няколко етапа. При 
наличието на достатъчно индикации се открива ДОН – дело 
за оперативно наблюдение. След определен срок и при 
подходящи обстоятелства се преминава към ДОП – дело за 
оперативна проверка. Срокът за този тип дело е по-дълъг. 
Третият етап е ДОР – (дело за оперативна разработка, 
агентурно дело завършващо с вербовка, или арест). При 
прекратяване ДОН и ДОП делата отиват в архива, като 
данните на разработваните лица остават в картотеката. 
След реализиране на ДОР се открива “работно дело”, което 
обикновено включва саморъчно написана декларация за 
доброволно сътрудничество...Другите документи в 
работното дело са доклади от оперативния работник – при 
какви обстоятелства е осъществен контактът, къде, кога, 
как, саморъчно написани “донесения” или оформени от 
водещия делото информации за разговори със 
сътрудника...Освен работното дело, което се съхранява в 
архива, данни за вербувания има в специална картотека. 
Там на отделни картони са отбелязани кратки сведения за 
“агента” – име, агентурен псевдоним, дата на раждане, 
професия, от кое управление е вербуван и кой е 
наблюдаващият го...В картотеката се отбелязва и дали 
дадено дело е унищожено, по чия заповед и кога. 

Хроника.  
На 5 януари 1990 г. с решение N 2 на Министерския 

съвет се закрива Шесто управление – ДС при МВР. С тази 
заповед министърът на вътрешните работи (Атанас 
Семерджиев) се задължава да пренасочи служителите от 
Шесто управление “за осигуряване на задачите, 
произтичащи от новата концепция за преустройство на 
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МВР...Според тогавашни служители на управлението с 
отделна заповед, която никой от редовните служители не е 
виждал, а само е свеждана устно, е било наредено и 
унищожаването на всички работни дела на сътрудниците в 
Шесто.  

Не се знае как точно и дали вследствие на тази 
заповед е изчезнал архивът на Шесто управление, факт е 
обаче, че него го няма (поне в системата на МВР). 

По време на един от многобройните дебати по 
“отварянето на досиетата” в края на 1992 г. тогавашният 
министър на вътрешните работи Йордан Соколов казва: 
“Архивът на шести отдел на Шесто управление в момента е 
изчезнал.” Според него “много досиета са унищожени. 
Предимно досиета, чрез чието унищожаване бившата БКП 
е искала да запази хора, които са били особена категория 
“свръхагенти”.  

През последните дни на управлението на Филип 
Димитров той издава заповед N КВ 215/13. 12. 1992 г. 
“Относно предоставяне на информация за досиетата на 
сътрудници на ДС”. Тогава е дадена възможност на всеки 
срещу такса от 1000 лева да получи удостоверение, че не е 
сътрудничил на бившата ДС (с изключение на Първо ГУ и 
Шесто ГУ)...Поетият от управляващите през 1997 г. 
ангажимент за отваряне на досиетата официално е 
продиктуван от една-единствена причина – да се прекрати 
манипулацията на политици, държавници и магистрати от 
бивши кадри на службите” (Филева, Лазаров, 2-8. 06. 1997).  

“Обвинителният акт по делото за унищожаване на 
част от архивите на МВР е внесен в съда, съобщи преди 10-
ина дни прокурорът на Въоръжените сили ген. Емил 
Карамфилов. Бившият министър на вътрешните работи 
Атанас Семерджиев и бившият шеф на отдел “Архив” в 
МВР ген. Нанка Серкеджиева са обвинени в длъжностно 
престъпление.  
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Унищожаването на архива започва на 29 януари 1990 
г. с докладна записка на зам.-министъра на МВР ген. Стоян 
Савов, парафирана от ген. Семерджиев. Мотивът й е 
“заради усложнената оперативна 
обстановка”...”получавахме образни, но не конкретизирани 
и документирани сведения: нощем се товарели камиони с 
документи, горели пещи, хвърчала от комините им 
недогоряла хартия. Къде и кога е ставало? Кой го 
прави?...При положение, че ...член 1 (на Конституцията за 
ръководната роля на БКП) действаше, СССР си 
съществуваше, СИВ и Варшавският договор си стояха 
непокътнати, едва ли Семерджиев на своя глава е правел 
реформи” (Симеонов, П. Спомените на П.С. за прехода ).  

За организирания “хаос” при прочистването на 
архивите косвено свидетелства през 1992 г. тогавашният 
шеф на Националната служба за сигурност (НСС) Арлин 
Антонов. Той съобщава за открити документи, които се 
водели за уж унищожени (т. е. имало протоколи за 
унищожение) в склад в Захарна фабрика, овързани с тел; 
други такива намерили в коридорите на НСС... На 31 
октомври 1997 г. бившият шеф на НРС Бриго Аспарухов 
заяви: “Изчезнали неща има. Делата на проектите “Нева” и 
“Монблан” бяха унищожени, става въпрос за тези от Стара 
Загора, съвместния унгарско-руско-български проект.”. 

6 години по-рано, на 27. 12. 1991 г., разузнавачът 
Лъчезар Тасев в секретен доклад до президента Желев 
сигнализира за съдбата на редица фирми, създадени с 
помощта на разузнаването, чрез които да се прескачат 
ембарговите ограничения, както и сложни схеми за 
движение на плащанията.” (Гюрова, 9. 12. 1997).  

В. Комунизмът е видим и невидим. Той е “ясно като 
слънце откритие”, което ще донесе рая на Земята, според 
Фурие. Той е проециран в значения на яснотата и от 
класиците на научния комунизъм. Карл Маркс разпознава в 
науката, с която трябва да се въоръжи пролетариатът, края 



 292 

на идеологиите. Идеологията е фалшиво, изкривено според 
класовия интерес описание на света, а науката е истина. 
Тъй като интересите на пролетариата са интереси на 
човечеството, комунистическата революция приключва с 
идеологическите “превърнати форми”. Тази мега-лъжа е 
разобличена на гърба на милиарди хора, а само 
физическите й жертви са стотина милиона души. 
Отслабването на комунизма е съпроводено от серия 
“ревизии”, които коригират грешките на строителството. 
Но “грешките на растежа” експанзират в “растеж на 
грешките” и тогава тези грешки трябва да се крият. Не е 
възможно да се появи на бял свят истината за началото, 
обагрено в кръв. Не е възможно да се обяви публично 
необходимостта от лагери за несъгласните в общество на 
единството. Тайните стават все повече, а истините – все по-
малко. (Тази страна на проблема е изследвана във 
“Феноменът комунизъм”).  

Г. Отварянето на досиетата е казус. Това е най-
напрегнатата тема на общността в пост-комунистическото 
общество. Това е прочитане на страници, които са били 
държавна тайна. От комунистическото смразяващо “шесто” 
до пост-комунистическото презрително “шестак” има 
преход. Този преход не е обаче разчистване от нещо 
нечисто, защото направеното е направено и неговото 
разкриване не го премахва. Напротив, едва след 
разкриването си досиетата казват какво е налице. Това 
превръща значенията на страха в значения на гняв и злоба. 

Досието в пост-комунистическо четене е четене в 
термините на доносник, комунист, ченге, дисидент. Тези 
термини не са идеално огледални на комунистическите 
“враг” и “партиен другар”, но има някакво отражение и 
симетрия. Повечето от бившите “врагове” се оказват 
“дисиденти” и “борци за свобода”, а повечето от 
“партийните другари” – презрени “комунисти”. Най-лоша е 
категорията на доносниците, които са предавали свои 
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приятели, съседи, колеги, на властта, от страх или за лични 
облаги или просто от завист.  

Българските досиета в това късно четене 7 години 
след комунизма са лишени от злобата на комунистическата 
експлозия. Но това четене е заредено с интереса на 
равносметката и особено с интереса на любопитството кой 
е доносничел за мен. Досиетата не са само лични проблеми, 
а са обществен и национален феномен. Публикуването на 
секретна информация за всеки от нас поне частично, отваря 
един нов дискурс, предимно негативен, в духа на 
обвинението на доносниците от онези, за които са 
донасяли. То е отчасти раздухване на негативни нагласи 
към полицията и към разработващите. Това е справедливо. 
“Лустрацията” от ченгета е просто социална козметика и в 
най-добрия случай антисептика, която убива и вредни, и 
полезни микроби. Тя наистина отстранява пречещи местни 
полицейски присъствия, но отстранява и мислещи и 
позитивни хора, които са били наясно с нещата и не са 
вършели нищо престъпно или аморално. Отстраняването на 
ченгетата, поне във варианта, в който не е ясно дали всички 
ченгета “са в списъка”, не възстановява здравия климат в 
обществото. 

Разкриването. Сега е важно да се направи 
равносметка на това, дали и как “разкриването на червените 
тайни” прави възможно превъзмогването на комунизма. 
Ясно е от самото начало, че скритите рани са опасни и че 
лечението изисква тяхното разкриване. Във фройдистката 
психология (пък и не само там) се твърди и е многократно 
потвърждавано в опита, че човешките същества пазят в 
своето несъзнато като изтласкани неразрешените си 
психични конфликти, които понякога причиняват ерупции 
на повърхността на психичния живот във вид на неврози. В 
това отношение целият комунизъм бе една необхватна 
невроза на милиарди хора. Защото откритите и скритите 
рани на насилието не можеха да бъдат заличени от живота. 
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Скритите поражения излизаха на повърхността като 
напрежения на колективния живот. Хората знаеха за 
насилието, преследването, за тайните служби и арестите, за 
лагерите и убийствата. Това, че не знаеха всичко, че не 
знаеха конкретните събития и виновните лица, усилваше 
страха, защото неизвестното е страшно. От друга страна 
това, че не бе познат реалния мащаб на стопанските, 
политическите и духовните поражения, крепеше в социална 
норма съжителството на жертвите помежду им и с техните 
палачи. А непрогледността потопяваше всичко в мъглата на 
апатията. Невидимостта назад, към кървавото начало, 
маскирано под клишетата на “освобождаването от 
фашизма”, бе невидимост и напред, към светлината в 
тунела, прикрита и под рисунките на “светлото бъдеще”, и 
под безпрогледното отчаяние, че това няма свършване.  

Въпросът за истината след комунизма. Краят на 
комунизма счупи черупката и от вътрешността на 
отровното яйце заизлизаха скритите разложени от времето 
вещества. Бяха ли те нужни за да се върви напред? Получи 
ли някой удовлетворение? Наказани ли са престъпниците? 
Отчасти отговорът на тези въпроси е положителен. Но е 
голяма заблуда да смятаме, че всичко може да се узнае, и 
още повече, че всичко може да се възмезди и прочисти. А 
може ли и нужно ли е да се знае повече от истината, по 
възможност цялата истина?  

Истината според мен не фигурира като базисен 
смисъл наред с живота, свободата и достойнството. 
Истината е проблем – ние никога не сме наясно дали я 
имаме. Всеки има своята истина като подредба и видимост 
на своя свят. Моята и твоята истини са в диалог и можем да 
стигнем до някаква наша истина. Чрез истината може да се 
защити достойнството (както и да се унизи то). “Истината 
ще ви направи свободни”, е казал Иисус. Тази истина едва 
ли е истината на стореното и скритото от мен зло. Аз не я 
искам. Аз не искам да се наслаждавам на възмездието. 
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Иисус говори за истината, която носи – истината на 
любовта, истината, че всеки може да обича брата си, но кои 
са онези, които могат да обичат врага си? Аз търся друга 
истина-истината как да живея по-нататък заедно с онези, 
които са били или са мои врагове, т. е. заедно с онзи, който 
е доносничел за мен. И то да живея не прикривайки 
съзнателно нечистотиите между нас, а разкривайки и 
разбирайки стореното като човешко дело, като валидна 
постъпка, която има място в света. Ние, хората, трудно 
носим лошите истини между нас и те ни разделят. Но по-
достойно и благородно е да се погледне онзи, който е 
донасял, и да се попита “защо?”. А още по-достойно и вече 
благородно е да се прости и забрави. Останалото значи 
четенето на тъмните страници да се превърне в раздухване 
на тъмни страсти.  

Хората нямат една история и една истина за тази 
история. В миналото са станали безкраен брой факти. Ние 
пишем историята, като избираме онези от фактите, които са 
ни известни и важни. Т. е. ние правим интерпретация на 
нашето минало като част от нашата идентичност. В 
интерпретацията на разкриваните тъмни страни (сякаш има 
и светли?) на комунизма ние разбираме какво зло е 
комунизмът. Но това само по себе си не носи нито живот, 
нито свобода, нито сигурност, нито достойнство. 

Д. Рационално ли е разкриването? Несъмнено идеята 
за истината кореспондира с рационалното, а идеята за 
тайна- с ирационалното. Тайната не е просто незнание, 
неистина, небитие. Тя е неизвестно положение на нещата, 
което е прикрито, но съществува. Когато има тайни, ние не 
знаем какво има. Ние не знаем колко са били убитите след 
комунистическия преврат и в лагери, преди да се разкрие 
тази неизвестност. Докато са тайна, тези масови убийства 
се оценяват много грубо и пристрастно – от няколко 
стотици до стотина хиляди в България. Истината ни 
ориентира в точната или приблизителната бройка. Но нима 
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е ясна за здравия разум, нима е възприемаемо и осмислимо 
да се каже, че убитите са двадесет хиляди, а не хиляда или 
сто хиляди? Нима можем да си дадем сметка за 
мегасмъртта на стотици милиони през комунистическата 
епоха?  

Морално ли е разкриването? Естествено, че е 
морално скритото престъпление да бъде разкрито. Но какво 
се прави по-нататък? Представете си че поискаме тук, на 
Земята, сега, след комунизма, справедливо наказание за 
стоте милиона убити? Какво ще бъде справедливото 
наказание за тази мега-смърт на сто милиона души? При 
всички случаи тази истина няма рационален смисъл, тя е 
извън обхвата на ума. Тя е постижима само в неживата 
цифра.  

От друга страна, когато прочета, че някой е пре-
разказвал на ДС политически вицове, които аз съм му 
разказвал, това едва ли ще го направи мой враг. Аз ще се 
изсмея. И това ще бъде разумно, добро, жизнено. А ако 
разбера, че мой колега ми е провалял кариерата в 
продължение на цели години? И ако се окаже, че с него 
често се срещаме и си пием питието заедно? Не знам как ще 
реагирам. Но едва ли тази истина ще ми донесе позитивен 
смисъл. Истината не винаги прави хората свободни и 
жизнени. Пострадалите хора са склонни в крехкостта и 
слабостта си да се насладят на възмездието. Те твърдят, че 
искат справедливост, но нима в света човек може да 
постигне някакво нравствено равновесие? Нима 
нравственият космос има граници? Нима е ясно какви са 
моите и какви – твоите грехове и ако досието ти покаже 
повече, ти имаш право да ги присъединиш към някаква ясна 
сметка? 

Така че нека търсим истината на комунистическите 
тайни, но да не си правим илюзии, че тя ще ни пречисти.  

Е. Динамика на разкриването. Актът на разкриване на 
комунистически тайни внася по-висока определеност в 



  297

след-комунистическо време. Но не всяка определеност има 
отношение към самоорганизацията на обществото. Не е от 
полза за стабилността на демокрацията да се знае колко 
много и колко чудовищно е бил недемократичен 
комунизмът. Едва ли е от полза за стабилността на 
икономиката след 1990 да се знае колко е била инфлацията 
от 1944 година до 1989. Неясно значение за моралната 
стабилност на нацията има да се знае точно как и точно 
къде са извършени масата убийства, грабежи, арести, побои 
и преследвания по време на комунизма. Разбира се, точната 
информация е база за по-добро обяснение и оттам за по-
добър контрол понякога. Но още по-добро за контрола е 
“забравянето” на минали състояния.  

По самата си същност термодинамичната система 
“забравя” своето минало, защото тя не е детерминистична. 
Т. е. едни и същи събития в миналото могат да доведат до 
различни следствия. И съвсем различни изходни състояния 
водят до едно и също заключително състояние. В каквото и 
състояние да оставим една динамична система, тя ще 
достигне или до равновесие, или до стабилност, или до 
някое от състоянията на “ограничен цикъл”. Всички 
нестабилности се “стопяват”. Важно е какво ще направиш 
сега за утре и вдругиден. По-важно е как ще възстановяваш 
социалния свят, отколкото как ще внасяш въображаем ред в 
отминалото безредие.  
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Глава ПЕТА. КЪМ ЛЕГИТИМНО МИСЛЕНЕ И 
ДЕЙСТВИЕ 

 
28. Загубена легитимност 
Когато дойде нашият ред, ние няма да прикриваме 

тероризма си с лицемерни фрази”  
(Маркс). 
Законът е врата в полето. 
(Балканска иронична поговорка). 
Пост-комунистическия преход изпитва 

превъзмогването на формите на илегитимно мислене и 
действие (“класова борба”, “втори начин”, “връзки”, “черен 
пазар”), оформящи социалната субструктура на реалния 
социализъм.  

А. Фрагмент. За обир на банка през 1984 г. в Хасково, 
България, са осъдени на смърт и екзекутирани двама 
двадесет и четири годишни мъже. Тогава писателят Йордан 
Радичков споделя: “Ако приемем, че у нас е започнала да се 
шири поквара, трябва много сериозно да се замислим, 
защото ферментите на тази поквара ние сами сложихме в 
тестото. В случая се чувствам безпомощен. Разбирам с 
горчивина, че човешките дела понякога, макар и да са 
обгърнати с мълчание, продължават да брадясват грозно”. 
(Веселинова (Радичков), 14. 12. 1997). 

Б. Данни.  
1997. 01. На въпроса: “Защо според вас се бави 

процеса на приватизация в страната”? 51 % отговарят: 
“Задкулисни икономически интереси спъват процеса” 
(MBMD, 1997). 

 – – –  
“Средно 70 на сто от данъкоплатците, които трябва да 

внасят налози по максималните ставки, по различни 
причини избягват плащането на цялата сума. До този извод 
стига мащабното проучване на Института по пазарна 
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икономика, направено сред фирмите в България” (Виткова, 
30. 06. 1998).  

Това, както и други косвени данни, означава, че 
сенчестата икономика в България в момента (1998) е все 
още значителна и по обем може би приближава 50 %. 
Фактически статистиката и основаната на нея оценка на 
икономиката е силно погрешна – тя отчита само легалното 
производство, данъчно декларираните обороти и печалби. 
Фирмите и особено малките и средните, успяват да оцелеят 
в условията на “сива среда” чрез икономия на данъци. 
“Данъците са относително високи, а данъчните процедури 
сложни. Това води до значителен дял на сенчестата 
икономика и фактическо неплащане на данъци, смятат 
фирмите...Бизнесмените признават, че е масова практика да 
се прехвърлят доходи към фирми с данъчни преференции и 
различни видове облекчения, за да се избегнат данъците. На 
практика половината от привилегированите фирми се 
използват за тази цел, сочи анкетата” (пак там).  

В. Смисъл. По самата си същност и като проект 
комунизмът е извън закона. Законът е средство, животът е 
също средство, комунизмът е цел. По време на 
комунистическия режим криминалното начало не е частно 
или лично – то е политика. Закони има и хората не могат да 
убиват и грабят безнаказано. Но за политическата цел и 
нейните средства няма закон. “Ръката на справедливостта 
винаги е била по-дълга от краката на предателството”, е 
написано през 1974 във в. “Отечествен фронт” по повод 
убийството на политемигранта “враг” Борис Арсов. 
Реалният социализъм с безличната държавна собственост 
създава и криминогенна стопанска среда, която прави всеки 
гражданин потенциален или актуален крадец – оцеляването 
се подпомага с илегални усилия. На изхода от комунизма 
легитимността като респект пред закона и институциите е 
паднала далеч под критичната точка. Това е разбираемо. 
Законът и институциите работят само при обществено 
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съгласие в респекта към тях. Иначе те остават без 
смисловото си ядро и стават безжизнени знаци и артефакти.  

Г. Форми. Криза на комунистическата легитимност. С 
времето проектът започва да блокира. Строителството се 
забавя и осуетява от самите строители. Хората постепенно 
започват да излизат от договора и да действат срещу него, 
като маркират участието си в строежа и таят неуважение 
към закона и институциите. Държавната собственост все 
повече се отчуждава в мотивацията за действие и става 
обект на прикрито, полуприкрито и неприкрито 
разграбване. Законът ерозира до степен на избирателно 
действие спрямо управляваните и управляващите и е 
използван за утвърждаване на едно илегално общество, 
което живее зад фасадата на легалното. “Социализмът” като 
легално общество запада, но на негово място процъфтява 
илегалното общество на властните зависимости. Това от 
своя страна създава обратна тяга на дисреспект към 
легалността и така се задвижва усилваща се флуктуация на 
западане на легитимността. Хората все по-малко вярват на 
социалистическия проект и на неговия израз в 
конституцията, законите и властните институции. Те знаят, 
че парламентът е машина за гласуване и утвърждаване на 
решенията на Политбюро на комунистическата партия, че 
съдът не е зависим, а изпълнява политически поръчки и 
най-често скрити зад тях властни решения в полза на 
корумпирани лидери. Законът се прилага с цялата си 
суровост към слабите, ако те го нарушат, а остава по-
снизходителен и понякога направо великодушен към 
престъпните деяния на властниците и свързаната все повече 
с тях нова прослойка от полулегални привилегировани хора 
около властта. 

Руините на обществения договор. Всестранната и 
задълбочаваща се криза на легитимността накрая резултира 
в експлозията на комунизма. И на изхода на тази експлозия 
намираме руините на стария договор и институциите. 
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Вътрешният им смисъл ги е напуснал по-рано. Остатъците 
от доверие в социалистическата държава не работят в 
условията на новия обществен договор, съгласно който 
властта е разделена. Сега силата, която е възпирала с цената 
на нарастване на напрежението центробежните сили при 
реалния социализъм, отсъства. Няма го репресивният 
механизъм.  

Гражданите, които имат неотстранимо уважение към 
социалния ред, представляван от която и да е държава, 
остават позитивно настроени и дори се зареждат с ново 
доверие към новата държавност. Но тази нова легитимност 
е раздвоена и неясна. Тя блуждае между социалистическия 
тип лоялност към властта като цяло – послушанието, и 
демократичната легитимност към институциите. Като 
правило правителствата си отиват предсрочно, а протестите 
срещу БСП увенчават всяко нейно правителство в 
България. Новият илегитимизъм е продължение на 
комунистическото беззаконие. Както отбелязва Оръл Браун 
в своето изследване за политическата легитимност на 
Балканите днес:  

“Манипулациите на БСП с управлението на България 
и авторитарната тенденция на правителството на Бериша 
нараниха каузата на демокрацията и перспективите за 
истинска политическа легитимност”(Braun, 1994, p. 184).  

Гражданското общество е в кома и това усилва 
нелегитимността, проникваща и в новите демократични 
институции.  

Корупция. Комунистическият нихилизъм към закона 
лесно се обръща от “революционен” в “консервативен”. 
Ако е “законно” да експроприирам експроприаторите, защо 
да е незаконно да вземам подкупи? И в двата случая 
частната собственост е илюзорна буржоазна ценност и аз 
преценявам какво е добро и какво не е за революцията и за 
мен като революционер.  
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Държавната собственост е среда за неограничена 
корупция. Това е така, защото са налице блага без 
собственик и със слаб контрол, към които спонтанно се 
насочват най-напред онези, които упражняват този контрол 
“от името на народа”. Така държавното подлежи на властно 
разпределение между партньори, които владеят различни 
видове държавно богатство и могат да ги разменят помежду 
си. Потенциалите на интересите на живи партньори в 
държавната администрация са винаги по-силни от 
потенциала на обществения интерес. Така текат потоци от 
държавни ресурси от държавата към частно владеене.  

След комунизма държавната собственост запада 
поради разрушаване на пазара на социалистическото 
производство и поради отпадането на плана, който макар и 
изкуствен, поддържа целево растежа. Тази собственост се 
озовава изцяло в ръцете на ръководителите и или се развива 
прогресивно, за да донесе печалби за ръководителите и 
свързаните с тях фирми, или запада, за да стане евтина за 
приватизация. И в двата случая се облагодетелстват 
чиновници и менажери. Всекидневното неуважение към 
обществената собственост е ясно видимо в такива рутинни 
неща като широкоразпространения отказ на гражданите да 
се таксуват в общинския транспорт.  

Стопанска илегитимност. Рядко новите фирми 
отчитат пълните си обороти пред данъчните власти. 
Бюрокрацията, корупцията и нелоялната конкуренция 
отслабват икономическите правила и спазването им. В тази 
среда процъфтява илегалният манталитет на икономиката в 
сянка. “Духът на капитализма” не може да се присади прос-
то чрез законите на пазара. Той се съживява чрез поставяне 
на личността в автентичната рискова ситуация на оцеляване 
чрез рационално икономическо действие в условията на 
господстващ респект към закона. 

Лобизъм без граници. Политически решения се 
вземат в коридорите, в ресторантите, в апартаментите, във 
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вилите. На официалното място те само се потвърждават. В 
някаква степен това е така и на Запад. Трудно да се 
постигне съгласие без неформално общуване. Но когато 
неформалното съгласие и несъгласие, неформалното 
разделяне и противопоставяне замести етоса на 
институциалността и личното договаряне замести договора, 
фиксиран в текст и в рамките на закона и институцията, 
тогава рационалното и демократично общество се разлага и 
на негово място възниква илегитимна мрежа от дейци и 
общности, които се борят за властта и другите ресурси, 
използвайки институциите само като прикритие. Визията за 
именно такова протичане на социалния живот в 
посткомунистическия свят е особено силна. Политическите 
действия в зората на демокрацията се предприемат във 
формата на заговори, тълкуват се като заговори и се правят 
като заговори. Така политиката на пре-формието има два 
плана: “сцена” и “зад-кулисие”. Сцената се диктува от зад-
кулисието. В този език  

“партньорът” е на сцената е партньор, но зад сцената 
е верен приятел или враг (Герджиков, 10. 02. 1993). 

Конспиративно обяснение и действие. През цялата 
книга с характерното заглавие “Крахът” на бившия депутат 
от СДС Тошо Пейков преминава негативното изясняване на 
българския преход като провален от заговора на 
комунистите, Русия, КГБ, световните сили:  

“За страни като България и Русия Маркузе и 
Хабермас бяха предвидили отрицателната Теория за 
конвергенцията, според която социализмът и капитализмът 
усвояват един от друг предимно отрицателните си 
елементи. И това наистина е така: Свободният износ на 
капитали е Цел N 1 – “Символ верую” за 
капиталистическия свят. Криминалният износ на “Златото 
на Партията” стана Цел N 1 за режима на Горбачов” 
(Пейков, Т., сс. XIVIII – XIX). Няма място за коментар. 
Никъде не става въпрос за отговорност и вина на 
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обикновените българи (Пейков, Т., 1998). Това обяснение 
на “един неуспешен преход”, което дава Пейков, е 
максимално разширен и в същото време концентриран 
израз на негативния дискурс и заговорената менталност, 
проецирана политически в СДС от 1991 – 1993.  

“Не-формалите” – опозицията, преследвана от 
тайните служби преди есента на 1989, са “конспирации” 
поради това че са вън от “закона”, каквито са били и 
комунистическите партии с програми за насилствено 
сваляне на властта преди да дойдат на власт. Те гравитират 
към манталитет на “заговора”, т.е мисли, текстове и 
действия извън легитимното пространство на гражданското 
общество. Тази нагласа може да продължи да съществува 
несъзнателно. Тоталитарната система сама е заговор и 
предполага, че всяко противопоставяне е контразаговор. По 
тази болестна логика демократичните сили, взели властта 
след комунизма, имат не само очакването, но и реалното 
присъствие на комунистически задкулисни конспиративни 
ходове.  

Много хора, включително интелектуалци, смятат, че 
нещата се дирижират от секретни централи. Предмет на 
дълги и широки дебати е организирания от комунистите 
заговор за трансформиране на политическата власт в 
икономическа. Този обяснителен сценарий е защитен в 
книгите на писателя Христо Калчев, в романа “Мултитруп” 
на Георги Стоилов, в дебелата книга за “краха” на 
реформата на бившия депутат и в ред други 
посткомунистически произведения. Светът се движи от 
гигантска конспирация (евреи, масони) според 
няколкотомното “изследване” на Никола Николов 
(Николов, 1990,1996). Колко несъстоятелно е това, не е 
нужно да се обяснява.  

Но ето какво пише най-известният футуролог Алвин 
Тофлър в “Третата вълна”:  
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“Никой днес – от експертите в Белия дом или Кремъл 
до пословичния човек от улицата – не може да бъде 
сигурен как ще се развие новата световна система – какви 
нови видове институции ще се издигнат, за да осигуряват 
регионален или глобален ред.”(Тофлър, 1991, с. 421).  

Ето и Робърт Хайлбронър в “Капитализмът на 21 
век”:  

Най-накрая, случи се може би най-големият 
икономически преврат в съврмененната история – 
разпадането на съветската икономика. Не знам нито една 
икономическа организация, в това число и разполагащите с 
достъп до всички тайни на държавните разузнавателни 
служби, която да е очаквала този разгром” (Хайлбронър, 
1997, с. 11-12).  

Збигнев Бжежински, нарочен за лидер на световния 
заговор от Н. Николов, отмества катастрофата на 
комунизма в своята книга: “Големият провал” за първите 
десетина години на 21 век (Бжежински, 1991). 

Заговорната визия е комунистическа, но и балканска. 
Това са две различни нива на значения на властта, едното 
от които (комунистическото) се наслагва върху другото 
(традиционното). Комунистите поначало действат 
заговорно и това е открито казано от Ленин като принцип 
на партийна работа. Но на Балканите по традиция не се 
вярва на законите – те са направени от властниците в тяхна 
услуга. 

Според заговорената визия злото винаги има автор, а 
не е процес на запускане или лошо водене на нещата. 
Заговорната визия смесва рационалния интерес с 
еднозначния интерес към злото. Всичко изгодно за 
заговорниците е зло. Но конспирацията съвсем не значи 
изначално зло. Езотеричните учения най-често са за 
духовното развитие на хората. Затворените съобщества с 
идеални цели като масоните имат най-благородни цели, 
които бяха преизтълкувани комунистически и 
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посткомунистически отново като някаква зловеща вековна 
конспирация. А какво да кажем за тайните договорки на 
дипломати и политици, когато трябва да се постигне успех 
срещу общ враг и това наистина е враг в най-широк смисъл. 
Свалянето и ареста на Берия по време на смъртта на Сталин 
по единствено възможния в Кремъл начин, чрез заговор, не 
е зло. Датата 10. 11. 1989 г., отбелязвана като празник на 
демокрацията, е дата на заговора и свалянето на Тодор 
Живков от поста генерален секретар на БКП.  

Негативното конспиративно обяснение на събитията 
при пост-комунизма е изключително лошо за менталната 
атмосфера. То, първо, потвърждава визията, че тъмните 
сили са силни и че те движат нещата. Второ, което е още 
по-лошо. Заговорната визия твърди, че ти и аз сме безсилни 
да променим каквото и да е. Положителната героиня със 
странното име Вяналюба в романа на Георги Стоилов 
“Мултитруп” е уволнена, върната на работа, преследвана, 
изнудвана и заплашвана, само защото иска да излезе 
истината за състоянието на атомната електроцентрала 
“Овчедуй” (“заговорното название” на Козлодуй). 

Д. Рационалност. На изхода от комунизма 
обществото е разтрисано от трусове и хората търсят 
обяснения. Трусовете са просто трусове – това са вълни на 
ентропия. Те не са рационални действия. Но хората искат 
да разпознаят в лошото винаги зло-деяние. Те невинаги си 
дават сметка, че злото е просто из-оставеност на нещата да 
текат от самосебе си. Но тази из-оставеност е среда за 
рационални действия извън закона, за местни подредби по 
течението на разрухата. Вълна на пари, изтичащи зад 
граница, вълна на червения капитал, вълна на 
псевдоопозиция, вълна на полузаконна приватизация, вълна 
на компромати, вълна на разкриване на доносници, вълна 
на шантажи срещу политици и т. н. и т. н. За всички тези 
неща, които имат силно икономическо, политическо и 
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морално влияние, може би стоят нечии планове. Те целят 
нещо лошо с оглед интересите на малки групи хора.  

Илегалисткото обяснение за нещата в обществото е 
разбиране на жертвите на илегитимизма, и в по-малка 
степен на нарушителите на закона. Но нещата са 
преплетени – едни и същи хора могат да се преживяват като 
жертви и автори на незаконност. Така загубената 
легитимност остава на дистанция. Визията за произвола се 
усилва до степен на доминираща визия за обществото като 
цяло. Но по-важно е, че това води до постоянното 
възпроизвеждане на социален живот на границата на 
закона. Рационалната реконструкция на обществото като 
среда за борба на голи интереси и оголени сили е 
естествена основа за рационални незаконни действия, за 
рационално процедиране в обществото против закона.  

Е. Ескалация на илегитимизма. Започва се с ясното 
съзнание за налична незаконна власт, която произлиза 
пряко от Комунистическата партия. Червените лидери 
дърпат конците на прехода към капиталзъм, изнасяйки 
много пари и образувайки секретни центрове за 
информация и управление чрез подставени лица. Зад 
легалната власт има илегална комунистическа власт, много 
интелигентна и дърпаща конците на нещата. Зад издигането 
и падането на партии от власт в България стои скрит център 
или центрове. В романите на Христо Калчев (“Нерон 
Вълкът”, “Калигула Бесният”, “Циклите на Месалина”) 
това са “Пентхаус” или Луканов, свързан с КГБ, и 
българският задкулисен комунистически център. Те са в 
амбивалентно положение на война и сътрудничество с 
криминалните групи. 

Това положение не е устойчиво. То се променя в 
полза на легитимността. Новите институции, доказани в 
западната история като по-добри от авторитарните и 
тоталитарните, наистина започват да “дърпат” обществото 
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към нов ред и легитимност. но ускорението надолу е 
голямо и тягата нагоре е дълго време без видим ефект.  

 
29. Криминална менталност 
Борче споделя с приятел: 
– Не мога ди разбера как работи мобифонът, като 

няма жици? 
 – Много е просто. Работи си като телефона,  
само че използва въздуха вместо жици. 
 – Това е ясно, но как закрепват въздуха по 

стълбовете? 
Неуважение и недоверие към закона плюс достатъчна 

агресивност в перифериите на обществото култивира 
новата престъпна нагласа.  

А. Фрагмент. Мутрите са като банда разгулни 
патриции около императора. Те искат да грабнат от живота 
колкото се може повече, защото утре ще дойдат 
преторианците и ще им теглят ножа. Те са плебс, който 
прави отчаян опит да изкрещи: “Ние сме аристокрация!”. 
При социализма, като малки, те са хвърляни в спортни 
училища-интернати. Спортните общества бяха изградени 
на принципа на мъжкото братство. Там цареше йерархията 
на силата. Държавните спортни школи след края комунизма 
се изпозакриват. Това е стрес. Те стават излишни. Оттук 
фиксидеята за големи бицепси, големи коли и големи 
оргии- все фалически неща. Дългокраките “мутреси” 
неутрализират съмненията им за вътрешна ценност. 
Мутрите са предмет на извратено възхищение сред някои 
юноши. В разпадащи се култури мъжкото поведение се 
отъждествява с насилническото (хеви-метъл), на което се 
противопоставят дългокоси нежни тинейджъри, които си 
падат по “Нирвана” и “Продиджи”. 

Те се смеят на вицовете за себе си – перверзен начин 
за признание на силата им. Но се боят от съдбата и ходят 
при гадатели. Не може да си продал душата си на дявола и 
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той да не дойде за сметката. 60 000 души са били 
припознати от групировките като тяхна армия. Но босовете 
вече ги изоставиха, защото няма нужда от техните бицепси 
– бизнесът се легализира. (Александров, 18-23. 12. 1997). 

Б. Данни.  
В МВР има данни, че чрез някои от чуждите 

инвеститори в страната влизат пари със съмнителен 
произход, заявява главният секретар на вътрешното 
министерство Божидар Попов. Създава се освен това 
зависимост на политическата власт от парите със сенчест 
бизнес. Затова министерството на Бонев се заемало да 
проверява средствата, които се вкарват в страната и 
участват в приватизацията. МВР разследва между 85 и 100 
сигнала за корупция в държавната администрация.  

- - - - - 
Български шофьори на международни камиони са 

обвинявани нееднократно в подпомагане на нелегална 
емиграция. Така в български ТИР в Бари, Италия, през 
декември 1997 са открити 27 кюрди.  

- - - 
При разделението на секторите в сенчестата 

“индустрия” на Стария континент българите са неоспорим 
лидер в кражбите и трафика на автомобили.  

“Удивен съм от организацията на българите, както и 
от вещината, с която подправят документите нотариално. 
За съжаление ставаме все по-безсилни, вместо да е 
обратното”, заявява Маршало Ф. Роки от поделение на 
карабинерите около Рим (24 часа, 11. 12. 1997). 

 – –  
Щети за над 100 млн. долара от производството на 

пиратски компактдискове е нанесла България на 
Международния алианс за интелектуална собственост. 
Щетите в световен мащаб възлизат на над 5 млрд. долара. 
Нашият дял в тях е 2 %. В България 5 компании 
произвеждат компактдискове. България защитава 
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интелектуалната собственост според световните стандарти 
като законодателство. Драстични увеличения на глобите и 
конфискация на нелегитимните поточни линии предвиждат 
промени в Закона на авторското право. За 1996-97 г. са 
проведени над 400 полицейски акции. Но само шестима са 
осъдени за престъпления срещу интелектуалната 
собствност (БТА, 29. 12. 1997). 

Дори през 1997, когато са постигнати решителни 
успехи срещу някои групировки чрез лицензиране на 
застраховането, 55.5 % смятат SIC, ВИС-2, Аполо и Болкан 
за “мафиотски структури, маскирани зад привидно легален 
бизнес” (MBMD, 1997), които доминират над органите на 
реда (64.0 %) (пак там). Страхът не е изчезнал напълно: 

Бихте ли свидетелствали, ако имате информация за 
този тип организации? 

Да, категорично     15.3 
Да, но само ако се чувствам достатъчно гарантиран

 37.1 
Не      27.3 
Без отговор     20.3 
(MBMD, 1997). 
В. Проясняване. Криминалната менталност е водена 

от базовите смисли на свободата и достойнството. 
Огледалният образ на тези смисли е властта. При-
стъпването на закона и правата на другите е свобода отвъд 
обществения договор, който изхвърля извън себе си 
“излишните” (негодните да печелят легално, неготовите да 
приемат клаузите в договора, отказващите да признаят 
институциите). Когато някой се възприема като изхвърлен 
от обществото, той му обявява война. А когато на още по-
дълбоко ниво някой е изхвърлен от общността (преди 
всичко от семейството), той заболява ментално и е готов да 
пристъпи всякакви граници – в неговия ум те липсват, 
защото липсват смислите, които спояват общността – 
любов, състрадание, вяра и взаимопомощ. Принудително 
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самотният, чийто социален свят е “гадно място”, не е 
неизбежно криминален тип, но той без големи задръжки е 
готов да приеме общността на престъпниците. Те са негови 
“братя”. 

Коя е пост-комунистическата криминална 
менталност? Това е семейството от форми, в които се 
разгръща ума на изхвърления на брега след бурята на 
последните комунистически дни. Корабът е плавал 
нанякъде и в него е имало и такива, които корабното 
командване отглежда за специални цели: спорт, охрана, 
преследване, разузнаване. Спортът при социализма е 
държавна политика, с него се печели световен имидж. Той е 
независим от идеологията, няма червен цвят. За него се 
хвърлят маса пари. Когато държавата фалира, тя няма пари 
за голям спорт със съответните школи. И изведнъж десетки 
хиляди момчета стават “излишни” – те нямат какво да 
правят и как да живеят. 

Към тях трябва да се прибавят и хората на службите – 
при това компетентни, решителни и информирани. Те 
стават “мозъци” на криминалните групи, ако не са 
привлечени в новите държавни служби. Удивително 
кохерентни са умовете на такива босове и висшите офицери 
от службите. Те повеждат след-комунистическа война, в 
която едните познават другите като себе си.  

Това, което блокира и забавя посткомунистическия 
преход, не е толкова остатък от комунизъм, а криминалната 
менталност, която е по-силен вариант на не-легитимността. 
Илегитимността, зачената в отговор на методичното 
насилие и властен произвол на предишния режим, живее в 
сянка и така става криминогенна. 

Г. Негативната докса на свободата 
а. Хомо комунистикус се оказа готов за свободата, но 

не като конструктивно действие в съгласие с новите 
институции, а като деструктивно действие, на което и 
новите институции не успяват да противодействат. 
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б. Криминогенната нагласа от комунизма формира 
“втора мрежа” за ефективно социално действие чрез 
илегален рационален обмен на властни и административни 
услуги в цялото общество. У хората на върха тази втора 
власт се превръща в потенциална икономическа власт в 
евентуални пазарни условия.  

в. Тази нагласа бавно създава брожение и протест, 
които, макари наглед парадоксално, са ментална среда за 
възраждането на гражданското общество. 

г. Комунизмът в края на краищата рухва от 
нарастващото напрежение, но не толкова между 
гражданското общество и държавата, колкото между 
илегалната деструктивна нагласа и визирания проект. 
Заместителят на гражданското общество значи не е някаква 
чисто позитивна сила, насочена срещу тоталитаризма, а 
една негативна спрямо държавността сила. 

Субкултура. При комунизма животът намираше път и 
правеше форми извън социалистическите институции или 
имплантираше в тях свои форми: производство, търговия, 
натурална размяна на услуги, корупция, връзки, кражби. 
Форми на суб-културата като кич, поп-фолк, порно, 
криминале (донякъде), са под преса. Всичко това с 
експлозията на социалистическите институции изплува на 
повърхността и получава и легалност, и широка 
популярност – хората се наслаждават на липсващи преди 
това “всекидневни радости”. 

Пиратство. В корена на комунистическото и пост-
комунистическото интелектуално пиратство стои ерозията 
на собствеността. Богатството не е продукт на собственост, 
от повечето форми на която социалистическият гражданин 
е лишен, а е плод на решение на държавата или на 
присвояване на границата на или извън закона. 
Пиратството е прието от маса хора без ясно съзнание за 
криминалност. Всекидневното присвояване на границата на 
закона в среда, в която правото на интелектуална 
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собственост, както и всички други собственически права, 
не е уреждано ясно и хората не са го познавали, прави 
кражбата от далечен собственик аналогична на кражбата от 
анонимната държавна собственост. Когато инсталирам на 
компютъра си софтуер от чужди дискети, аз възприемам 
това като четене на книга, с която друг ми е услужил. 
Моето спокойствие се подкрепя от едно негласно 
признаване на нормалността да притежаваш и ползваш 
неплатена програма. 

Друга е историята с видеопиратството, което вече 
няма място на пазара след появата (или по-точно 
трансформирането от пиратски) на големите 
разпространителски фирми на пазара след комунизма. 
Трета е историята с пиратските компактдискове. Според 
Октомврийската програма за 1990 г. 350 милиона долара 
инвестиции в ДЗУ – Стара Загора. са невъзвърнати. Това 
мотивира компенсиране чрез пиратство. Вместо 
възнамерявания износ на български софтуер и музика, се 
правят пиратски копия на компакт-дискови записи на 
световно известна музика и софтуер. Продукцията се 
изнася в Русия, на Запад и малка част остава за вътрешна 
консумация. На срещата с президента Клинтън през 1995 
година нашата делегация (президента Желев, 
икономическия министър Румен Гечев и външния 
министър Пирински) са посрещнати с предупреждение от 
президента на САЩ, че от България загубите за САЩ от 
пиратски дискове са 30 млн USD.  

Ерозия на гражданската лоялност. В екс-
комунистическите страни с исторически увредена 
държавност и дисреспект към формалния ред и в среда на 
а-номия избухва цялото множество от възможни форми на 
незаконност, като се започне от ней-дребните и се завърши 
с тежките престъпления срещу личността и институциите. 
Хората използват всята възможност да не дадат дължимото 
на своите социални партньори, особено когато те са 
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държавни институции или фирми. В началото ерозира 
елементарната дисциплина на труда в държавните 
организации. Правят се с лека ръка отсъствия от занятия, 
стачки на студенти и на работници. Но това скоро заглъхва 
с появата на реален риск да останеш без работа. Бавно се 
култивира платежна лоялност. Елементарен пример: много 
от гражданите не плащат градския транспорт, като си 
изграждат и “рационално” алиби – градският транспорт не 
е добре организиран и аз протестирам, като не си 
перфорирам билет. 

Произвеждат се огромно количество нискокачествени 
стоки, които най-често паразитират върху имената на 
известни марки. 

Малки кражби. Усилва се като форма на 
“допълнителен доход” в тежките времена помпането на 
пари от служители на фирми. Служителите предимно в 
държавни фирми използват всеки възможен случай, за да 
присвоят част от оборота. Така шофьорите на общинските 
маршрутни таксита вземат таксата за превоз, но често не се 
издават билет на пътника. Това явление съществува и при 
комунизма, но на него се гледа като на нещо явно нередно 
и шофьорът рискува много при проверка. Затова, макар че 
се прави, той се стреми да го прикрива. На изхода от 
комунизма, преди да се “потегнат” скърцащите държавни 
институции и фирми, това вече не се прикрива и се приема 
като “норма”. (С течение на времето фирмите реагират и 
установяват нови видове контрол). Посткомунистическата 
незаконност в държавните фирми приема формата на 
“частен бизнес”, паразитиращ върху държавния – 
паралелни сделки, заеми, покупки, продажби, изпълнение 
на заявки от паралелно частно предприятие и т. н. Често 
самата ликвидация на предприятията е форма на 
разграбване.  

Укриване на доходи. Хората масово укриват доходи, 
попълвайки неверни данъчни декларации с известен риск 
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да бъдат хванати и санкционирани по силата на закона. Но 
прилагането на закона в тази сфера е много тромаво, още 
повече, че в данъчните нарушения навлизат и данъчните 
служители, докъде по своя воля, докъде по принуда на 
силни протекции спрямо едри данъчни нарушители. Нещо 
повече. От укриване на доходи често се преминава към 
изпомпване на чужди доходи във формата на данъчни 
кредити по недействителни сделки. Издават се в началото 
откровено фалшиви фактури, а после това става по-
опосредовано. 

Корупция. Границата е форма и формата е граница. 
Законът е форма. Криминогенното нарушаване на закона е 
прекосяване границата, пре-стъпление “отдолу”, от 
неучастващите във властта. Корумпираното нарушаване на 
закона е пре-стъпление “отгоре”, във властта. Онези, които 
пишат законите, постановмленията и нарежданията, ги 
нарушават поради граничната си позиция като автори на 
закони. Онези, които не признават законите, 
постановленията и нарежданията, ги нарушават поради 
граничната си позиция като излизащи извън обществения 
договор. 

Ако създавам нещо, аз мога да го променя или 
оформя така, че да го използвам за рационално действие. 
Така аз ще предвидя вратички за административно 
заобикаляне и анти-легитимност в закона. 

Криминалните типове се съюзяват с корумпираните 
валстници поради своята взаимна граничност спрямо 
законността. “Помпата”, която изсмукваше струи от 
безследно изтичащото богатство преди години, сега е 
“помпа”, която всмуква голям дял от съвкупната печалба 
при либерализиран пазар. Всички трябва да плащат за в 
бъдеще тази национална сметка. Българинът стоварва 
върху себе си огромен дълг за в бъдеще, който той трябва 
да плаща, тъкмо когато започне да се замогва. Това е 
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самонаказанието за комунистическата икономическа 
невменяемост. 

Д. Рационалността на криминалия ум е лесно 
възпроизводима. Рационалната процедура, която не 
признава границите на закона, има пред себе си несравними 
по-големи възможности пред легалното рационално 
действие. Престъпната менталност след комунизма 
ескалира и затихва като рационална вълна на реализация на 
уникални възможности. Това са възможностите на 
разстроената машина на реда в обществото. Това са 
възможностите на генерираното при реалния социализъм 
нихилистично отношение към собствеността и другите 
права. Това са възможностите на неопределеността на 
правовия ред в условията на преход.  

След комунизма нараства броят на хората, които 
заобикалят или прескачат законовите бариери, не защото 
всички стават по-лоши, а защото пред тях са или съвсем 
ограничени възможности, които се свеждат до илегално 
процедиране, или напротив – силно разширени 
възможности и остър дефицит на ред, което значи 
експанзия с цената на законността. 

При социализма много форми са извън или на 
границата (размита) на закона. Частната собственост, 
свободата на икономиката, новата публичност и свободата 
на словото правят някои от тях легални. Но те не са ново 
качество форми и нрави, родени основните институции – те 
са просто извадени “на светло” от сянката на 
комунистическата забрана. Тоталитарната преса ги е 
подтискала и сега те изскачат на повърхността и 
експанзират бурно. 

Е. Механизмът изглежда заимстван от фройдовото 
“потискане”, но в действителност е елементарен 
енергетичен механизъм на освобождаване на напрегнатото 
и сваляне на напрежението. Експанзията на задържаните 
форми представлява социална ентропия, защото то прави 
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невъзможни, блокира, посткомунистическите форми на 
живот, така, както при социализма блокираше 
социалистическите.  

Когато са загубени трайни форми на цивилизация и 
законност, освободеният от притискане може да изскочи 
като джин в бутилка да излее своята енергия в разрушение 
при липса на памет и готовност за тези форми. Такова е по-
ложението на някои места в бившия Съветски съюз (в 
началото Нагорни Карабах, после Абхазия, после Чечения), 
в бивша Югославия (последователни граждански войни в 
Хърватско, Босна и Херцеговина), където слепи сили 
убиват маса хора. 

Експанзията на след-комунистическата престъпност 
ми се струва все пак принципно ограничена. Държавите 
успяват да изтръгнат обществото от доминирането и дори 
отчасти контрола на престъпността. Това е така, защото 
вълната на криминалната менталност и действие е 
затихваща. Престъпната вълна затихва не толкова по силата 
и волята на държавата, а най-вече по флуктуационната 
динамика на самата вълна. След определена криминална 
експанзия настъпва насищане. Ентропията на средата е 
повишена до степен, която застрашава и прави в много 
отношения невъзможна самата криминална активност. 
Освен това канализирането на получилия инерция 
криминален бизнес е негово усилване. След определена 
степен той вече се нуждае от излизане на светло, поне 
отчасти, за да поеме по-мощни легални форми. Когато маса 
групи излизат на светло и се декриминализират, няма място 
за възпроизвеждане на нови криминални образувания в 
същите сфери. Паралелно със затихването на криминалната 
вълна затихва като цяло ентропийният поток в обществото. 
Вчастност, правовият ред се усилва, институциите на реда 
набират опит и по-лесно се справят със задачите си, 
доверието към закона расте и гражданското общество 
реанимира основата на правовата държава.  
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30. Насилие 
Криминалната менталност не винаги значи насилие. 

Но в нея неизбежно се съдържа насилническата потенция. 
Когато няма доверие в закона, той е заместван от голи сили. 
А те, приложени върху живи хора, стават насилие. 

А. Фрагмент. В град Дупница живее Злати Златев 
(Златистия), замесен в канал за крадени коли, участник в 
десетки изнасилвания. За четири години той натрупва 10 
висящи дела. През 1990 г е представител на борческата 
групировка “ВИС 1” в града и набира охранителна група. 
През 1990 е арестуван и разследван за отвличане на млада 
жена и заставяне да проституира, за грабеж, за кражба и 
измама, но е пуснат под гаранция. През 1991 отново е 
задържан за измама, кражба и грабеж. След още две дела 
отново е освободен срещу парична гаранция. През 1992 е 
арестуван за побои, заплаха за убийство, незаконно 
притежаване на оръжие и грабеж. Пуснат под гаранция. 
1993. Брутално изнасилване и незаконно притежаване на 
оръжие. Задържан за три месеца и пуснат под парична 
гаранция. През 1994 е задържан за рекет и отново пуснат 
под гаранция. Застрахователните компании (предишните 
борчески групировки), се дистанцират от него, а от “Корона 
Инс” го пребиват през 1995. През 1997 блъска с Мерцедеса 
си 48 годишен човек, пробивайки барикада срещу 
правителството в центъра на с. Ресилково. На 24. 11. 1997 
застрелва с пушка след скандал в заведение 38-годишния 
Любомир Мантарков и е тежко ранен от полицията при 
опит да избяга. Настанен е в МВР болница и след 
лечението е откаран в затвора (24 часа, 25. 11. 1997).  

Б. Хроника.  
На 1. 02. 1945 са екзекутирани след съд и смъртна 

присъда 73 народни представители от 25 народно събрание, 
изправени от Народния съд да отговарят за 
“сътрудничества с фашизма” в България. 

- - - - -  
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На 26. 08. 1990 г. в София е запален Партийният дом 
на БСП в центъра на столицата след акция на Пламен 
Станчев, който пред същата сграда се залива с бензин и 
заплашва да се запали, ако червеното знаме не бъде свалено 
от покрива на сградата, като партийно знаме, което трябва 
да стои по-ниско от националното. Дни след това е свалена 
червената звезда от високия пилон над сградата, както 
бетонните сърп и чук над входа.  

- - - - - 
В края на 1997 г. двама ученика на 16 и 17 години от 

техникума по информатика в Правец замислят грабеж на 
сарафско бюро. С тази цел те убиват касиер на излизане от 
сарафско бюро с пистолет. След няколко дни те убиват 
войник на пост пред японското посолство с цел сериозно 
въоръжаване и открадват автомата му. С този автомат се 
опитват да нападнат друго сарафско бюро. Там срещат 
въоръжена съпротива, ранени са и отстъпват. На гара 
Мездра същия ден те са открити – единият е мъртъв след 
два автоматични изстрела в устата, а другият – ранен, е 
хванат при опит да повика бърза помощ. 

- - - - - 
Табл. 30. Регистрирани престъпления в България през 

1991 – 1997 г. (НСИ, 1997) 
 
Б

рой 
рег. 
прес-
тъпл. 

1
991 

1
992 

1
993 

1
994 

1
995 

1
996 897 

 1
77944 

2
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2
2015
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2
22830 

2
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1
95424 

 
Три години след комунизма (10-17.06.‘93) в България 

се шири мнението, че държавата е под натиска на илегални 
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сили (MBMD, 1994). 79 % от анкетираните смятат, че 
“определени финансови групировки у нас оказват влияние 
(натиск) за вземането на едни или други управленчески 
решения” (пак там). 77 %през 1993 и 85.9% през 1994 не 
вярват, че ако станат жертва на някакво престъпление 
(кражба, грабеж, насилие и др.), извършителите ще бъдат 
открити. 39 % смятат, че финансовите злоупотреби никога 
няма да бъдат разследвани. 72.7 % през 1994 г. допускат 
“тайни връзки между престъпните организации и 
полицията”( (MBMD, 1993, 1994).  

Хората особено силно се тревожат от грабежите по 
домовете (73 %) В същото време те заявяват съдействие на 
полицията – 51 % биха съобщили в полицията в случай на 
видяно престъпление . Нещата са стигнали дотам, че има 
“опасност от отслабване и разрушаване на структурите на 
държавата” според 78 % (MBMD, 1994). 

В. Проясняване. Тези мисли на хората говорят за 
дълбоко вкоренено в обществото насилие. Насилието е 
вплетено в историческия корен на комунизма. Излизането 
от комунизма по тази логика трябва да е силово или дори 
насилствено. Но то далеч не е такова. Комунизмът 
колапсира, а неговите институции се взривиха, но 
насилственото му удържане бе изключение (Румъния, 
Сърбия, моменти в Русия). Избягването на насилието се 
основава върху съгласието относно отхвърлянето на 
комунизма. Новото насилие след комунизма като момент от 
хаоса е насилие на новите социални аутсайдери. “Борците” 
като аутсайдери осъществяват вълна от насилие. Но те вече 
не съществуват. Социалният смисъл на неорганизираната 
престъпност е богатството и неговото разпределение вън от 
границите на закона.  

Двата гореспоменати случая на най-нови насилия са 
различни казуси. Разтърсващо е направеното от двамата 
тийнейджъри-ученици по информатика. Предполагам, че са 
искали да съберат достатъчно пари, за да избягат от 



  321

България на “по-хубаво място”. За тях страната е “гадно 
място”, от което трябва да се изчезва. Те са напоени с 
нихилизъм и отчаяние. Със заграбените след убийства пари 
те биха могли да попаднат някъде на по-спокойно място на 
Запад и да си прекарват, както им харесва, а може би и да 
се занимават с програмиране? Банално е на фона на 
растящата престъпност делото на Златистия. Фрапиращо е 
безсилието и дори съдействието на съда, който го пуска 
четири пъти след арести за престъпления. Аз не съм 
познавач на правната материя по въпроса и допускам, че 
законът е изисквал това освобождаване. Но тогава какъв 
закон е законът, който пуска на свобода методично 
потвърждаващ се рецидивист. Какъв е този съд и какво 
общество е това, в което престъпниците се разхождат на 
свобода?  

Насилието е форма на човешко съ-жителство там и 
тогава, където и когато животът, свободата, богатството и 
достойнството се утвърждават в сблъсъци на голи сили, без 
ограничаващата форма на закона да притежава потенциал 
да ги спре. Насилието е трудно разбираемо – възможно е в 
основата му да има някакво влечение към смъртта. Оставям 
този въпрос настрана. Интересува ме пост-
комунистическото насилие. То може да се разбере като 
усилване и експанзия на криминалната менталност, 
изследвана в предишния параграф, която на свой ред е 
експанзия на илегалността на комунизма. Тук подбраните 
текстове потвърждават отново, че комунизмът е закърмен и 
провеждан в насилие, непознато по рода си в най-новата 
история. Да убиваш народни представители само защото са 
твои политически противници значи да заличиш целия 
смисъл не само на парламента, но и на обществения 
договор. Линията от застреляните “в името на народа” 
обикновени хора и народни представители през убиваните 
селяни, съпротивляващи се на колективизацията, през 
убийствата по площадите на Будапеща, Прага, Гданск, 
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Пекин, Тбилиси, Букурещ и Москва през убиваните на 
тъмно в тила и пребиваните в лагери до събития като 
палежа на комунистическия дом е линия на експанзия и 
затихване (за щастие) на една огромна историческа вълна в 
съвременния Запад. Към нея принадлежат и неописуемите в 
своя ужас националистически войни в Нагорни Карабах, 
Хърватско, Босна и Херцеговина. Това е вълната на 
комунизма. Пост-комунистическите насилия бледнеят пред 
комунистическата мегасмърт. През 20 век това насилието в 
света се разрасна до мега-размери. Сега отиваме към 
следващия, комунизмът си отиде, отдавна няма фашизъм. 
Може би сме на прага на много по-трайно редуциране на 
насилието. 

Г. Антикомунистическата съпротива. Още през 
четиридесетте години в България са разбити отряди на 
антикомунистически партизани – горяните. През октомври 
1956 г. в Будапеща се разиграва първата масова кървава 
драма, от която започва ерата на посткомунизма. Първото 
по същество посткомунистическо насилие е това въстание 
и репресията на комунистите в съюз със съветската армия 
при потушаването му. През април 1968 г. в Чехословакия 
войски на Варшавския договор потушават народно 
въстание в подкрепа на демократични реформи към 
“социализъм с човешко лице” (пражка пролет). През 1980 г. 
в полското пристанище Гданск избухва стачка и властта 
използва оръжие за потушаването й. През април 1989 г. в 
Тбилиси е окървавена демонстрация. През април 1989 г. на 
площад “Тянънмън” в Пекин танкове убиват демонстранти. 
През декември в Румъния са убити много хора опит за 
въоръжено потушаване на масов протест. В Русия – два 
опита за въоръжен преврат през 1991 и през 1993 г. В 
Албания – въоръжен метеж срещу антикомунистическа 
диктатура през 1996... 

Политическо насилие. За изхода на комунизма са 
характерни репресиите, които са израз не на твърда воля, а 
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по-скоро на объркване в смутената власт. Много 
политически форми и акции на изток от Централна Европа 
са заредени с някакви потенциали на насилие. То идва 
някак спонтанно от озлоблението срещу комунистите. Но 
площадните акции на насилие не са обясними единствено с 
това. Очевидно антикомунистическото насилие следва 
съпротивата срещу още живите комунистически форми.  

В политиката след комунизма рецидивира особен тип 
политическо насилие – самонасилие чрез въображаемо 
действие на вражески външни сили. Търси се и се 
разпознава образа на врага. Такова съществува особено 
докато комунистите са силни и подозренията в тяхната 
задкулисна дейност съществуват, и то отчасти обосновани. 
Но “скритите сили са скрити в черепните кутии”, написах 
през 1992 г. в “Репортер 7”. през 1992 във в-к “Репортер 7”. 
“Такива скрити сили карат тълпи да освиркват всеки, който 
е против поредните решения на НКС. Те карат участниците 
във форуми на СДС да ръкопляскат в хор на ядрото от 
правоверни в НКС. Те карат мнозина да се свиват с 
разтуптяно сърце и да гласуват с останалите, за да не бъдат 
отлюспени. Те карат ядрото от твърди лидери да навива 
пружината на противопоставянето докрай, да играят “ва 
банк” и да обвиняват за загубите си всички други, но не и 
себе си. (Герджиков, 21.01.1993).  

Посткомунистическият национализъм създава нови 
разрушителни вълни. Освобождаването на 
комунистическото напрежение повлича и усилва тлеещите 
напрежения и пламват националистически войни в 
Армения- Азърбейджан, Грузия-Абхазия, Русия-Чечня, 
Сърбия – Хърватско, Босненски сърби – Босненски 
мюслюмани. Как е разбираемо националистическото 
насилие? Ако обществото е артефактуално фиксирано съ-
жителство, което се основава върху жизнената цялост на 
общността, и ако то се разпада, тогава остават голите 
общностни кръвни връзки. Остават общностните единства 
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на семейството, религиозната общност, народът, “нацията” 
(повече като идея, отколкото като реалност). Комунизмът 
не зачита тези общности и границите между тях. Той не 
създава форми за гарантиране на техните общностни права. 
Така избухва национализма като естествена реакция на 
големите общности срещу непризнаването на тяхната 
идентичност. И ако те решат, че могат и са длъжни да 
превърнат своята кръвна цялост в национална държава, те 
се намират вече в потенциален национален конфликт. Това 
още не значи война. Но войната идва, когато местното и 
моментно насилие набере инерция и се разпространи 
достатъчно в средата на а-номия и слабост на социалния 
ред. Тогава сме удивени от лекотата, с която се убиват хора 
в големи мащаби. И тогава се показва за пореден път, че 
човекът е много далеч от това да контролира ментално 
своята телесност и свързаната с нея страстност, 
включително и към телесно унищожение.  

Разграденият двор. В обстановка на аномия, слаба 
власт и разруха на стария ред в посткомунистическите 
страни лавинообразно нарасна престъпността. На първо 
място това е икономическата престъпност: мръсни пари, 
изпомпване на пари и т. н. На второ място това е 
престъпността срещу личността: кражби, грабежи, 
изнудване, рекет, изнасилвания, убийства. Престъпността 
постепенно се организира и се сраства с властта. Образуват 
се центрове на организирана престъпност. 
Посткомунистическите страни изнасят престъпност на 
Запад.  

Насилието отслабва хората и те стават по-беззащитни 
срещу грубата сила, властваща в обстановка на аномия и 
слаби институции. Това насилие преразпределя съществена 
част от богатството и е в основата на разслоението в 
посткомунистическите общества, а не чисто 
икономическите механизми. 
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Отговорът на Запада. В отговор на износа на 
престъпност от някои екс-комунистически страни бе 
спусната нова желязна завеса. Хората от Балканите са все 
още с ограничено право да пътуват на запад, в страните от 
Шенгенското споразумение. Ето, аз не съм престъпник, но 
не мога свободно да отида в която част на земното кълбо 
поискам. При комунизма моето безправие да пътувам зад 
граница бе обект на западното възмущение. Сега същите 
тези хора ме спират. Принуждаването към определени 
промени и напредък в борбата с престъпността, за да се 
уважи основното право на милиони хора, е насилие над 
правителствата и народите на посткомунистическите 
страни от Запада. Ограничи се рязко потока на хора от 
Изток на Запад. Определени страни се изключват от 
западните общности. Създава се тенденциозен лош имидж 
на страни като България. Те имат практически ограничен 
суверенитет. Западът може да намали по този начин 
импортираната престъпност, но има ли морално право в 
това? Ако е вярно, че преди половин век Западна Европа 
изчака съветският комунизъм на приближи Берлин, за да се 
намеси, и това да раздели Европа на две части, едната от 
които се дава на комунистите, то тогава Западът няма 
морално право да спуска тази нова завеса. Може би Европа 
ще стане едно цяло и тази страница ще бъде затворена. Но 
да имаме едно наум: Западът не е цивилизацията на 
хуманността и на човечеството в истинския смисъл. Преди 
всичко Западът пази своите достижения в задоволяването 
на телесните човешки нужди на своите граждани и едва 
след това, ако не е против интересите на тези нужди, той се 
грижи за единството, за отвореността и световната 
толерантност. Това е доказано в цял ред действия на Запада 
като цяло и на отделни страни в Европа и извън нея. 

Насилието по време на посткомунизма все пак 
несравнимо по-малко, отколкото по време на самия 
комунизъм. Старата власт, “с кръв взета”, по думите на 
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най-твърдите комунисти, може да се отстъпи “само с кръв”. 
В съгласие с тази нагласа в началото на посткомунизма се 
извършват редица актове на насилие, в България – без 
жертви.  

Д. “Разумът на насилието” е необясним. Ако можеш 
да постигнеш нещо без насилие, насилието е просто 
безумие. Ако чрез насилието печелиш пари или свобода, 
тогава то е рационално. Но всяко насилие увеличава 
потенциала на насилието като цяло и обикновено прави 
други насилия по-високо вероятни. Така че като цяло в 
насилието едва ли има разум. 

Е. Динамика. Насилието следва същата линия и 
същите нелинеарни катастрофи, каквито следва 
криминалната нагласа – то е неин завършек. То също така 
набира потенциал под възприятието на хората, повдига 
напрежението в обществото, избухва в момент на рязка 
промяна в условията, които го ограничават, разгаря се като 
пожар и утихва с изчерпването на потенциала и засищането 
на страстта към насилие. В края на века екс-
комунистическото насилие е почти овладяно. Остава да се 
овладява насилието в друг план, в плана на глобалната 
ситуация. 

31. Ръката на закона 
Насилието има граница и това е редът, наложен от 

силата на суверенната власт. Тя е сила на позитивното 
съгласие срещу насилието. 

А. Фрагмент. В младата българска демокрация не-
редностите в държавните институции са естествени. Те са 
усилено експонирани от медиите и това поддържа висок 
градус на тревожността, че ръката на закона не се е 
изправила срещу престъпността. През февруари и март 
1991 година избухна скандала с “оня списък” (с имена на 
служители от Министерството на външните работи, които 
са служели на ДС, най-вече на разузнаването). През 
пролетта на 1998 съдебната система бе подложена на 



  327

обществена критика и институциален натиск за 
неефективна работа по делата за криминални престъпления. 
Хората искаха и чакаха присъди за кредитните милионери и 
милиардери, за бандитите и убийците. Но бяха шокирани 
от пускането под гаранция на арестувани престъпници.  

Б. Хроника.  
1992. Завежда се дело за “Оня списък” (N 54/1992 г.). 

В процеса на разследването влизат в конфликт личности и 
институции на властта: директорът на Националната 
следствена служба Ани Крулева, министърът на 
вътрешните работи Йордан Соколов и главния прокурор 
Иван Татарчев (по матариал в 168 часа. 26. 01. 1993).  

На 4. 02. 1997 г. една от клаузите в националното 
споразумение е единството между политическите сили в 
борбата срещу престъпността. Новият министър на 
вътрешните работи Богомил Бонев предприема истинска 
офанзива срещу организираната престъпност. Повечето от 
действията на неговите хора се оценяват скептично от 
главния прокурор Ив. Татарчев като “пропагандни”, 
“непрофесинални” и “прибързани”. Прокурорите и 
следователите са обект на съмнения във връзки с престъпни 
групи.  

През 1997 г. са приети поправки в Наказателно-
процесуалния кодекс, които правят процеса на привличане 
под отговорност по-бърз. Така се съобщава, че от 7. до 14. 
12. 1997 102 закононарушители са осъдени и пратени в 
затвора по новата ускорена процедура за извършени 
кражби и грабежи. През последните година-две бяха 
арестувани в различни краища на света “фараоните” на най-
големите финансови пирамиди в България: Иво Недялков 
от “Ийст Уест Юръпиън Холдинг Груп”, Соломон Анжел 
от “Анжел Сити”, Майкъл Капустин (американски 
гражданин) от “Лайф Чойс”, Миролюб Гаич (югославски 
гражданин) от “Югоагент”. Бяха арестувани и избягали 
шефове на фалирали банки. Бе публикуван списъка на 
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получателите на необслужвани кредити (кредитните 
милионери). Делата на банкерите и неизправните длъжници 
едно по едно влизат в съда. През 1997 г. е арестуван Ержан 
Рашид – Роко, участник в канал за фалшиви марки от 
Турция за Щатите. Делата срещу него са в ход. (Роко бе 
освободен под гаранция през юни 1998, след като излежа 
повече от година). Особено силна е атаката срещу 
“Мултигруп” – най-голямата частна фирма в България, 
създадена (може би) с червени пари. “Спецслужбите 
проверяват до каква степен първите сделки на “Мулти” са 
стартирали с пари от безотчетната каса на ЦК на БКП и 
кредити, осигурени от убития екс-премиер Андрей 
Луканов. МВР проверява и до каква степен каналите за 
крадени автомобили от Западна Европа към Близкия Изток 
през България са осъществени с помощта на групировката и 
какво е нейното участие...МВР разследва приватизационни 
сделки на Мултигруп (Оловно-цинковият комбинат в 
Кърджали, фирма “Бороспорт” (Николов, 26. 01. 1998).  

През 1998 г. българското правителство приема 
“Национална стретегия за противодействие на 
престъпността”. В нея се оценява неадекватността на 
съпротивата срещу престъпността. Законодателните 
промени във връзка с престъпността следва да се 
систематизират и съгласуват. Трябва да се създаде единна 
информационна система, която сега е разкъсана.  

През 1998 правителството на България премахна 
силовите застрахователни групировки: “ВИС-?”, “СИК”, 
“Аполо&Болкан” и подобни структури, превърнали се за 
няколко години в организирана престъпност в България, 
поставила цялото общество в зависимост от себе си. Това 
стана чрез административни актове. Застраховането бе 
подложено на лицензиране и тези групировки, въпреки 
формалното си закриване и новите си фирми, не получиха 
лиценз. Това можа да стане в среда на обществено съгласие 
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срещу престъпността и в етап на самоорганизиране на 
групировките в напълно легални икономически субекти. 

В отговор на масовите обвинения, че съдът не си 
върши работата, Нели Куцкова, председател на Софийския 
окръжен съд, заявава: “Вярно е, че правораздаването в 
България е бавно и тромаво. Но то е такова по целия 
цивилизован свят. Бързо съдят само революционните 
трибунали и военнополевите съдилища, които осъждат без 
право на обжалване и присъдата се изпълнява незабавно” 
(Куцкова,12 – 18. 01. 1998). 

Б. Данни.  
 
Табл. 31. Престъпления и осъдени лица в България 

през 1991 – 1997 г. 
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997 10 1868 
(НСИ, 1997, с. 14). 
Фиг. 31. Разкрити, регистрирани и наказани 

престъпления от 1991 до 1997  
(по данни от НСИ, 1997).  
Хората постепенно гласуват доверие на органите на 

реда. В началото това доверие е ниско. 
1992, 23. 10. Вие лично имате ли доверие в полицая 

на района ви, за опазване на вашата, на семейството и на 
дома Ви сигурност? 

Да      
 (30 % 

Не      
 42 

Не го познавам     
 26 

Не мога да преценя    
  2 

(MBMD, 1992). 
На 15. 09. 1994 86 % не вярват, че “ако вие станете 

жертва на престъпление, престъпниците ще бъдат открити 
и наказани” (MBMD, 1994). На въпроса къде се къса 
връзката между институциите в борбата срещу 
престъпността, 46 % през 1995 г. отговарят: “Във всички 
тях заедно”, според 30 % това става в 
прокуратурата(MBMD, 1995). Само 6 % обвиняват 
следствието и 8 % – полицията (пак там).  

Три години по-късно тази негативна картина е 
коренно променена. В началото на 1997 г.(4-9.03) 49.4 % 
вярват, че новото управление ще реши част от проблемите с 
престъпността и още 19.9 % заявяват, че то просто ще 
намали престъпността в страната. (MBMD, 1997). Оценката 
на дейността на министъра на вътрешните работи Богомил 
Бонев е:  
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     17-19.03 
 10.04’97 

Много добра   25.0  
 28.9 

По-скоро добра   37.3  
 49.3 

По-скоро слаба   10.4  
 13.1 

Слаба    4.7  
 6.0 

Без отговор   22.5  
 2.8 

(MBMD, 1997). 
Прави особено силно впечатление скокът на 

доверието към министъра на МВР от март до април – с 
цели 15 %. Около 78 % в периода април – юни 1997 г. 
вярват, че престъпността ще се намали чувствително или 
ще се решат част от проблемите й (MBMD, 1995). 

Според своя вътрешна статистика МВР разкрива вече 
всяко второ престъпление. 104 164 противозаконни деяния 
са разкрити през 1997. Това е 45, 6 % от всички убийства, 
кражби, изнасилвания и други тъмни дела. Хората на Бонев 
са постигнали така най-високия процент на разкриваемост 
от 7 години насам. За сравнение във Франция разкриват 34, 
9 на сто, в Швеция – 30 %, в Италия – 25.5%, а в Испания – 
24.8). Българското правораздаване обаче е рекордьор по 
неефективност: от 100 разкрити престъпници в затвора 
влизат едва 4. По брой на полицаите на 100 000 жители 
България заема едно от последните места в света. 
Постъпилите в МВР сигнали, молби и предложения през 
1997 г. са с 83 % повече в сравнение с 1996. 20 % от 
заявителските материали се оказват лъжливи. Значителна 
част от престъпните деяния остават тайна поради 
непостъпили заявки. Но е налице е все повече ред и 
сигурност в България (Леонидова, 13. 03. 1998). 



 332 

През 1992 г. в България са образувани 209 931 
следствени дела. През 1993 те са били вече 256 591. 
Следователите в страната наброяват 590 души. Има 
следователи, които отговарят за по 1000 дела от по 1000 
страници...В столичното следствие към юни 1994 г. в 
производство са 12 000 дела, приключени са 3 000 дела. В 
ареста на столичното следствие има 219 арестанти при 
капацитет 220. Следоватлят Коци Христов е обвинен и 
осъден в получаване на подкуп (Деянов, 18. 06. 1994). 

 
В. Осмисляне. Ръката на закона е силата на 

държавните институции, подкрепена от общественото 
съгласие за законност срещу престъпността и 
криминалното мислене. Тази сила още не е достатъчна, но 
расте от година на година и от месец на месец след взрива 
на илегитимност на изхода на комунизма. Силата на 
гражданското общество и на институциите винаги е 
достатъчна, за да се изтръгне една страна от тресавището на 
престъпността. И това наистина става с укрепването на 
властта и обществената непримиримост към насилието.  

На този процес пречат особените констелации на 
интереси, които деформират мотивацията и манталитета на 
следователите, съдиите и прокурорите. За разлика от 
адвокатите те са на заплата и възнаграждението им не 
зависи пряко от наказването на престъпника. По-скоро 
обратното – платените гаранции при освобождение и 
възнагражденията на границата на закона мотивират 
негативно и системата охотно пуска на свобода онези 
граждани, чието престъпление не е достатъчно доказано 
или просто са последствени свръх срока. Правило е 
освобождаването под гаранция. Стига се до парадокса 
престъпник при арестуване да пита за прокурор, а не за 
адвокат. 

Полицията на свой ред се демотивира от 
бездействието на съда и връщането на престъпниците на 
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улицата. Не достигат пари за полицията. Но доверието в 
полицията расте за сметка на гибелния страхов синдром. 

Г. Охранители и застрахователи. Спецченгета и 
елитни спортисти (“борци”), загубили пъпната връв с 
държавата, още през 1990 се обръщат агресивно срещу 
обществото и обявяват война на беззащитния малък бизнес. 
Те се обявяват за негови покровители и в стил мафията в 
Америка през двадесетте години събират своите “такси” от 
дребните търговци, за да ги “пазят”. Тази дейност достигна 
до застрашителни размери. Паралелно с рекета те 
извършваха интензивен трансфер на крадени коли от Запад. 
Натрупаха нов капитал през периода на югославското 
ембарго. Създаде се организираната престъпност в 
страната. Израснаха се родни “гиганти” на илегалния 
бизнес и си вмениха, че контролират макропроцесите в 
страната. Такава организирана престъпност с много по-
големи мащаби се създаде в Русия и другите екс-съветски 
републики и в по-малка степен на Балканите и в Централна 
Европа. Вълната на тази престъпност затихна под силата на 
тотално негативния имидж и действието на институциите 
на властта.  

Превъзмогване на пиратството. Видеопиратството 
със своята илегална печалба (флуктуация) след известно 
натрупване и при натиск на закона и международното 
право води към създаването на легална видеомрежа (ред). В 
това състояние бившите пирати вече възпират с легален 
бизнес и кампания срещу пиратството новите свои 
конкуренти.  

Усъвършенстване на съдебната система. Когато 
полицията стегна редици и стана далеч по-ефективна, се 
засили разминаването между първата фаза на действие на 
ръката на закона и следващите. Рязко се открои 
неефективността на съдебната система с независими 
прокурорски и следствени национални служби (Главна 
прокуратура и Национална следствена служба). Стана 
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пределно ясно, че независимостта на прокурора и 
следователя от съда дебалансира съдебната власт и я прави 
особено уязвима за корупция. Тя се засилва още повече от 
централизацията на следствието и прокуратурата. В ръцете 
на висшестоящите следователи и прокурори е съдбата на 
водените дела. Тягата към приемане на дивидентите от 
облагодетелстване на нарушителите на закона е много по-
силна от професионалния дълг. Това подтиква към 
“адвокатска” дейност по облекчаване положението на 
арестуваните и дори освобождаване, по протакане на дела, 
по леки обвинения и т.н.  

Балансирането на центровете на съдебната власт 
изисква устойчив център и това може да бъде само 
институцията на съда. В рамките на съда са равнопоставени 
прокуратура и защита. Нагласата към извършване на 
престъпления е силно отслабена, когато насреща си 
потенциалният престъпник има една хомогенна, 
балансирана и ефективна съдебна система, която здраво 
стои на основата на общественото доверие. Към такава 
съдебна система, в която в центъра е съдът, а следствието и 
прокуратурата са към него, като полицията разследва 
повечето престъпления, е насочен новият проектозакон за 
реформа на съдебната система (юни 1998). 

Декриминализация на бизнеса. Тук ръката на закона 
има косвено действие. В закона всичко става по-сигурно и 
перспективите са много по-трайни и стабилни. Дори 
започнал незаконно, бизнесът има обективен интерес към 
легализация. На известен етап самите групировки на 
границата на закона търсят все по-интензивно легалния 
бизнес с нормалното проектиране, маркетинг, мениджмънт 
и стратегически избор. В България стана известна 
крилатата фраза на Илия Павлов, шеф на “Мултигруп”: 
Гущерът трябва да откъсне своята опашка. За да оцелее, 
сенчестият бизнес на един етап трябва да излезе на светло, 
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което значи да жертва своята “черна часг” от наличните си 
функционални структури.  

Криза на организираната престъпност. На този етап 
организираната престъпност и нейните агенти изпадат в 
криза. Те имат да направят избор: или да останат в сянка и 
да бъдат лишени от протекцията на бившите центрове на 
черния бизнес, или да излязат на светло и да бъдат лишени 
от възможностите на илегалното действие. Онези, които 
остават престъпници, вече изпадат в изолация, отслабват и 
в много отношения се ирационализират. Те стават лесна 
плячка на органите на реда. Престъпността вече става по-
немотивирана, по-маргинална и по-жестока в единичните 
си прояви.  

Доказателство за тази редукция на престъпността е 
следната локална съпоставка: за месец март 1997 в 
България са регистрирани 33 000 престъпления, а за същия 
месец една година по-късно – 15 000 по данни на МВР.  

Д. Антикриминална нагласа. Това постепенно става 
климат, нагласа, масова ментална форма. Позитивна вълна 
на подреждане, която се самоусилва. Така, ако министърът 
си върши работата и организираната престъпност отслабва, 
моят риск от рекетьори намалява. Аз вече няма да 
разходвам пари за рекет. Ще мога да отделя за данъци. 
Наистина това е почти утопично, а най-вероятно 
позитивната вълна ще се изрази при мен в по-голяма 
симпатия към властта и смел бизнес. но едва ли аз ще 
започна да си плащам данъците. всуе пак аз, дори неусетно 
за мен, ще стана по-лоялен гражданин. Ще уважавам все 
повече властта с нейните институции. Няма да се 
съпротивлявам убедено и принципно на данъчните органи 
и да укривам при всички условия данъци. Ще се подобри 
дейността на самите данъчни служители, тъй като 
заплахата от изнудване и уреждане на сметки от горе, от 
висши корумпирани чиновници, ще намалее. Следователно 
висшата власт, институциите на държавата централно и по 
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места – правителство, съд, народно събрание, наистина 
започват реформата и задвижват кръга нагоре към 
негентропия, а не обикновените хора. Останалите 
резистентни слаби звена ще бъдат принудени да се засилят 
или чрез естествен отбор на действия, или чрез естествен 
отбор на актьори. 

 
Е. Динамика. Някои флуктуации са позитивни, т. е. 

макар че тяхната физическа същност е неутрална към 
човешките ценности, те имат положителен смисъл за 
хората (за някои хора) в посткомунизма. Това са процеси на 
спонтанна реанимация поради свободата на инициативата, 
частната собственост, правото на слово, свободата в 
културата. Такива флуктуации са: фолк (поп-фолк); от 
спекула към капитал в търговията на едро; – пиратство- 
легална видеомрежа; – – легално производство след 
приватизиране; – излизане на сенчестата икономика на 
светло; – от корупция към професионална етика. Процесът 
е в ход. 

Експанзията на законността като положителна 
флуктуация става възможна в условията на обществено 
ангажиране, затихваща вълна на престъпността като цяло и 
засилени институции. Но в основата на тази експанзия е 
реанимацията на легалната нагласа. Доверието в 
институциите на властта стимулира позитивно отношение 
към легалния бизнес, непримиримост срещу корупцията и 
насилието. Много илегални стопански дейности излизат на 
светло. По-голямата маса престъпно правене на пари се 
ориентира към закона с цел легализация, изпиране на 
парите, участие в приватизацията и по-високи печалби от 
нови видове бизнес.  

От друга страна гражданското общество вече не може 
да чака да приключат от самосебе си вътрешните 
несъгласуваност на полицията, съда и прокуратурата и 
изисква от тези институции решителни действия. Така се 
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усилва позитивната флуктуация на отвоюване на държавата 
от престъпността. Хората могат все по-спокойно да се 
грижат за делата си без особен риск от измама, кражба, 
грабеж или насилие. 

32. Легитимно рационално мислене и действие 
Експанзията на легитимността е усилване духа на 

закона не само като дух на политическа или съдебна воля, а 
преди всичко като ментална вълна срещу илегитимизма.  

А. Фрагмент.  
“След като отговаряме за толкова много хора, ние сме 

абсолютно задължени да имаме политически и обществени 
ангажименти, да изразяваме нашата позиция, а не да се 
държим като мишки...независимо от обстановката, в която 
в момента съществуваме, аз имам своето позитивно 
отношение към институциите, в това число и министър-
председателя, и с нищо няма да попреча на политиката, 
която те провеждат...Не сме сваляли правителства никога и 
никой няма намерение да прави това. Защото това е право 
на избирателя” (Павлов, 03. 12. 1997).  

- - - - - 
Към края на 1996 вече бе в реда на нещата от 

видеотеката, откъдето вземах лошокачествени пиратски 
видеофилми, да отказват масово на запитвания за 
неизбежно пиратските нови нашумели фирми. 

- - - - - 
През 1998 бяха затворени всички налични в страната 

поточни линии за компактдискове и подложени на 
лицензиране. 

Б. Хроника.  
През 1993 г. лично президентът Желев постанови 

закриването на охранителните фирми. Те мимикрираха като 
“засрахователи”. Но сега символът на “бореца” с “BMW”, в 
анцуг, носещ бухалка и мобифон, залезе и бившите 
рекетьори си наеха армия симпатични застрахователни 
агент(к)и, които с усмивка прибираха парите на старите-
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нови клиенти. В случай на нежелание следваше лек натиск 
и в някои случаи показно открадване на колата или обир в 
офиса. Но това бе изключение. Още през зимата на 1997 и 
особено през пролетта агресивният срещу престъпността 
министър на вътрешните работи Бонев организира ред 
акции срещу принудителното застраховане и други 
илегални дейности. В резултат на усилената дейност на 
полицията и на нейната популярност доверието към нея, 
сравнително стабилно след 1990, видимо нарасна в средата 
на 1997. 

 
 
 
VIII 

'90 
38

% 
IX '94 28 

X ‘91 44 II '95 35 
III '92 37 IX '95 39 
XII 

'92 
44 I '96 30 

VI 
'93 

 IX '96 36 

XI 
'93 

44 VI '97 53,2 

I '94 41 XII '97 46,7 
 
 
Фиг. 32. Доверие в полицията от 1990 до 1997 
 (по данни на НЦИОМ, GALLIP и MBMD). 
1994, 01.03. На въпроса: “Според Вас, морално 

осъдителна ли е работата на черно?”, 62 отговарят: “Да”, 29 
%: “Не” (MBMD, 1994). 

В. Проясняване. Насилието е извън границите на 
закона, защото накърнява живота, ограничаването на 
чуждата свобода е извън закона, защото намалява общата 
свобода. Ерозията на сигурността е в някакъв смисъл извън 
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закона, защото отслабва общата сигурност. Кражбата е 
извън закона, защото разрушава институцията на 
неприкосновената собственост. Нараняването на чуждото 
достойнство е в някои форми извън закона, защото 
неговото разширение застрашава достойнството на всеки. 
Тези общи смисли залягат в основата на обществения 
договор, написани са във всички конституции на свободния 
свят. Те са тема на първо съгласие между гражданите. От 
тях произтичат останалите форми на законов ред.  

Правовият ред е функция на силните институции на 
демократичната власт, а не на квази-демокрацията на 
всепозволеността. Легитимизмът, легитимизацията на 
обществото преди всичко значи засилване на властта и 
институциите, според премиера Иван Костов (БНТ, 21. 05. 
1998). 

Законите работят добре, ако е жив смисъла им и ако 
хората ги признават в едно доминиращо съгласие и воля за 
борба против беззаконието. В противен случай те остават 
на хартия. Легитимните нрави дават живот на правовата 
държава. През пост-комунистическо време бързо се коват 
новите норми, но бавно зрее разбирането, съгласието и 
доминиращото признаване на тяхната валидност. И със 
степента на това зреене се развива легитимното рационално 
действие. Това отново потвърждава водещата идея тук за 
ментално ядро на социалния жизнен свят, проецирано в 
текстове, градежи и действия.  

Правото в гражданското общество е ограничение за 
всяко социално действие. Това значи, че локално, при общо 
спазване на закона, може да се постигне повече, ако 
законът не се спазва. Ако неспазването на закона е 
неписано правило, а не изключение, тогава всички губят. 
Това прави легитимността доминираща. 

Г. Дефицит на правови форми. Животът тече 
спонтанно и неопределимо в цялост, а нормите са 
артефакти, които се стремят да дефинират форми на 
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социално взаимодействие, които са извън споделения 
позитивен смисъл. Социалните норми са “меки”. Те са 
недостатъчно дефинирани. Тяхното спазване не е 
гарантирано. Силата на държавата за спазване на закона 
никога не е достатъчна. Хората се стремят да постигнат 
целите си в закона и извън него, пристъпвайки често 
неясните му граници. Посткомунизмът обаче има да 
превъзмогне относително висока степен на аномия и 
незаконност. Самите норми на посткомунизма “текат”, 
“стават” и не са готови. Те не функционират много добре. 
Хората не ги познават добре и не ги използват добре. 
Институциите не работят добре и сред тях е съдебната 
система. При това посткомунизмът е период на висока 
ентропия на социални форми, включително всякакви 
социални норми: нрави, етос, закони, укази, постановления. 
Животът изпреварва правната система и постоянно създава 
трудни казуси. Валидността на старите закони успоредно с 
валидността на новите в различни сфери създава “триене”, 
което прави спазването на закона понякога просто 
невъзможно. Така пост-комунистическата нелегитимност 
значи не само загубена, но и несъздадена законност.  

Стабилна съпротива на илегалността. Когато нещата 
са вързани и не вървят, всеки опит за подобрение на нещата 
в една точка чрез действието на един актьор е подложено 
на натиск от останалите в посока към запазване на 
статуквото. Например аз не си плащам данъците, данъчните 
ме глобяват, рекетьорът ме рекетира и затова аз не си 
плащам данъците...С такива цикли гражданите “предават” 
държавата. 

Легитимност спрямо бюджета. Когато бюджетът е 
отговорен, професионално издържан и равновесен, той 
индуцира вълна на респект. Тогава правителството усилва 
натиска за плащане да данъците. Увеличава се приходната 
част на бюджета. Сега вече се открояват останалите 
пробойни. И днес, през ноември 1997 г., няколко крупни 
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държавни монополни фирми: “Нефтохим”, “НЕК”, 
“Телекомуникационна компания”, “Кремиковци”, “Плама” 
с огромни загуби плащат заплати неколкократно по-високи 
от средните за страната. Но те вече са пред приватизация 
или закриване. Потокът на помпането на пари ще секне в 
момента, в който те се приватизират или закрият. 

Легитимност спрямо собствеността. Приватизацията 
усилва рязко пазенето и развиването на собствеността. 
Кражбите от частна собственост в бизнеса са много по-
малко от кражбите от държавната собственост. Много 
просто – собствеността е мъртва без собственик. Държавата 
не е жив собственик, а артефакт. Тя е възможно най-лошия 
стопанин. Само по изключение – при невъзможност за 
частно владение или опасност от частен монопол на 
обществено важни неща, които гражданите приемат за 
такива, може да се запази държавната собственост като 
собственост на гражданското общество, управлявана от 
държавата. В България приключи реституцията на 
градската жилищна и стопанска собственост. 

Легитимна търговия и бизнес на мястото на 
сенчестата икономика. Изваждането на сенчестата 
икономика на светло е задача на всяко пост-
комунистическо правителство. Самите потребители 
постепенно се заинтересоват от легитимна покупка с 
платен данък, за да имат документ за разход пред 
данъчните власти. Търговците се принуждават да движат 
бизнеса в рамките на закона, за да не бъдат санкционирани 
при проверките на данъчните власти и полицията. Касовите 
апарати в България са задължителни за всяка търговия от 
1997 г.  

Отвъд пиратството. В областта на софтуера 
пиратството е повсеместно и неговото изкореняване е 
много трудно. Тук самите търговци и производители на 
компютърна техника имат интерес от илегалното 
разпространение на фактически безплатен софтуер поради 
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по-големите продажби на компютри. Защото софтуерът 
струва колкото хардуера и повече, ако трябва да се 
използват възможностите на компютрите. 
Компактдисковете с музика и софтуер са масово явление и 
отскоро започна конфискуването и унищожаването на 
пиратски компактдискове, предназначени за вътрешния и 
външния пазар.  

Видеофилмите вече направиха решаваща крачка към 
легалност. Първите пирати вече са първи пазители на 
закона. Тук намираме модел на преход. Започва се 
илегално. Трупа се капитал. Инвестира се. Излиза се “на 
светло”, за да се продава по-качествена продукция срещу 
некачествения пиратски продукт на конкуренцията. Подема 
се борба срещу пиратството, за да се възпре илегалната 
нова конкуренция. Тази тяга прави няколко фирми легални, 
а останалите западат и фалират. Така пазарът се справя с 
илегалната икономика. Това значи, че свободният пазар 
чрез конкуренцията, търсенето и предлагането постепенно 
ликвидира икономиката в сянка. Същото наблюдаваме при 
застрахователния бизнес, който ликвидира илегалната 
“охранителна” дейност.  

Отвъд нечистата спекула. Същото важи и за 
намаляването на спекулата с некачествени или дефицитни 
стоки, когато качествените стоки на нормални цени се 
налагат в достатъчни количества на пазара. Навсякъде, 
където държавата с оглед на ниския стандарт на хората 
регулира цените и ги държи изкуствено ниски, се образува 
дефицит, и в този пазарен вакуум със силна тяга навлизат 
спекулативно укритите и оскъпени стоки. Но след 
напълване на пазара равновесието се възстановява и вече 
няма място за илегална спекула. Просто няма начин да се 
печелят пари от високи печалби. 

Валутната обмяна е сто процента илегална. 
Освобождаването на валутния пазар създава бърза тяга към 
легалност. На границата между илегалната и легалната 
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обмяна на валута се извършват последните удари на 
уличните “сарафи”- измамници. В условията на свободен 
пазар, но нестабилна национална валута, инфлация и 
девалвация печалбите на сарафите са спекулативно високи. 
Но свободният пазар на валута при стабилен курс и мощта 
на държавата премахва и този тип флуктуация и изважда 
напълно обмяната на валута от илегалност.  

От пирамиди към фондов пазар. В зората на 
свободния пазар се появяват и първите мащабни парични 
игри и “акционерни дружества” със свръхвисок дивидент, 
“гарантиран” на акционерите. Липсата на всякаква бизнес-
култура е условие за социалистическите хора да повярват 
на възможността да получат дивидент, по-висок и от 
печалбата от собствен бизнес. Пирамидите изпомпват пари 
от вложителите, след което на определен етап се срутват и 
повличат със себе си и вложителите. Тази “детска болест” 
на фондовия пазар става вече невъзможна, когато 
съществува истински пазар на ценни книжа и цените на 
акциите са реални, а и дивидентите следват нормалното и 
възможното за този вид печалба.  

Борба с корупцията. В основата на тази борба е 
общественото съгласие. Изглежда, че то се постига трудно 
поради все още силната зависимост от бюрокрацията в едно 
все още неуредено общество. Самата администрация е в 
нарушен ред. Внасянето на ред и законност в самата 
администрация чрез закон за държавния служител, списък 
на длъжностите в държавата, подходящо възнаграждаване 
на труда, е решаващо. Не е ли това нова номенклатура? 
Няма ли навсякъде в рационалните държави номенклатура 
поради строгия списък на длъжностите? Очевидно в 
гражданското общество не може да се развие класа, която 
да си присвоява механизмите на държавата. 

 
Д. Рационалността не само в макромащаб, но и 

локално, изисква все по силен закон и ред. Не е възможно 
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една илегална система от правила или гол произвол да 
осигурят успех за мнозинството. Защото това би било 
абсурдна негентропия от ентропия, ред от хаос, без да е 
налице организация. В условията на нелегитимизъм някой 
може да придобие богатство, сигурност или власт само 
локално, като обратният ефект от общия хаос ще намали 
този успех. Пиратството във видеоиндустрията например 
просто не може да носи доходите, които носи 
разпространението на новите касови филми на голям екран, 
при което конкуренцията на пиратските видеокопия е 
нежелателна, а и обречено слаба. 

Политическа рационалност. Младата демокрация 
ражда парадокси. Един от тях бе заявката на партиите, че 
поставят националните интереси над партийните. Това бе 
послание към скептичния избирател, който знаеше добре, 
че политическите хора уреждат първо себе си в политиката. 
Партиите се конкурират все по-откровено за властта. Всяка 
от тях иска да продаде на избирателите по-качествено 
решаване на социалните проблеми, по-качествено 
управление. И това е записано в офертата на партията 
преди пазарното “наддаване” – изборите. Тази оферта е 
предизборната платформа. И тя не може да остане 
предизборна, а следва да се изпълнява. Така, както стоката 
не може да бъде заменена от нейната реклама или опаковка. 

Е. Динамично обяснение. В посткомунизма не можем 
да очакваме линейно освобождаване от някакъв 
тоталитарен манталитет, а по-скоро мъчителен процес на 
отчасти спонтанна, отчасти принудителна ментална 
еволюция от илегалност към легално гражданско общество. 
Защото през целия последен половин век на Балканите и 
по-на запад не е действал сталински терор, а една 
двойнствена и пасивно напрегната система на живот. В 
деформираната естествена нагласа на социализма 
активното съгласие на силните и пасивното съгласие на 
слабите са рушали утопичния проект, т. е. удостоверявали 
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са неговата утопичност, но същевременно обществото е 
заплатило с почти фатално отдалечаване от легалност. 

Двигател на еволюцията към законност е укрепването 
на новите институции: частна собственост, свободно слово, 
парламентарна система, независим съд, законова система. 
Идва фаза, когато тотално позитивна вълна създава 
флуктуации в негативните цикли. Тогава става естествено 
да си срещу беззаконието. Стават възможни синхронни 
антиентропийни действия в цялата мрежа. Полицаят хваща 
престъпника с намаляващ риск да бъде нападнат или дори 
убит от престъпниците. Бизнесменът започва да си плаща 
данъците с намаляващ риск да остане без печалба. 
Държавният чиновник проверява строго и глобява 
справедливо, като дава дори под съд за неплатени данъци. 
Тогава той остава без подкуп, но не рискува работата си. В 
началото той повишава дискомфорта си, но с промяна на 
средата поради синхронна позитивна вълна той 
хармонизира позитивните си мотиви. Тогава властта заедно 
с обществото ще преследва данъчния, рекетьора и мен, ако 
сме в течението на отрицателна флуктуация. Нашата 
рационална връзка се разкъсва.  

Тук водещо действие е държавното. Институцията 
акумулира максимум обществена енергия, особено силна 
при доминиращо доверие. Колкото по-успешно е нейното 
функциониране, толкова по-сигурно отслабва безредието и 
беззаконието. В същото време работи позитивна индукция 
или енергиен поток към по-ниска ентропия или по-близо до 
метастабилното състояние. Системата тръгва нагоре.  
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Глава ПЕТА. КЪМ ЛЕГИТИМНО МИСЛЕНЕ И 
ДЕЙСТВИЕ 

 
28. Загубена легитимност 
Когато дойде нашият ред, ние няма да прикриваме 

тероризма си с лицемерни фрази”  
(Маркс). 
Законът е врата в полето. 
(Балканска иронична поговорка). 
Пост-комунистическия преход изпитва 

превъзмогването на формите на илегитимно мислене и 
действие (“класова борба”, “втори начин”, “връзки”, “черен 
пазар”), оформящи социалната субструктура на реалния 
социализъм.  

А. Фрагмент. За обир на банка през 1984 г. в Хасково, 
България, са осъдени на смърт и екзекутирани двама 
двадесет и четири годишни мъже. Тогава писателят Йордан 
Радичков споделя: “Ако приемем, че у нас е започнала да се 
шири поквара, трябва много сериозно да се замислим, 
защото ферментите на тази поквара ние сами сложихме в 
тестото. В случая се чувствам безпомощен. Разбирам с 
горчивина, че човешките дела понякога, макар и да са 
обгърнати с мълчание, продължават да брадясват грозно”. 
(Веселинова (Радичков), 14. 12. 1997). 

Б. Данни.  
1997. 01. На въпроса: “Защо според вас се бави 

процеса на приватизация в страната”? 51 % отговарят: 
“Задкулисни икономически интереси спъват процеса” 
(MBMD, 1997). 

 – – –  
“Средно 70 на сто от данъкоплатците, които трябва да 

внасят налози по максималните ставки, по различни 
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причини избягват плащането на цялата сума. До този извод 
стига мащабното проучване на Института по пазарна 
икономика, направено сред фирмите в България” (Виткова, 
30. 06. 1998).  

Това, както и други косвени данни, означава, че 
сенчестата икономика в България в момента (1998) е все 
още значителна и по обем може би приближава 50 %. 
Фактически статистиката и основаната на нея оценка на 
икономиката е силно погрешна – тя отчита само легалното 
производство, данъчно декларираните обороти и печалби. 
Фирмите и особено малките и средните, успяват да оцелеят 
в условията на “сива среда” чрез икономия на данъци. 
“Данъците са относително високи, а данъчните процедури 
сложни. Това води до значителен дял на сенчестата 
икономика и фактическо неплащане на данъци, смятат 
фирмите...Бизнесмените признават, че е масова практика да 
се прехвърлят доходи към фирми с данъчни преференции и 
различни видове облекчения, за да се избегнат данъците. На 
практика половината от привилегированите фирми се 
използват за тази цел, сочи анкетата” (пак там).  

В. Смисъл. По самата си същност и като проект 
комунизмът е извън закона. Законът е средство, животът е 
също средство, комунизмът е цел. По време на 
комунистическия режим криминалното начало не е частно 
или лично – то е политика. Закони има и хората не могат да 
убиват и грабят безнаказано. Но за политическата цел и 
нейните средства няма закон. “Ръката на справедливостта 
винаги е била по-дълга от краката на предателството”, е 
написано през 1974 във в. “Отечествен фронт” по повод 
убийството на политемигранта “враг” Борис Арсов. 
Реалният социализъм с безличната държавна собственост 
създава и криминогенна стопанска среда, която прави всеки 
гражданин потенциален или актуален крадец – оцеляването 
се подпомага с илегални усилия. На изхода от комунизма 
легитимността като респект пред закона и институциите е 
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паднала далеч под критичната точка. Това е разбираемо. 
Законът и институциите работят само при обществено 
съгласие в респекта към тях. Иначе те остават без 
смисловото си ядро и стават безжизнени знаци и артефакти.  

Г. Форми. Криза на комунистическата легитимност. С 
времето проектът започва да блокира. Строителството се 
забавя и осуетява от самите строители. Хората постепенно 
започват да излизат от договора и да действат срещу него, 
като маркират участието си в строежа и таят неуважение 
към закона и институциите. Държавната собственост все 
повече се отчуждава в мотивацията за действие и става 
обект на прикрито, полуприкрито и неприкрито 
разграбване. Законът ерозира до степен на избирателно 
действие спрямо управляваните и управляващите и е 
използван за утвърждаване на едно илегално общество, 
което живее зад фасадата на легалното. “Социализмът” като 
легално общество запада, но на негово място процъфтява 
илегалното общество на властните зависимости. Това от 
своя страна създава обратна тяга на дисреспект към 
легалността и така се задвижва усилваща се флуктуация на 
западане на легитимността. Хората все по-малко вярват на 
социалистическия проект и на неговия израз в 
конституцията, законите и властните институции. Те знаят, 
че парламентът е машина за гласуване и утвърждаване на 
решенията на Политбюро на комунистическата партия, че 
съдът не е зависим, а изпълнява политически поръчки и 
най-често скрити зад тях властни решения в полза на 
корумпирани лидери. Законът се прилага с цялата си 
суровост към слабите, ако те го нарушат, а остава по-
снизходителен и понякога направо великодушен към 
престъпните деяния на властниците и свързаната все повече 
с тях нова прослойка от полулегални привилегировани хора 
около властта. 

Руините на обществения договор. Всестранната и 
задълбочаваща се криза на легитимността накрая резултира 
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в експлозията на комунизма. И на изхода на тази експлозия 
намираме руините на стария договор и институциите. 
Вътрешният им смисъл ги е напуснал по-рано. Остатъците 
от доверие в социалистическата държава не работят в 
условията на новия обществен договор, съгласно който 
властта е разделена. Сега силата, която е възпирала с цената 
на нарастване на напрежението центробежните сили при 
реалния социализъм, отсъства. Няма го репресивният 
механизъм.  

Гражданите, които имат неотстранимо уважение към 
социалния ред, представляван от която и да е държава, 
остават позитивно настроени и дори се зареждат с ново 
доверие към новата държавност. Но тази нова легитимност 
е раздвоена и неясна. Тя блуждае между социалистическия 
тип лоялност към властта като цяло – послушанието, и 
демократичната легитимност към институциите. Като 
правило правителствата си отиват предсрочно, а протестите 
срещу БСП увенчават всяко нейно правителство в 
България. Новият илегитимизъм е продължение на 
комунистическото беззаконие. Както отбелязва Оръл Браун 
в своето изследване за политическата легитимност на 
Балканите днес:  

“Манипулациите на БСП с управлението на България 
и авторитарната тенденция на правителството на Бериша 
нараниха каузата на демокрацията и перспективите за 
истинска политическа легитимност”(Braun, 1994, p. 184).  

Гражданското общество е в кома и това усилва 
нелегитимността, проникваща и в новите демократични 
институции.  

Корупция. Комунистическият нихилизъм към закона 
лесно се обръща от “революционен” в “консервативен”. 
Ако е “законно” да експроприирам експроприаторите, защо 
да е незаконно да вземам подкупи? И в двата случая 
частната собственост е илюзорна буржоазна ценност и аз 
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преценявам какво е добро и какво не е за революцията и за 
мен като революционер.  

Държавната собственост е среда за неограничена 
корупция. Това е така, защото са налице блага без 
собственик и със слаб контрол, към които спонтанно се 
насочват най-напред онези, които упражняват този контрол 
“от името на народа”. Така държавното подлежи на властно 
разпределение между партньори, които владеят различни 
видове държавно богатство и могат да ги разменят помежду 
си. Потенциалите на интересите на живи партньори в 
държавната администрация са винаги по-силни от 
потенциала на обществения интерес. Така текат потоци от 
държавни ресурси от държавата към частно владеене.  

След комунизма държавната собственост запада 
поради разрушаване на пазара на социалистическото 
производство и поради отпадането на плана, който макар и 
изкуствен, поддържа целево растежа. Тази собственост се 
озовава изцяло в ръцете на ръководителите и или се развива 
прогресивно, за да донесе печалби за ръководителите и 
свързаните с тях фирми, или запада, за да стане евтина за 
приватизация. И в двата случая се облагодетелстват 
чиновници и менажери. Всекидневното неуважение към 
обществената собственост е ясно видимо в такива рутинни 
неща като широкоразпространения отказ на гражданите да 
се таксуват в общинския транспорт.  

Стопанска илегитимност. Рядко новите фирми 
отчитат пълните си обороти пред данъчните власти. 
Бюрокрацията, корупцията и нелоялната конкуренция 
отслабват икономическите правила и спазването им. В тази 
среда процъфтява илегалният манталитет на икономиката в 
сянка. “Духът на капитализма” не може да се присади прос-
то чрез законите на пазара. Той се съживява чрез поставяне 
на личността в автентичната рискова ситуация на оцеляване 
чрез рационално икономическо действие в условията на 
господстващ респект към закона. 
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Лобизъм без граници. Политически решения се 
вземат в коридорите, в ресторантите, в апартаментите, във 
вилите. На официалното място те само се потвърждават. В 
някаква степен това е така и на Запад. Трудно да се 
постигне съгласие без неформално общуване. Но когато 
неформалното съгласие и несъгласие, неформалното 
разделяне и противопоставяне замести етоса на 
институциалността и личното договаряне замести договора, 
фиксиран в текст и в рамките на закона и институцията, 
тогава рационалното и демократично общество се разлага и 
на негово място възниква илегитимна мрежа от дейци и 
общности, които се борят за властта и другите ресурси, 
използвайки институциите само като прикритие. Визията за 
именно такова протичане на социалния живот в 
посткомунистическия свят е особено силна. Политическите 
действия в зората на демокрацията се предприемат във 
формата на заговори, тълкуват се като заговори и се правят 
като заговори. Така политиката на пре-формието има два 
плана: “сцена” и “зад-кулисие”. Сцената се диктува от зад-
кулисието. В този език  

“партньорът” е на сцената е партньор, но зад сцената 
е верен приятел или враг (Герджиков, 10. 02. 1993). 

Конспиративно обяснение и действие. През цялата 
книга с характерното заглавие “Крахът” на бившия депутат 
от СДС Тошо Пейков преминава негативното изясняване на 
българския преход като провален от заговора на 
комунистите, Русия, КГБ, световните сили:  

“За страни като България и Русия Маркузе и 
Хабермас бяха предвидили отрицателната Теория за 
конвергенцията, според която социализмът и капитализмът 
усвояват един от друг предимно отрицателните си 
елементи. И това наистина е така: Свободният износ на 
капитали е Цел N 1 – “Символ верую” за 
капиталистическия свят. Криминалният износ на “Златото 
на Партията” стана Цел N 1 за режима на Горбачов” 
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(Пейков, Т., сс. XIVIII – XIX). Няма място за коментар. 
Никъде не става въпрос за отговорност и вина на 
обикновените българи (Пейков, Т., 1998). Това обяснение 
на “един неуспешен преход”, което дава Пейков, е 
максимално разширен и в същото време концентриран 
израз на негативния дискурс и заговорената менталност, 
проецирана политически в СДС от 1991 – 1993.  

“Не-формалите” – опозицията, преследвана от 
тайните служби преди есента на 1989, са “конспирации” 
поради това че са вън от “закона”, каквито са били и 
комунистическите партии с програми за насилствено 
сваляне на властта преди да дойдат на власт. Те гравитират 
към манталитет на “заговора”, т.е мисли, текстове и 
действия извън легитимното пространство на гражданското 
общество. Тази нагласа може да продължи да съществува 
несъзнателно. Тоталитарната система сама е заговор и 
предполага, че всяко противопоставяне е контразаговор. По 
тази болестна логика демократичните сили, взели властта 
след комунизма, имат не само очакването, но и реалното 
присъствие на комунистически задкулисни конспиративни 
ходове.  

Много хора, включително интелектуалци, смятат, че 
нещата се дирижират от секретни централи. Предмет на 
дълги и широки дебати е организирания от комунистите 
заговор за трансформиране на политическата власт в 
икономическа. Този обяснителен сценарий е защитен в 
книгите на писателя Христо Калчев, в романа “Мултитруп” 
на Георги Стоилов, в дебелата книга за “краха” на 
реформата на бившия депутат и в ред други 
посткомунистически произведения. Светът се движи от 
гигантска конспирация (евреи, масони) според 
няколкотомното “изследване” на Никола Николов 
(Николов, 1990,1996). Колко несъстоятелно е това, не е 
нужно да се обяснява.  
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Но ето какво пише най-известният футуролог Алвин 
Тофлър в “Третата вълна”:  

“Никой днес – от експертите в Белия дом или Кремъл 
до пословичния човек от улицата – не може да бъде 
сигурен как ще се развие новата световна система – какви 
нови видове институции ще се издигнат, за да осигуряват 
регионален или глобален ред.”(Тофлър, 1991, с. 421).  

Ето и Робърт Хайлбронър в “Капитализмът на 21 
век”:  

Най-накрая, случи се може би най-големият 
икономически преврат в съврмененната история – 
разпадането на съветската икономика. Не знам нито една 
икономическа организация, в това число и разполагащите с 
достъп до всички тайни на държавните разузнавателни 
служби, която да е очаквала този разгром” (Хайлбронър, 
1997, с. 11-12).  

Збигнев Бжежински, нарочен за лидер на световния 
заговор от Н. Николов, отмества катастрофата на 
комунизма в своята книга: “Големият провал” за първите 
десетина години на 21 век (Бжежински, 1991). 

Заговорната визия е комунистическа, но и балканска. 
Това са две различни нива на значения на властта, едното 
от които (комунистическото) се наслагва върху другото 
(традиционното). Комунистите поначало действат 
заговорно и това е открито казано от Ленин като принцип 
на партийна работа. Но на Балканите по традиция не се 
вярва на законите – те са направени от властниците в тяхна 
услуга. 

Според заговорената визия злото винаги има автор, а 
не е процес на запускане или лошо водене на нещата. 
Заговорната визия смесва рационалния интерес с 
еднозначния интерес към злото. Всичко изгодно за 
заговорниците е зло. Но конспирацията съвсем не значи 
изначално зло. Езотеричните учения най-често са за 
духовното развитие на хората. Затворените съобщества с 
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идеални цели като масоните имат най-благородни цели, 
които бяха преизтълкувани комунистически и 
посткомунистически отново като някаква зловеща вековна 
конспирация. А какво да кажем за тайните договорки на 
дипломати и политици, когато трябва да се постигне успех 
срещу общ враг и това наистина е враг в най-широк смисъл. 
Свалянето и ареста на Берия по време на смъртта на Сталин 
по единствено възможния в Кремъл начин, чрез заговор, не 
е зло. Датата 10. 11. 1989 г., отбелязвана като празник на 
демокрацията, е дата на заговора и свалянето на Тодор 
Живков от поста генерален секретар на БКП.  

Негативното конспиративно обяснение на събитията 
при пост-комунизма е изключително лошо за менталната 
атмосфера. То, първо, потвърждава визията, че тъмните 
сили са силни и че те движат нещата. Второ, което е още 
по-лошо. Заговорната визия твърди, че ти и аз сме безсилни 
да променим каквото и да е. Положителната героиня със 
странното име Вяналюба в романа на Георги Стоилов 
“Мултитруп” е уволнена, върната на работа, преследвана, 
изнудвана и заплашвана, само защото иска да излезе 
истината за състоянието на атомната електроцентрала 
“Овчедуй” (“заговорното название” на Козлодуй). 

Д. Рационалност. На изхода от комунизма 
обществото е разтрисано от трусове и хората търсят 
обяснения. Трусовете са просто трусове – това са вълни на 
ентропия. Те не са рационални действия. Но хората искат 
да разпознаят в лошото винаги зло-деяние. Те невинаги си 
дават сметка, че злото е просто из-оставеност на нещата да 
текат от самосебе си. Но тази из-оставеност е среда за 
рационални действия извън закона, за местни подредби по 
течението на разрухата. Вълна на пари, изтичащи зад 
граница, вълна на червения капитал, вълна на 
псевдоопозиция, вълна на полузаконна приватизация, вълна 
на компромати, вълна на разкриване на доносници, вълна 
на шантажи срещу политици и т. н. и т. н. За всички тези 
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неща, които имат силно икономическо, политическо и 
морално влияние, може би стоят нечии планове. Те целят 
нещо лошо с оглед интересите на малки групи хора.  

Илегалисткото обяснение за нещата в обществото е 
разбиране на жертвите на илегитимизма, и в по-малка 
степен на нарушителите на закона. Но нещата са 
преплетени – едни и същи хора могат да се преживяват като 
жертви и автори на незаконност. Така загубената 
легитимност остава на дистанция. Визията за произвола се 
усилва до степен на доминираща визия за обществото като 
цяло. Но по-важно е, че това води до постоянното 
възпроизвеждане на социален живот на границата на 
закона. Рационалната реконструкция на обществото като 
среда за борба на голи интереси и оголени сили е 
естествена основа за рационални незаконни действия, за 
рационално процедиране в обществото против закона.  

Е. Ескалация на илегитимизма. Започва се с ясното 
съзнание за налична незаконна власт, която произлиза 
пряко от Комунистическата партия. Червените лидери 
дърпат конците на прехода към капиталзъм, изнасяйки 
много пари и образувайки секретни центрове за 
информация и управление чрез подставени лица. Зад 
легалната власт има илегална комунистическа власт, много 
интелигентна и дърпаща конците на нещата. Зад издигането 
и падането на партии от власт в България стои скрит център 
или центрове. В романите на Христо Калчев (“Нерон 
Вълкът”, “Калигула Бесният”, “Циклите на Месалина”) 
това са “Пентхаус” или Луканов, свързан с КГБ, и 
българският задкулисен комунистически център. Те са в 
амбивалентно положение на война и сътрудничество с 
криминалните групи. 

Това положение не е устойчиво. То се променя в 
полза на легитимността. Новите институции, доказани в 
западната история като по-добри от авторитарните и 
тоталитарните, наистина започват да “дърпат” обществото 
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към нов ред и легитимност. но ускорението надолу е 
голямо и тягата нагоре е дълго време без видим ефект.  

 
29. Криминална менталност 
Борче споделя с приятел: 
– Не мога ди разбера как работи мобифонът, като 

няма жици? 
 – Много е просто. Работи си като телефона,  
само че използва въздуха вместо жици. 
 – Това е ясно, но как закрепват въздуха по 

стълбовете? 
Неуважение и недоверие към закона плюс достатъчна 

агресивност в перифериите на обществото култивира 
новата престъпна нагласа.  

А. Фрагмент. Мутрите са като банда разгулни 
патриции около императора. Те искат да грабнат от живота 
колкото се може повече, защото утре ще дойдат 
преторианците и ще им теглят ножа. Те са плебс, който 
прави отчаян опит да изкрещи: “Ние сме аристокрация!”. 
При социализма, като малки, те са хвърляни в спортни 
училища-интернати. Спортните общества бяха изградени 
на принципа на мъжкото братство. Там цареше йерархията 
на силата. Държавните спортни школи след края комунизма 
се изпозакриват. Това е стрес. Те стават излишни. Оттук 
фиксидеята за големи бицепси, големи коли и големи 
оргии- все фалически неща. Дългокраките “мутреси” 
неутрализират съмненията им за вътрешна ценност. 
Мутрите са предмет на извратено възхищение сред някои 
юноши. В разпадащи се култури мъжкото поведение се 
отъждествява с насилническото (хеви-метъл), на което се 
противопоставят дългокоси нежни тинейджъри, които си 
падат по “Нирвана” и “Продиджи”. 

Те се смеят на вицовете за себе си – перверзен начин 
за признание на силата им. Но се боят от съдбата и ходят 
при гадатели. Не може да си продал душата си на дявола и 
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той да не дойде за сметката. 60 000 души са били 
припознати от групировките като тяхна армия. Но босовете 
вече ги изоставиха, защото няма нужда от техните бицепси 
– бизнесът се легализира. (Александров, 18-23. 12. 1997). 

Б. Данни.  
В МВР има данни, че чрез някои от чуждите 

инвеститори в страната влизат пари със съмнителен 
произход, заявява главният секретар на вътрешното 
министерство Божидар Попов. Създава се освен това 
зависимост на политическата власт от парите със сенчест 
бизнес. Затова министерството на Бонев се заемало да 
проверява средствата, които се вкарват в страната и 
участват в приватизацията. МВР разследва между 85 и 100 
сигнала за корупция в държавната администрация.  

- - - - - 
Български шофьори на международни камиони са 

обвинявани нееднократно в подпомагане на нелегална 
емиграция. Така в български ТИР в Бари, Италия, през 
декември 1997 са открити 27 кюрди.  

- - - 
При разделението на секторите в сенчестата 

“индустрия” на Стария континент българите са неоспорим 
лидер в кражбите и трафика на автомобили.  

“Удивен съм от организацията на българите, както и 
от вещината, с която подправят документите нотариално. 
За съжаление ставаме все по-безсилни, вместо да е 
обратното”, заявява Маршало Ф. Роки от поделение на 
карабинерите около Рим (24 часа, 11. 12. 1997). 

 – –  
Щети за над 100 млн. долара от производството на 

пиратски компактдискове е нанесла България на 
Международния алианс за интелектуална собственост. 
Щетите в световен мащаб възлизат на над 5 млрд. долара. 
Нашият дял в тях е 2 %. В България 5 компании 
произвеждат компактдискове. България защитава 
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интелектуалната собственост според световните стандарти 
като законодателство. Драстични увеличения на глобите и 
конфискация на нелегитимните поточни линии предвиждат 
промени в Закона на авторското право. За 1996-97 г. са 
проведени над 400 полицейски акции. Но само шестима са 
осъдени за престъпления срещу интелектуалната 
собствност (БТА, 29. 12. 1997). 

Дори през 1997, когато са постигнати решителни 
успехи срещу някои групировки чрез лицензиране на 
застраховането, 55.5 % смятат SIC, ВИС-2, Аполо и Болкан 
за “мафиотски структури, маскирани зад привидно легален 
бизнес” (MBMD, 1997), които доминират над органите на 
реда (64.0 %) (пак там). Страхът не е изчезнал напълно: 

Бихте ли свидетелствали, ако имате информация за 
този тип организации? 

Да, категорично     15.3 
Да, но само ако се чувствам достатъчно гарантиран

 37.1 
Не      27.3 
Без отговор     20.3 
(MBMD, 1997). 
В. Проясняване. Криминалната менталност е водена 

от базовите смисли на свободата и достойнството. 
Огледалният образ на тези смисли е властта. При-
стъпването на закона и правата на другите е свобода отвъд 
обществения договор, който изхвърля извън себе си 
“излишните” (негодните да печелят легално, неготовите да 
приемат клаузите в договора, отказващите да признаят 
институциите). Когато някой се възприема като изхвърлен 
от обществото, той му обявява война. А когато на още по-
дълбоко ниво някой е изхвърлен от общността (преди 
всичко от семейството), той заболява ментално и е готов да 
пристъпи всякакви граници – в неговия ум те липсват, 
защото липсват смислите, които спояват общността – 
любов, състрадание, вяра и взаимопомощ. Принудително 
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самотният, чийто социален свят е “гадно място”, не е 
неизбежно криминален тип, но той без големи задръжки е 
готов да приеме общността на престъпниците. Те са негови 
“братя”. 

Коя е пост-комунистическата криминална 
менталност? Това е семейството от форми, в които се 
разгръща ума на изхвърления на брега след бурята на 
последните комунистически дни. Корабът е плавал 
нанякъде и в него е имало и такива, които корабното 
командване отглежда за специални цели: спорт, охрана, 
преследване, разузнаване. Спортът при социализма е 
държавна политика, с него се печели световен имидж. Той е 
независим от идеологията, няма червен цвят. За него се 
хвърлят маса пари. Когато държавата фалира, тя няма пари 
за голям спорт със съответните школи. И изведнъж десетки 
хиляди момчета стават “излишни” – те нямат какво да 
правят и как да живеят. 

Към тях трябва да се прибавят и хората на службите – 
при това компетентни, решителни и информирани. Те 
стават “мозъци” на криминалните групи, ако не са 
привлечени в новите държавни служби. Удивително 
кохерентни са умовете на такива босове и висшите офицери 
от службите. Те повеждат след-комунистическа война, в 
която едните познават другите като себе си.  

Това, което блокира и забавя посткомунистическия 
преход, не е толкова остатък от комунизъм, а криминалната 
менталност, която е по-силен вариант на не-легитимността. 
Илегитимността, зачената в отговор на методичното 
насилие и властен произвол на предишния режим, живее в 
сянка и така става криминогенна. 

Г. Негативната докса на свободата 
а. Хомо комунистикус се оказа готов за свободата, но 

не като конструктивно действие в съгласие с новите 
институции, а като деструктивно действие, на което и 
новите институции не успяват да противодействат. 
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б. Криминогенната нагласа от комунизма формира 
“втора мрежа” за ефективно социално действие чрез 
илегален рационален обмен на властни и административни 
услуги в цялото общество. У хората на върха тази втора 
власт се превръща в потенциална икономическа власт в 
евентуални пазарни условия.  

в. Тази нагласа бавно създава брожение и протест, 
които, макари наглед парадоксално, са ментална среда за 
възраждането на гражданското общество. 

г. Комунизмът в края на краищата рухва от 
нарастващото напрежение, но не толкова между 
гражданското общество и държавата, колкото между 
илегалната деструктивна нагласа и визирания проект. 
Заместителят на гражданското общество значи не е някаква 
чисто позитивна сила, насочена срещу тоталитаризма, а 
една негативна спрямо държавността сила. 

Субкултура. При комунизма животът намираше път и 
правеше форми извън социалистическите институции или 
имплантираше в тях свои форми: производство, търговия, 
натурална размяна на услуги, корупция, връзки, кражби. 
Форми на суб-културата като кич, поп-фолк, порно, 
криминале (донякъде), са под преса. Всичко това с 
експлозията на социалистическите институции изплува на 
повърхността и получава и легалност, и широка 
популярност – хората се наслаждават на липсващи преди 
това “всекидневни радости”. 

Пиратство. В корена на комунистическото и пост-
комунистическото интелектуално пиратство стои ерозията 
на собствеността. Богатството не е продукт на собственост, 
от повечето форми на която социалистическият гражданин 
е лишен, а е плод на решение на държавата или на 
присвояване на границата на или извън закона. 
Пиратството е прието от маса хора без ясно съзнание за 
криминалност. Всекидневното присвояване на границата на 
закона в среда, в която правото на интелектуална 
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собственост, както и всички други собственически права, 
не е уреждано ясно и хората не са го познавали, прави 
кражбата от далечен собственик аналогична на кражбата от 
анонимната държавна собственост. Когато инсталирам на 
компютъра си софтуер от чужди дискети, аз възприемам 
това като четене на книга, с която друг ми е услужил. 
Моето спокойствие се подкрепя от едно негласно 
признаване на нормалността да притежаваш и ползваш 
неплатена програма. 

Друга е историята с видеопиратството, което вече 
няма място на пазара след появата (или по-точно 
трансформирането от пиратски) на големите 
разпространителски фирми на пазара след комунизма. 
Трета е историята с пиратските компактдискове. Според 
Октомврийската програма за 1990 г. 350 милиона долара 
инвестиции в ДЗУ – Стара Загора. са невъзвърнати. Това 
мотивира компенсиране чрез пиратство. Вместо 
възнамерявания износ на български софтуер и музика, се 
правят пиратски копия на компакт-дискови записи на 
световно известна музика и софтуер. Продукцията се 
изнася в Русия, на Запад и малка част остава за вътрешна 
консумация. На срещата с президента Клинтън през 1995 
година нашата делегация (президента Желев, 
икономическия министър Румен Гечев и външния 
министър Пирински) са посрещнати с предупреждение от 
президента на САЩ, че от България загубите за САЩ от 
пиратски дискове са 30 млн USD.  

Ерозия на гражданската лоялност. В екс-
комунистическите страни с исторически увредена 
държавност и дисреспект към формалния ред и в среда на 
а-номия избухва цялото множество от възможни форми на 
незаконност, като се започне от ней-дребните и се завърши 
с тежките престъпления срещу личността и институциите. 
Хората използват всята възможност да не дадат дължимото 
на своите социални партньори, особено когато те са 



 362 

държавни институции или фирми. В началото ерозира 
елементарната дисциплина на труда в държавните 
организации. Правят се с лека ръка отсъствия от занятия, 
стачки на студенти и на работници. Но това скоро заглъхва 
с появата на реален риск да останеш без работа. Бавно се 
култивира платежна лоялност. Елементарен пример: много 
от гражданите не плащат градския транспорт, като си 
изграждат и “рационално” алиби – градският транспорт не 
е добре организиран и аз протестирам, като не си 
перфорирам билет. 

Произвеждат се огромно количество нискокачествени 
стоки, които най-често паразитират върху имената на 
известни марки. 

Малки кражби. Усилва се като форма на 
“допълнителен доход” в тежките времена помпането на 
пари от служители на фирми. Служителите предимно в 
държавни фирми използват всеки възможен случай, за да 
присвоят част от оборота. Така шофьорите на общинските 
маршрутни таксита вземат таксата за превоз, но често не се 
издават билет на пътника. Това явление съществува и при 
комунизма, но на него се гледа като на нещо явно нередно 
и шофьорът рискува много при проверка. Затова, макар че 
се прави, той се стреми да го прикрива. На изхода от 
комунизма, преди да се “потегнат” скърцащите държавни 
институции и фирми, това вече не се прикрива и се приема 
като “норма”. (С течение на времето фирмите реагират и 
установяват нови видове контрол). Посткомунистическата 
незаконност в държавните фирми приема формата на 
“частен бизнес”, паразитиращ върху държавния – 
паралелни сделки, заеми, покупки, продажби, изпълнение 
на заявки от паралелно частно предприятие и т. н. Често 
самата ликвидация на предприятията е форма на 
разграбване.  

Укриване на доходи. Хората масово укриват доходи, 
попълвайки неверни данъчни декларации с известен риск 
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да бъдат хванати и санкционирани по силата на закона. Но 
прилагането на закона в тази сфера е много тромаво, още 
повече, че в данъчните нарушения навлизат и данъчните 
служители, докъде по своя воля, докъде по принуда на 
силни протекции спрямо едри данъчни нарушители. Нещо 
повече. От укриване на доходи често се преминава към 
изпомпване на чужди доходи във формата на данъчни 
кредити по недействителни сделки. Издават се в началото 
откровено фалшиви фактури, а после това става по-
опосредовано. 

Корупция. Границата е форма и формата е граница. 
Законът е форма. Криминогенното нарушаване на закона е 
прекосяване границата, пре-стъпление “отдолу”, от 
неучастващите във властта. Корумпираното нарушаване на 
закона е пре-стъпление “отгоре”, във властта. Онези, които 
пишат законите, постановмленията и нарежданията, ги 
нарушават поради граничната си позиция като автори на 
закони. Онези, които не признават законите, 
постановленията и нарежданията, ги нарушават поради 
граничната си позиция като излизащи извън обществения 
договор. 

Ако създавам нещо, аз мога да го променя или 
оформя така, че да го използвам за рационално действие. 
Така аз ще предвидя вратички за административно 
заобикаляне и анти-легитимност в закона. 

Криминалните типове се съюзяват с корумпираните 
валстници поради своята взаимна граничност спрямо 
законността. “Помпата”, която изсмукваше струи от 
безследно изтичащото богатство преди години, сега е 
“помпа”, която всмуква голям дял от съвкупната печалба 
при либерализиран пазар. Всички трябва да плащат за в 
бъдеще тази национална сметка. Българинът стоварва 
върху себе си огромен дълг за в бъдеще, който той трябва 
да плаща, тъкмо когато започне да се замогва. Това е 



 364 

самонаказанието за комунистическата икономическа 
невменяемост. 

Д. Рационалността на криминалия ум е лесно 
възпроизводима. Рационалната процедура, която не 
признава границите на закона, има пред себе си несравними 
по-големи възможности пред легалното рационално 
действие. Престъпната менталност след комунизма 
ескалира и затихва като рационална вълна на реализация на 
уникални възможности. Това са възможностите на 
разстроената машина на реда в обществото. Това са 
възможностите на генерираното при реалния социализъм 
нихилистично отношение към собствеността и другите 
права. Това са възможностите на неопределеността на 
правовия ред в условията на преход.  

След комунизма нараства броят на хората, които 
заобикалят или прескачат законовите бариери, не защото 
всички стават по-лоши, а защото пред тях са или съвсем 
ограничени възможности, които се свеждат до илегално 
процедиране, или напротив – силно разширени 
възможности и остър дефицит на ред, което значи 
експанзия с цената на законността. 

При социализма много форми са извън или на 
границата (размита) на закона. Частната собственост, 
свободата на икономиката, новата публичност и свободата 
на словото правят някои от тях легални. Но те не са ново 
качество форми и нрави, родени основните институции – те 
са просто извадени “на светло” от сянката на 
комунистическата забрана. Тоталитарната преса ги е 
подтискала и сега те изскачат на повърхността и 
експанзират бурно. 

Е. Механизмът изглежда заимстван от фройдовото 
“потискане”, но в действителност е елементарен 
енергетичен механизъм на освобождаване на напрегнатото 
и сваляне на напрежението. Експанзията на задържаните 
форми представлява социална ентропия, защото то прави 
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невъзможни, блокира, посткомунистическите форми на 
живот, така, както при социализма блокираше 
социалистическите.  

Когато са загубени трайни форми на цивилизация и 
законност, освободеният от притискане може да изскочи 
като джин в бутилка да излее своята енергия в разрушение 
при липса на памет и готовност за тези форми. Такова е по-
ложението на някои места в бившия Съветски съюз (в 
началото Нагорни Карабах, после Абхазия, после Чечения), 
в бивша Югославия (последователни граждански войни в 
Хърватско, Босна и Херцеговина), където слепи сили 
убиват маса хора. 

Експанзията на след-комунистическата престъпност 
ми се струва все пак принципно ограничена. Държавите 
успяват да изтръгнат обществото от доминирането и дори 
отчасти контрола на престъпността. Това е така, защото 
вълната на криминалната менталност и действие е 
затихваща. Престъпната вълна затихва не толкова по силата 
и волята на държавата, а най-вече по флуктуационната 
динамика на самата вълна. След определена криминална 
експанзия настъпва насищане. Ентропията на средата е 
повишена до степен, която застрашава и прави в много 
отношения невъзможна самата криминална активност. 
Освен това канализирането на получилия инерция 
криминален бизнес е негово усилване. След определена 
степен той вече се нуждае от излизане на светло, поне 
отчасти, за да поеме по-мощни легални форми. Когато маса 
групи излизат на светло и се декриминализират, няма място 
за възпроизвеждане на нови криминални образувания в 
същите сфери. Паралелно със затихването на криминалната 
вълна затихва като цяло ентропийният поток в обществото. 
Вчастност, правовият ред се усилва, институциите на реда 
набират опит и по-лесно се справят със задачите си, 
доверието към закона расте и гражданското общество 
реанимира основата на правовата държава.  
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30. Насилие 
Криминалната менталност не винаги значи насилие. 

Но в нея неизбежно се съдържа насилническата потенция. 
Когато няма доверие в закона, той е заместван от голи сили. 
А те, приложени върху живи хора, стават насилие. 

А. Фрагмент. В град Дупница живее Злати Златев 
(Златистия), замесен в канал за крадени коли, участник в 
десетки изнасилвания. За четири години той натрупва 10 
висящи дела. През 1990 г е представител на борческата 
групировка “ВИС 1” в града и набира охранителна група. 
През 1990 е арестуван и разследван за отвличане на млада 
жена и заставяне да проституира, за грабеж, за кражба и 
измама, но е пуснат под гаранция. През 1991 отново е 
задържан за измама, кражба и грабеж. След още две дела 
отново е освободен срещу парична гаранция. През 1992 е 
арестуван за побои, заплаха за убийство, незаконно 
притежаване на оръжие и грабеж. Пуснат под гаранция. 
1993. Брутално изнасилване и незаконно притежаване на 
оръжие. Задържан за три месеца и пуснат под парична 
гаранция. През 1994 е задържан за рекет и отново пуснат 
под гаранция. Застрахователните компании (предишните 
борчески групировки), се дистанцират от него, а от “Корона 
Инс” го пребиват през 1995. През 1997 блъска с Мерцедеса 
си 48 годишен човек, пробивайки барикада срещу 
правителството в центъра на с. Ресилково. На 24. 11. 1997 
застрелва с пушка след скандал в заведение 38-годишния 
Любомир Мантарков и е тежко ранен от полицията при 
опит да избяга. Настанен е в МВР болница и след 
лечението е откаран в затвора (24 часа, 25. 11. 1997).  

Б. Хроника.  
На 1. 02. 1945 са екзекутирани след съд и смъртна 

присъда 73 народни представители от 25 народно събрание, 
изправени от Народния съд да отговарят за 
“сътрудничества с фашизма” в България. 

- - - - -  
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На 26. 08. 1990 г. в София е запален Партийният дом 
на БСП в центъра на столицата след акция на Пламен 
Станчев, който пред същата сграда се залива с бензин и 
заплашва да се запали, ако червеното знаме не бъде свалено 
от покрива на сградата, като партийно знаме, което трябва 
да стои по-ниско от националното. Дни след това е свалена 
червената звезда от високия пилон над сградата, както 
бетонните сърп и чук над входа.  

- - - - - 
В края на 1997 г. двама ученика на 16 и 17 години от 

техникума по информатика в Правец замислят грабеж на 
сарафско бюро. С тази цел те убиват касиер на излизане от 
сарафско бюро с пистолет. След няколко дни те убиват 
войник на пост пред японското посолство с цел сериозно 
въоръжаване и открадват автомата му. С този автомат се 
опитват да нападнат друго сарафско бюро. Там срещат 
въоръжена съпротива, ранени са и отстъпват. На гара 
Мездра същия ден те са открити – единият е мъртъв след 
два автоматични изстрела в устата, а другият – ранен, е 
хванат при опит да повика бърза помощ. 

- - - - - 
Табл. 30. Регистрирани престъпления в България през 

1991 – 1997 г. (НСИ, 1997) 
 
Б

рой 
рег. 
прес-
тъпл. 

1
991 

1
992 

1
993 

1
994 

1
995 

1
996 897 

 1
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2
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2
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1
95424 

 
Три години след комунизма (10-17.06.‘93) в България 

се шири мнението, че държавата е под натиска на илегални 
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сили (MBMD, 1994). 79 % от анкетираните смятат, че 
“определени финансови групировки у нас оказват влияние 
(натиск) за вземането на едни или други управленчески 
решения” (пак там). 77 %през 1993 и 85.9% през 1994 не 
вярват, че ако станат жертва на някакво престъпление 
(кражба, грабеж, насилие и др.), извършителите ще бъдат 
открити. 39 % смятат, че финансовите злоупотреби никога 
няма да бъдат разследвани. 72.7 % през 1994 г. допускат 
“тайни връзки между престъпните организации и 
полицията”( (MBMD, 1993, 1994).  

Хората особено силно се тревожат от грабежите по 
домовете (73 %) В същото време те заявяват съдействие на 
полицията – 51 % биха съобщили в полицията в случай на 
видяно престъпление . Нещата са стигнали дотам, че има 
“опасност от отслабване и разрушаване на структурите на 
държавата” според 78 % (MBMD, 1994). 

В. Проясняване. Тези мисли на хората говорят за 
дълбоко вкоренено в обществото насилие. Насилието е 
вплетено в историческия корен на комунизма. Излизането 
от комунизма по тази логика трябва да е силово или дори 
насилствено. Но то далеч не е такова. Комунизмът 
колапсира, а неговите институции се взривиха, но 
насилственото му удържане бе изключение (Румъния, 
Сърбия, моменти в Русия). Избягването на насилието се 
основава върху съгласието относно отхвърлянето на 
комунизма. Новото насилие след комунизма като момент от 
хаоса е насилие на новите социални аутсайдери. “Борците” 
като аутсайдери осъществяват вълна от насилие. Но те вече 
не съществуват. Социалният смисъл на неорганизираната 
престъпност е богатството и неговото разпределение вън от 
границите на закона.  

Двата гореспоменати случая на най-нови насилия са 
различни казуси. Разтърсващо е направеното от двамата 
тийнейджъри-ученици по информатика. Предполагам, че са 
искали да съберат достатъчно пари, за да избягат от 
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България на “по-хубаво място”. За тях страната е “гадно 
място”, от което трябва да се изчезва. Те са напоени с 
нихилизъм и отчаяние. Със заграбените след убийства пари 
те биха могли да попаднат някъде на по-спокойно място на 
Запад и да си прекарват, както им харесва, а може би и да 
се занимават с програмиране? Банално е на фона на 
растящата престъпност делото на Златистия. Фрапиращо е 
безсилието и дори съдействието на съда, който го пуска 
четири пъти след арести за престъпления. Аз не съм 
познавач на правната материя по въпроса и допускам, че 
законът е изисквал това освобождаване. Но тогава какъв 
закон е законът, който пуска на свобода методично 
потвърждаващ се рецидивист. Какъв е този съд и какво 
общество е това, в което престъпниците се разхождат на 
свобода?  

Насилието е форма на човешко съ-жителство там и 
тогава, където и когато животът, свободата, богатството и 
достойнството се утвърждават в сблъсъци на голи сили, без 
ограничаващата форма на закона да притежава потенциал 
да ги спре. Насилието е трудно разбираемо – възможно е в 
основата му да има някакво влечение към смъртта. Оставям 
този въпрос настрана. Интересува ме пост-
комунистическото насилие. То може да се разбере като 
усилване и експанзия на криминалната менталност, 
изследвана в предишния параграф, която на свой ред е 
експанзия на илегалността на комунизма. Тук подбраните 
текстове потвърждават отново, че комунизмът е закърмен и 
провеждан в насилие, непознато по рода си в най-новата 
история. Да убиваш народни представители само защото са 
твои политически противници значи да заличиш целия 
смисъл не само на парламента, но и на обществения 
договор. Линията от застреляните “в името на народа” 
обикновени хора и народни представители през убиваните 
селяни, съпротивляващи се на колективизацията, през 
убийствата по площадите на Будапеща, Прага, Гданск, 
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Пекин, Тбилиси, Букурещ и Москва през убиваните на 
тъмно в тила и пребиваните в лагери до събития като 
палежа на комунистическия дом е линия на експанзия и 
затихване (за щастие) на една огромна историческа вълна в 
съвременния Запад. Към нея принадлежат и неописуемите в 
своя ужас националистически войни в Нагорни Карабах, 
Хърватско, Босна и Херцеговина. Това е вълната на 
комунизма. Пост-комунистическите насилия бледнеят пред 
комунистическата мегасмърт. През 20 век това насилието в 
света се разрасна до мега-размери. Сега отиваме към 
следващия, комунизмът си отиде, отдавна няма фашизъм. 
Може би сме на прага на много по-трайно редуциране на 
насилието. 

Г. Антикомунистическата съпротива. Още през 
четиридесетте години в България са разбити отряди на 
антикомунистически партизани – горяните. През октомври 
1956 г. в Будапеща се разиграва първата масова кървава 
драма, от която започва ерата на посткомунизма. Първото 
по същество посткомунистическо насилие е това въстание 
и репресията на комунистите в съюз със съветската армия 
при потушаването му. През април 1968 г. в Чехословакия 
войски на Варшавския договор потушават народно 
въстание в подкрепа на демократични реформи към 
“социализъм с човешко лице” (пражка пролет). През 1980 г. 
в полското пристанище Гданск избухва стачка и властта 
използва оръжие за потушаването й. През април 1989 г. в 
Тбилиси е окървавена демонстрация. През април 1989 г. на 
площад “Тянънмън” в Пекин танкове убиват демонстранти. 
През декември в Румъния са убити много хора опит за 
въоръжено потушаване на масов протест. В Русия – два 
опита за въоръжен преврат през 1991 и през 1993 г. В 
Албания – въоръжен метеж срещу антикомунистическа 
диктатура през 1996... 

Политическо насилие. За изхода на комунизма са 
характерни репресиите, които са израз не на твърда воля, а 
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по-скоро на объркване в смутената власт. Много 
политически форми и акции на изток от Централна Европа 
са заредени с някакви потенциали на насилие. То идва 
някак спонтанно от озлоблението срещу комунистите. Но 
площадните акции на насилие не са обясними единствено с 
това. Очевидно антикомунистическото насилие следва 
съпротивата срещу още живите комунистически форми.  

В политиката след комунизма рецидивира особен тип 
политическо насилие – самонасилие чрез въображаемо 
действие на вражески външни сили. Търси се и се 
разпознава образа на врага. Такова съществува особено 
докато комунистите са силни и подозренията в тяхната 
задкулисна дейност съществуват, и то отчасти обосновани. 
Но “скритите сили са скрити в черепните кутии”, написах 
през 1992 г. в “Репортер 7”. през 1992 във в-к “Репортер 7”. 
“Такива скрити сили карат тълпи да освиркват всеки, който 
е против поредните решения на НКС. Те карат участниците 
във форуми на СДС да ръкопляскат в хор на ядрото от 
правоверни в НКС. Те карат мнозина да се свиват с 
разтуптяно сърце и да гласуват с останалите, за да не бъдат 
отлюспени. Те карат ядрото от твърди лидери да навива 
пружината на противопоставянето докрай, да играят “ва 
банк” и да обвиняват за загубите си всички други, но не и 
себе си. (Герджиков, 21.01.1993).  

Посткомунистическият национализъм създава нови 
разрушителни вълни. Освобождаването на 
комунистическото напрежение повлича и усилва тлеещите 
напрежения и пламват националистически войни в 
Армения- Азърбейджан, Грузия-Абхазия, Русия-Чечня, 
Сърбия – Хърватско, Босненски сърби – Босненски 
мюслюмани. Как е разбираемо националистическото 
насилие? Ако обществото е артефактуално фиксирано съ-
жителство, което се основава върху жизнената цялост на 
общността, и ако то се разпада, тогава остават голите 
общностни кръвни връзки. Остават общностните единства 
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на семейството, религиозната общност, народът, “нацията” 
(повече като идея, отколкото като реалност). Комунизмът 
не зачита тези общности и границите между тях. Той не 
създава форми за гарантиране на техните общностни права. 
Така избухва национализма като естествена реакция на 
големите общности срещу непризнаването на тяхната 
идентичност. И ако те решат, че могат и са длъжни да 
превърнат своята кръвна цялост в национална държава, те 
се намират вече в потенциален национален конфликт. Това 
още не значи война. Но войната идва, когато местното и 
моментно насилие набере инерция и се разпространи 
достатъчно в средата на а-номия и слабост на социалния 
ред. Тогава сме удивени от лекотата, с която се убиват хора 
в големи мащаби. И тогава се показва за пореден път, че 
човекът е много далеч от това да контролира ментално 
своята телесност и свързаната с нея страстност, 
включително и към телесно унищожение.  

Разграденият двор. В обстановка на аномия, слаба 
власт и разруха на стария ред в посткомунистическите 
страни лавинообразно нарасна престъпността. На първо 
място това е икономическата престъпност: мръсни пари, 
изпомпване на пари и т. н. На второ място това е 
престъпността срещу личността: кражби, грабежи, 
изнудване, рекет, изнасилвания, убийства. Престъпността 
постепенно се организира и се сраства с властта. Образуват 
се центрове на организирана престъпност. 
Посткомунистическите страни изнасят престъпност на 
Запад.  

Насилието отслабва хората и те стават по-беззащитни 
срещу грубата сила, властваща в обстановка на аномия и 
слаби институции. Това насилие преразпределя съществена 
част от богатството и е в основата на разслоението в 
посткомунистическите общества, а не чисто 
икономическите механизми. 
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Отговорът на Запада. В отговор на износа на 
престъпност от някои екс-комунистически страни бе 
спусната нова желязна завеса. Хората от Балканите са все 
още с ограничено право да пътуват на запад, в страните от 
Шенгенското споразумение. Ето, аз не съм престъпник, но 
не мога свободно да отида в която част на земното кълбо 
поискам. При комунизма моето безправие да пътувам зад 
граница бе обект на западното възмущение. Сега същите 
тези хора ме спират. Принуждаването към определени 
промени и напредък в борбата с престъпността, за да се 
уважи основното право на милиони хора, е насилие над 
правителствата и народите на посткомунистическите 
страни от Запада. Ограничи се рязко потока на хора от 
Изток на Запад. Определени страни се изключват от 
западните общности. Създава се тенденциозен лош имидж 
на страни като България. Те имат практически ограничен 
суверенитет. Западът може да намали по този начин 
импортираната престъпност, но има ли морално право в 
това? Ако е вярно, че преди половин век Западна Европа 
изчака съветският комунизъм на приближи Берлин, за да се 
намеси, и това да раздели Европа на две части, едната от 
които се дава на комунистите, то тогава Западът няма 
морално право да спуска тази нова завеса. Може би Европа 
ще стане едно цяло и тази страница ще бъде затворена. Но 
да имаме едно наум: Западът не е цивилизацията на 
хуманността и на човечеството в истинския смисъл. Преди 
всичко Западът пази своите достижения в задоволяването 
на телесните човешки нужди на своите граждани и едва 
след това, ако не е против интересите на тези нужди, той се 
грижи за единството, за отвореността и световната 
толерантност. Това е доказано в цял ред действия на Запада 
като цяло и на отделни страни в Европа и извън нея. 

Насилието по време на посткомунизма все пак 
несравнимо по-малко, отколкото по време на самия 
комунизъм. Старата власт, “с кръв взета”, по думите на 
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най-твърдите комунисти, може да се отстъпи “само с кръв”. 
В съгласие с тази нагласа в началото на посткомунизма се 
извършват редица актове на насилие, в България – без 
жертви.  

Д. “Разумът на насилието” е необясним. Ако можеш 
да постигнеш нещо без насилие, насилието е просто 
безумие. Ако чрез насилието печелиш пари или свобода, 
тогава то е рационално. Но всяко насилие увеличава 
потенциала на насилието като цяло и обикновено прави 
други насилия по-високо вероятни. Така че като цяло в 
насилието едва ли има разум. 

Е. Динамика. Насилието следва същата линия и 
същите нелинеарни катастрофи, каквито следва 
криминалната нагласа – то е неин завършек. То също така 
набира потенциал под възприятието на хората, повдига 
напрежението в обществото, избухва в момент на рязка 
промяна в условията, които го ограничават, разгаря се като 
пожар и утихва с изчерпването на потенциала и засищането 
на страстта към насилие. В края на века екс-
комунистическото насилие е почти овладяно. Остава да се 
овладява насилието в друг план, в плана на глобалната 
ситуация. 

31. Ръката на закона 
Насилието има граница и това е редът, наложен от 

силата на суверенната власт. Тя е сила на позитивното 
съгласие срещу насилието. 

А. Фрагмент. В младата българска демокрация не-
редностите в държавните институции са естествени. Те са 
усилено експонирани от медиите и това поддържа висок 
градус на тревожността, че ръката на закона не се е 
изправила срещу престъпността. През февруари и март 
1991 година избухна скандала с “оня списък” (с имена на 
служители от Министерството на външните работи, които 
са служели на ДС, най-вече на разузнаването). През 
пролетта на 1998 съдебната система бе подложена на 
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обществена критика и институциален натиск за 
неефективна работа по делата за криминални престъпления. 
Хората искаха и чакаха присъди за кредитните милионери и 
милиардери, за бандитите и убийците. Но бяха шокирани 
от пускането под гаранция на арестувани престъпници.  

Б. Хроника.  
1992. Завежда се дело за “Оня списък” (N 54/1992 г.). 

В процеса на разследването влизат в конфликт личности и 
институции на властта: директорът на Националната 
следствена служба Ани Крулева, министърът на 
вътрешните работи Йордан Соколов и главния прокурор 
Иван Татарчев (по матариал в 168 часа. 26. 01. 1993).  

На 4. 02. 1997 г. една от клаузите в националното 
споразумение е единството между политическите сили в 
борбата срещу престъпността. Новият министър на 
вътрешните работи Богомил Бонев предприема истинска 
офанзива срещу организираната престъпност. Повечето от 
действията на неговите хора се оценяват скептично от 
главния прокурор Ив. Татарчев като “пропагандни”, 
“непрофесинални” и “прибързани”. Прокурорите и 
следователите са обект на съмнения във връзки с престъпни 
групи.  

През 1997 г. са приети поправки в Наказателно-
процесуалния кодекс, които правят процеса на привличане 
под отговорност по-бърз. Така се съобщава, че от 7. до 14. 
12. 1997 102 закононарушители са осъдени и пратени в 
затвора по новата ускорена процедура за извършени 
кражби и грабежи. През последните година-две бяха 
арестувани в различни краища на света “фараоните” на най-
големите финансови пирамиди в България: Иво Недялков 
от “Ийст Уест Юръпиън Холдинг Груп”, Соломон Анжел 
от “Анжел Сити”, Майкъл Капустин (американски 
гражданин) от “Лайф Чойс”, Миролюб Гаич (югославски 
гражданин) от “Югоагент”. Бяха арестувани и избягали 
шефове на фалирали банки. Бе публикуван списъка на 
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получателите на необслужвани кредити (кредитните 
милионери). Делата на банкерите и неизправните длъжници 
едно по едно влизат в съда. През 1997 г. е арестуван Ержан 
Рашид – Роко, участник в канал за фалшиви марки от 
Турция за Щатите. Делата срещу него са в ход. (Роко бе 
освободен под гаранция през юни 1998, след като излежа 
повече от година). Особено силна е атаката срещу 
“Мултигруп” – най-голямата частна фирма в България, 
създадена (може би) с червени пари. “Спецслужбите 
проверяват до каква степен първите сделки на “Мулти” са 
стартирали с пари от безотчетната каса на ЦК на БКП и 
кредити, осигурени от убития екс-премиер Андрей 
Луканов. МВР проверява и до каква степен каналите за 
крадени автомобили от Западна Европа към Близкия Изток 
през България са осъществени с помощта на групировката и 
какво е нейното участие...МВР разследва приватизационни 
сделки на Мултигруп (Оловно-цинковият комбинат в 
Кърджали, фирма “Бороспорт” (Николов, 26. 01. 1998).  

През 1998 г. българското правителство приема 
“Национална стретегия за противодействие на 
престъпността”. В нея се оценява неадекватността на 
съпротивата срещу престъпността. Законодателните 
промени във връзка с престъпността следва да се 
систематизират и съгласуват. Трябва да се създаде единна 
информационна система, която сега е разкъсана.  

През 1998 правителството на България премахна 
силовите застрахователни групировки: “ВИС-?”, “СИК”, 
“Аполо&Болкан” и подобни структури, превърнали се за 
няколко години в организирана престъпност в България, 
поставила цялото общество в зависимост от себе си. Това 
стана чрез административни актове. Застраховането бе 
подложено на лицензиране и тези групировки, въпреки 
формалното си закриване и новите си фирми, не получиха 
лиценз. Това можа да стане в среда на обществено съгласие 
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срещу престъпността и в етап на самоорганизиране на 
групировките в напълно легални икономически субекти. 

В отговор на масовите обвинения, че съдът не си 
върши работата, Нели Куцкова, председател на Софийския 
окръжен съд, заявава: “Вярно е, че правораздаването в 
България е бавно и тромаво. Но то е такова по целия 
цивилизован свят. Бързо съдят само революционните 
трибунали и военнополевите съдилища, които осъждат без 
право на обжалване и присъдата се изпълнява незабавно” 
(Куцкова,12 – 18. 01. 1998). 

Б. Данни.  
 
Табл. 31. Престъпления и осъдени лица в България 

през 1991 – 1997 г. 
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997 10 1868 
(НСИ, 1997, с. 14). 
Фиг. 31. Разкрити, регистрирани и наказани 

престъпления от 1991 до 1997  
(по данни от НСИ, 1997).  
Хората постепенно гласуват доверие на органите на 

реда. В началото това доверие е ниско. 
1992, 23. 10. Вие лично имате ли доверие в полицая 

на района ви, за опазване на вашата, на семейството и на 
дома Ви сигурност? 

Да      
 (30 % 

Не      
 42 

Не го познавам     
 26 

Не мога да преценя    
  2 

(MBMD, 1992). 
На 15. 09. 1994 86 % не вярват, че “ако вие станете 

жертва на престъпление, престъпниците ще бъдат открити 
и наказани” (MBMD, 1994). На въпроса къде се къса 
връзката между институциите в борбата срещу 
престъпността, 46 % през 1995 г. отговарят: “Във всички 
тях заедно”, според 30 % това става в 
прокуратурата(MBMD, 1995). Само 6 % обвиняват 
следствието и 8 % – полицията (пак там).  

Три години по-късно тази негативна картина е 
коренно променена. В началото на 1997 г.(4-9.03) 49.4 % 
вярват, че новото управление ще реши част от проблемите с 
престъпността и още 19.9 % заявяват, че то просто ще 
намали престъпността в страната. (MBMD, 1997). Оценката 
на дейността на министъра на вътрешните работи Богомил 
Бонев е:  
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     17-19.03 
 10.04’97 

Много добра   25.0  
 28.9 

По-скоро добра   37.3  
 49.3 

По-скоро слаба   10.4  
 13.1 

Слаба    4.7  
 6.0 

Без отговор   22.5  
 2.8 

(MBMD, 1997). 
Прави особено силно впечатление скокът на 

доверието към министъра на МВР от март до април – с 
цели 15 %. Около 78 % в периода април – юни 1997 г. 
вярват, че престъпността ще се намали чувствително или 
ще се решат част от проблемите й (MBMD, 1995). 

Според своя вътрешна статистика МВР разкрива вече 
всяко второ престъпление. 104 164 противозаконни деяния 
са разкрити през 1997. Това е 45, 6 % от всички убийства, 
кражби, изнасилвания и други тъмни дела. Хората на Бонев 
са постигнали така най-високия процент на разкриваемост 
от 7 години насам. За сравнение във Франция разкриват 34, 
9 на сто, в Швеция – 30 %, в Италия – 25.5%, а в Испания – 
24.8). Българското правораздаване обаче е рекордьор по 
неефективност: от 100 разкрити престъпници в затвора 
влизат едва 4. По брой на полицаите на 100 000 жители 
България заема едно от последните места в света. 
Постъпилите в МВР сигнали, молби и предложения през 
1997 г. са с 83 % повече в сравнение с 1996. 20 % от 
заявителските материали се оказват лъжливи. Значителна 
част от престъпните деяния остават тайна поради 
непостъпили заявки. Но е налице е все повече ред и 
сигурност в България (Леонидова, 13. 03. 1998). 
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През 1992 г. в България са образувани 209 931 
следствени дела. През 1993 те са били вече 256 591. 
Следователите в страната наброяват 590 души. Има 
следователи, които отговарят за по 1000 дела от по 1000 
страници...В столичното следствие към юни 1994 г. в 
производство са 12 000 дела, приключени са 3 000 дела. В 
ареста на столичното следствие има 219 арестанти при 
капацитет 220. Следоватлят Коци Христов е обвинен и 
осъден в получаване на подкуп (Деянов, 18. 06. 1994). 

 
В. Осмисляне. Ръката на закона е силата на 

държавните институции, подкрепена от общественото 
съгласие за законност срещу престъпността и 
криминалното мислене. Тази сила още не е достатъчна, но 
расте от година на година и от месец на месец след взрива 
на илегитимност на изхода на комунизма. Силата на 
гражданското общество и на институциите винаги е 
достатъчна, за да се изтръгне една страна от тресавището на 
престъпността. И това наистина става с укрепването на 
властта и обществената непримиримост към насилието.  

На този процес пречат особените констелации на 
интереси, които деформират мотивацията и манталитета на 
следователите, съдиите и прокурорите. За разлика от 
адвокатите те са на заплата и възнаграждението им не 
зависи пряко от наказването на престъпника. По-скоро 
обратното – платените гаранции при освобождение и 
възнагражденията на границата на закона мотивират 
негативно и системата охотно пуска на свобода онези 
граждани, чието престъпление не е достатъчно доказано 
или просто са последствени свръх срока. Правило е 
освобождаването под гаранция. Стига се до парадокса 
престъпник при арестуване да пита за прокурор, а не за 
адвокат. 

Полицията на свой ред се демотивира от 
бездействието на съда и връщането на престъпниците на 
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улицата. Не достигат пари за полицията. Но доверието в 
полицията расте за сметка на гибелния страхов синдром. 

Г. Охранители и застрахователи. Спецченгета и 
елитни спортисти (“борци”), загубили пъпната връв с 
държавата, още през 1990 се обръщат агресивно срещу 
обществото и обявяват война на беззащитния малък бизнес. 
Те се обявяват за негови покровители и в стил мафията в 
Америка през двадесетте години събират своите “такси” от 
дребните търговци, за да ги “пазят”. Тази дейност достигна 
до застрашителни размери. Паралелно с рекета те 
извършваха интензивен трансфер на крадени коли от Запад. 
Натрупаха нов капитал през периода на югославското 
ембарго. Създаде се организираната престъпност в 
страната. Израснаха се родни “гиганти” на илегалния 
бизнес и си вмениха, че контролират макропроцесите в 
страната. Такава организирана престъпност с много по-
големи мащаби се създаде в Русия и другите екс-съветски 
републики и в по-малка степен на Балканите и в Централна 
Европа. Вълната на тази престъпност затихна под силата на 
тотално негативния имидж и действието на институциите 
на властта.  

Превъзмогване на пиратството. Видеопиратството 
със своята илегална печалба (флуктуация) след известно 
натрупване и при натиск на закона и международното 
право води към създаването на легална видеомрежа (ред). В 
това състояние бившите пирати вече възпират с легален 
бизнес и кампания срещу пиратството новите свои 
конкуренти.  

Усъвършенстване на съдебната система. Когато 
полицията стегна редици и стана далеч по-ефективна, се 
засили разминаването между първата фаза на действие на 
ръката на закона и следващите. Рязко се открои 
неефективността на съдебната система с независими 
прокурорски и следствени национални служби (Главна 
прокуратура и Национална следствена служба). Стана 
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пределно ясно, че независимостта на прокурора и 
следователя от съда дебалансира съдебната власт и я прави 
особено уязвима за корупция. Тя се засилва още повече от 
централизацията на следствието и прокуратурата. В ръцете 
на висшестоящите следователи и прокурори е съдбата на 
водените дела. Тягата към приемане на дивидентите от 
облагодетелстване на нарушителите на закона е много по-
силна от професионалния дълг. Това подтиква към 
“адвокатска” дейност по облекчаване положението на 
арестуваните и дори освобождаване, по протакане на дела, 
по леки обвинения и т.н.  

Балансирането на центровете на съдебната власт 
изисква устойчив център и това може да бъде само 
институцията на съда. В рамките на съда са равнопоставени 
прокуратура и защита. Нагласата към извършване на 
престъпления е силно отслабена, когато насреща си 
потенциалният престъпник има една хомогенна, 
балансирана и ефективна съдебна система, която здраво 
стои на основата на общественото доверие. Към такава 
съдебна система, в която в центъра е съдът, а следствието и 
прокуратурата са към него, като полицията разследва 
повечето престъпления, е насочен новият проектозакон за 
реформа на съдебната система (юни 1998). 

Декриминализация на бизнеса. Тук ръката на закона 
има косвено действие. В закона всичко става по-сигурно и 
перспективите са много по-трайни и стабилни. Дори 
започнал незаконно, бизнесът има обективен интерес към 
легализация. На известен етап самите групировки на 
границата на закона търсят все по-интензивно легалния 
бизнес с нормалното проектиране, маркетинг, мениджмънт 
и стратегически избор. В България стана известна 
крилатата фраза на Илия Павлов, шеф на “Мултигруп”: 
Гущерът трябва да откъсне своята опашка. За да оцелее, 
сенчестият бизнес на един етап трябва да излезе на светло, 
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което значи да жертва своята “черна часг” от наличните си 
функционални структури.  

Криза на организираната престъпност. На този етап 
организираната престъпност и нейните агенти изпадат в 
криза. Те имат да направят избор: или да останат в сянка и 
да бъдат лишени от протекцията на бившите центрове на 
черния бизнес, или да излязат на светло и да бъдат лишени 
от възможностите на илегалното действие. Онези, които 
остават престъпници, вече изпадат в изолация, отслабват и 
в много отношения се ирационализират. Те стават лесна 
плячка на органите на реда. Престъпността вече става по-
немотивирана, по-маргинална и по-жестока в единичните 
си прояви.  

Доказателство за тази редукция на престъпността е 
следната локална съпоставка: за месец март 1997 в 
България са регистрирани 33 000 престъпления, а за същия 
месец една година по-късно – 15 000 по данни на МВР.  

Д. Антикриминална нагласа. Това постепенно става 
климат, нагласа, масова ментална форма. Позитивна вълна 
на подреждане, която се самоусилва. Така, ако министърът 
си върши работата и организираната престъпност отслабва, 
моят риск от рекетьори намалява. Аз вече няма да 
разходвам пари за рекет. Ще мога да отделя за данъци. 
Наистина това е почти утопично, а най-вероятно 
позитивната вълна ще се изрази при мен в по-голяма 
симпатия към властта и смел бизнес. но едва ли аз ще 
започна да си плащам данъците. всуе пак аз, дори неусетно 
за мен, ще стана по-лоялен гражданин. Ще уважавам все 
повече властта с нейните институции. Няма да се 
съпротивлявам убедено и принципно на данъчните органи 
и да укривам при всички условия данъци. Ще се подобри 
дейността на самите данъчни служители, тъй като 
заплахата от изнудване и уреждане на сметки от горе, от 
висши корумпирани чиновници, ще намалее. Следователно 
висшата власт, институциите на държавата централно и по 
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места – правителство, съд, народно събрание, наистина 
започват реформата и задвижват кръга нагоре към 
негентропия, а не обикновените хора. Останалите 
резистентни слаби звена ще бъдат принудени да се засилят 
или чрез естествен отбор на действия, или чрез естествен 
отбор на актьори. 

 
Е. Динамика. Някои флуктуации са позитивни, т. е. 

макар че тяхната физическа същност е неутрална към 
човешките ценности, те имат положителен смисъл за 
хората (за някои хора) в посткомунизма. Това са процеси на 
спонтанна реанимация поради свободата на инициативата, 
частната собственост, правото на слово, свободата в 
културата. Такива флуктуации са: фолк (поп-фолк); от 
спекула към капитал в търговията на едро; – пиратство- 
легална видеомрежа; – – легално производство след 
приватизиране; – излизане на сенчестата икономика на 
светло; – от корупция към професионална етика. Процесът 
е в ход. 

Експанзията на законността като положителна 
флуктуация става възможна в условията на обществено 
ангажиране, затихваща вълна на престъпността като цяло и 
засилени институции. Но в основата на тази експанзия е 
реанимацията на легалната нагласа. Доверието в 
институциите на властта стимулира позитивно отношение 
към легалния бизнес, непримиримост срещу корупцията и 
насилието. Много илегални стопански дейности излизат на 
светло. По-голямата маса престъпно правене на пари се 
ориентира към закона с цел легализация, изпиране на 
парите, участие в приватизацията и по-високи печалби от 
нови видове бизнес.  

От друга страна гражданското общество вече не може 
да чака да приключат от самосебе си вътрешните 
несъгласуваност на полицията, съда и прокуратурата и 
изисква от тези институции решителни действия. Така се 
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усилва позитивната флуктуация на отвоюване на държавата 
от престъпността. Хората могат все по-спокойно да се 
грижат за делата си без особен риск от измама, кражба, 
грабеж или насилие. 

32. Легитимно рационално мислене и действие 
Експанзията на легитимността е усилване духа на 

закона не само като дух на политическа или съдебна воля, а 
преди всичко като ментална вълна срещу илегитимизма.  

А. Фрагмент.  
“След като отговаряме за толкова много хора, ние сме 

абсолютно задължени да имаме политически и обществени 
ангажименти, да изразяваме нашата позиция, а не да се 
държим като мишки...независимо от обстановката, в която 
в момента съществуваме, аз имам своето позитивно 
отношение към институциите, в това число и министър-
председателя, и с нищо няма да попреча на политиката, 
която те провеждат...Не сме сваляли правителства никога и 
никой няма намерение да прави това. Защото това е право 
на избирателя” (Павлов, 03. 12. 1997).  

- - - - - 
Към края на 1996 вече бе в реда на нещата от 

видеотеката, откъдето вземах лошокачествени пиратски 
видеофилми, да отказват масово на запитвания за 
неизбежно пиратските нови нашумели фирми. 

- - - - - 
През 1998 бяха затворени всички налични в страната 

поточни линии за компактдискове и подложени на 
лицензиране. 

Б. Хроника.  
През 1993 г. лично президентът Желев постанови 

закриването на охранителните фирми. Те мимикрираха като 
“засрахователи”. Но сега символът на “бореца” с “BMW”, в 
анцуг, носещ бухалка и мобифон, залезе и бившите 
рекетьори си наеха армия симпатични застрахователни 
агент(к)и, които с усмивка прибираха парите на старите-
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нови клиенти. В случай на нежелание следваше лек натиск 
и в някои случаи показно открадване на колата или обир в 
офиса. Но това бе изключение. Още през зимата на 1997 и 
особено през пролетта агресивният срещу престъпността 
министър на вътрешните работи Бонев организира ред 
акции срещу принудителното застраховане и други 
илегални дейности. В резултат на усилената дейност на 
полицията и на нейната популярност доверието към нея, 
сравнително стабилно след 1990, видимо нарасна в средата 
на 1997. 
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Фиг. 32. Доверие в полицията от 1990 до 1997 
 (по данни на НЦИОМ, GALLIP и MBMD). 
1994, 01.03. На въпроса: “Според Вас, морално 

осъдителна ли е работата на черно?”, 62 отговарят: “Да”, 29 
%: “Не” (MBMD, 1994). 

В. Проясняване. Насилието е извън границите на 
закона, защото накърнява живота, ограничаването на 
чуждата свобода е извън закона, защото намалява общата 
свобода. Ерозията на сигурността е в някакъв смисъл извън 
закона, защото отслабва общата сигурност. Кражбата е 
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извън закона, защото разрушава институцията на 
неприкосновената собственост. Нараняването на чуждото 
достойнство е в някои форми извън закона, защото 
неговото разширение застрашава достойнството на всеки. 
Тези общи смисли залягат в основата на обществения 
договор, написани са във всички конституции на свободния 
свят. Те са тема на първо съгласие между гражданите. От 
тях произтичат останалите форми на законов ред.  

Правовият ред е функция на силните институции на 
демократичната власт, а не на квази-демокрацията на 
всепозволеността. Легитимизмът, легитимизацията на 
обществото преди всичко значи засилване на властта и 
институциите, според премиера Иван Костов (БНТ, 21. 05. 
1998). 

Законите работят добре, ако е жив смисъла им и ако 
хората ги признават в едно доминиращо съгласие и воля за 
борба против беззаконието. В противен случай те остават 
на хартия. Легитимните нрави дават живот на правовата 
държава. През пост-комунистическо време бързо се коват 
новите норми, но бавно зрее разбирането, съгласието и 
доминиращото признаване на тяхната валидност. И със 
степента на това зреене се развива легитимното рационално 
действие. Това отново потвърждава водещата идея тук за 
ментално ядро на социалния жизнен свят, проецирано в 
текстове, градежи и действия.  

Правото в гражданското общество е ограничение за 
всяко социално действие. Това значи, че локално, при общо 
спазване на закона, може да се постигне повече, ако 
законът не се спазва. Ако неспазването на закона е 
неписано правило, а не изключение, тогава всички губят. 
Това прави легитимността доминираща. 

Г. Дефицит на правови форми. Животът тече 
спонтанно и неопределимо в цялост, а нормите са 
артефакти, които се стремят да дефинират форми на 
социално взаимодействие, които са извън споделения 
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позитивен смисъл. Социалните норми са “меки”. Те са 
недостатъчно дефинирани. Тяхното спазване не е 
гарантирано. Силата на държавата за спазване на закона 
никога не е достатъчна. Хората се стремят да постигнат 
целите си в закона и извън него, пристъпвайки често 
неясните му граници. Посткомунизмът обаче има да 
превъзмогне относително висока степен на аномия и 
незаконност. Самите норми на посткомунизма “текат”, 
“стават” и не са готови. Те не функционират много добре. 
Хората не ги познават добре и не ги използват добре. 
Институциите не работят добре и сред тях е съдебната 
система. При това посткомунизмът е период на висока 
ентропия на социални форми, включително всякакви 
социални норми: нрави, етос, закони, укази, постановления. 
Животът изпреварва правната система и постоянно създава 
трудни казуси. Валидността на старите закони успоредно с 
валидността на новите в различни сфери създава “триене”, 
което прави спазването на закона понякога просто 
невъзможно. Така пост-комунистическата нелегитимност 
значи не само загубена, но и несъздадена законност.  

Стабилна съпротива на илегалността. Когато нещата 
са вързани и не вървят, всеки опит за подобрение на нещата 
в една точка чрез действието на един актьор е подложено 
на натиск от останалите в посока към запазване на 
статуквото. Например аз не си плащам данъците, данъчните 
ме глобяват, рекетьорът ме рекетира и затова аз не си 
плащам данъците...С такива цикли гражданите “предават” 
държавата. 

Легитимност спрямо бюджета. Когато бюджетът е 
отговорен, професионално издържан и равновесен, той 
индуцира вълна на респект. Тогава правителството усилва 
натиска за плащане да данъците. Увеличава се приходната 
част на бюджета. Сега вече се открояват останалите 
пробойни. И днес, през ноември 1997 г., няколко крупни 
държавни монополни фирми: “Нефтохим”, “НЕК”, 
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“Телекомуникационна компания”, “Кремиковци”, “Плама” 
с огромни загуби плащат заплати неколкократно по-високи 
от средните за страната. Но те вече са пред приватизация 
или закриване. Потокът на помпането на пари ще секне в 
момента, в който те се приватизират или закрият. 

Легитимност спрямо собствеността. Приватизацията 
усилва рязко пазенето и развиването на собствеността. 
Кражбите от частна собственост в бизнеса са много по-
малко от кражбите от държавната собственост. Много 
просто – собствеността е мъртва без собственик. Държавата 
не е жив собственик, а артефакт. Тя е възможно най-лошия 
стопанин. Само по изключение – при невъзможност за 
частно владение или опасност от частен монопол на 
обществено важни неща, които гражданите приемат за 
такива, може да се запази държавната собственост като 
собственост на гражданското общество, управлявана от 
държавата. В България приключи реституцията на 
градската жилищна и стопанска собственост. 

Легитимна търговия и бизнес на мястото на 
сенчестата икономика. Изваждането на сенчестата 
икономика на светло е задача на всяко пост-
комунистическо правителство. Самите потребители 
постепенно се заинтересоват от легитимна покупка с 
платен данък, за да имат документ за разход пред 
данъчните власти. Търговците се принуждават да движат 
бизнеса в рамките на закона, за да не бъдат санкционирани 
при проверките на данъчните власти и полицията. Касовите 
апарати в България са задължителни за всяка търговия от 
1997 г.  

Отвъд пиратството. В областта на софтуера 
пиратството е повсеместно и неговото изкореняване е 
много трудно. Тук самите търговци и производители на 
компютърна техника имат интерес от илегалното 
разпространение на фактически безплатен софтуер поради 
по-големите продажби на компютри. Защото софтуерът 
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струва колкото хардуера и повече, ако трябва да се 
използват възможностите на компютрите. 
Компактдисковете с музика и софтуер са масово явление и 
отскоро започна конфискуването и унищожаването на 
пиратски компактдискове, предназначени за вътрешния и 
външния пазар.  

Видеофилмите вече направиха решаваща крачка към 
легалност. Първите пирати вече са първи пазители на 
закона. Тук намираме модел на преход. Започва се 
илегално. Трупа се капитал. Инвестира се. Излиза се “на 
светло”, за да се продава по-качествена продукция срещу 
некачествения пиратски продукт на конкуренцията. Подема 
се борба срещу пиратството, за да се възпре илегалната 
нова конкуренция. Тази тяга прави няколко фирми легални, 
а останалите западат и фалират. Така пазарът се справя с 
илегалната икономика. Това значи, че свободният пазар 
чрез конкуренцията, търсенето и предлагането постепенно 
ликвидира икономиката в сянка. Същото наблюдаваме при 
застрахователния бизнес, който ликвидира илегалната 
“охранителна” дейност.  

Отвъд нечистата спекула. Същото важи и за 
намаляването на спекулата с некачествени или дефицитни 
стоки, когато качествените стоки на нормални цени се 
налагат в достатъчни количества на пазара. Навсякъде, 
където държавата с оглед на ниския стандарт на хората 
регулира цените и ги държи изкуствено ниски, се образува 
дефицит, и в този пазарен вакуум със силна тяга навлизат 
спекулативно укритите и оскъпени стоки. Но след 
напълване на пазара равновесието се възстановява и вече 
няма място за илегална спекула. Просто няма начин да се 
печелят пари от високи печалби. 

Валутната обмяна е сто процента илегална. 
Освобождаването на валутния пазар създава бърза тяга към 
легалност. На границата между илегалната и легалната 
обмяна на валута се извършват последните удари на 
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уличните “сарафи”- измамници. В условията на свободен 
пазар, но нестабилна национална валута, инфлация и 
девалвация печалбите на сарафите са спекулативно високи. 
Но свободният пазар на валута при стабилен курс и мощта 
на държавата премахва и този тип флуктуация и изважда 
напълно обмяната на валута от илегалност.  

От пирамиди към фондов пазар. В зората на 
свободния пазар се появяват и първите мащабни парични 
игри и “акционерни дружества” със свръхвисок дивидент, 
“гарантиран” на акционерите. Липсата на всякаква бизнес-
култура е условие за социалистическите хора да повярват 
на възможността да получат дивидент, по-висок и от 
печалбата от собствен бизнес. Пирамидите изпомпват пари 
от вложителите, след което на определен етап се срутват и 
повличат със себе си и вложителите. Тази “детска болест” 
на фондовия пазар става вече невъзможна, когато 
съществува истински пазар на ценни книжа и цените на 
акциите са реални, а и дивидентите следват нормалното и 
възможното за този вид печалба.  

Борба с корупцията. В основата на тази борба е 
общественото съгласие. Изглежда, че то се постига трудно 
поради все още силната зависимост от бюрокрацията в едно 
все още неуредено общество. Самата администрация е в 
нарушен ред. Внасянето на ред и законност в самата 
администрация чрез закон за държавния служител, списък 
на длъжностите в държавата, подходящо възнаграждаване 
на труда, е решаващо. Не е ли това нова номенклатура? 
Няма ли навсякъде в рационалните държави номенклатура 
поради строгия списък на длъжностите? Очевидно в 
гражданското общество не може да се развие класа, която 
да си присвоява механизмите на държавата. 

 
Д. Рационалността не само в макромащаб, но и 

локално, изисква все по силен закон и ред. Не е възможно 
една илегална система от правила или гол произвол да 
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осигурят успех за мнозинството. Защото това би било 
абсурдна негентропия от ентропия, ред от хаос, без да е 
налице организация. В условията на нелегитимизъм някой 
може да придобие богатство, сигурност или власт само 
локално, като обратният ефект от общия хаос ще намали 
този успех. Пиратството във видеоиндустрията например 
просто не може да носи доходите, които носи 
разпространението на новите касови филми на голям екран, 
при което конкуренцията на пиратските видеокопия е 
нежелателна, а и обречено слаба. 

Политическа рационалност. Младата демокрация 
ражда парадокси. Един от тях бе заявката на партиите, че 
поставят националните интереси над партийните. Това бе 
послание към скептичния избирател, който знаеше добре, 
че политическите хора уреждат първо себе си в политиката. 
Партиите се конкурират все по-откровено за властта. Всяка 
от тях иска да продаде на избирателите по-качествено 
решаване на социалните проблеми, по-качествено 
управление. И това е записано в офертата на партията 
преди пазарното “наддаване” – изборите. Тази оферта е 
предизборната платформа. И тя не може да остане 
предизборна, а следва да се изпълнява. Така, както стоката 
не може да бъде заменена от нейната реклама или опаковка. 

Е. Динамично обяснение. В посткомунизма не можем 
да очакваме линейно освобождаване от някакъв 
тоталитарен манталитет, а по-скоро мъчителен процес на 
отчасти спонтанна, отчасти принудителна ментална 
еволюция от илегалност към легално гражданско общество. 
Защото през целия последен половин век на Балканите и 
по-на запад не е действал сталински терор, а една 
двойнствена и пасивно напрегната система на живот. В 
деформираната естествена нагласа на социализма 
активното съгласие на силните и пасивното съгласие на 
слабите са рушали утопичния проект, т. е. удостоверявали 
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са неговата утопичност, но същевременно обществото е 
заплатило с почти фатално отдалечаване от легалност. 

Двигател на еволюцията към законност е укрепването 
на новите институции: частна собственост, свободно слово, 
парламентарна система, независим съд, законова система. 
Идва фаза, когато тотално позитивна вълна създава 
флуктуации в негативните цикли. Тогава става естествено 
да си срещу беззаконието. Стават възможни синхронни 
антиентропийни действия в цялата мрежа. Полицаят хваща 
престъпника с намаляващ риск да бъде нападнат или дори 
убит от престъпниците. Бизнесменът започва да си плаща 
данъците с намаляващ риск да остане без печалба. 
Държавният чиновник проверява строго и глобява 
справедливо, като дава дори под съд за неплатени данъци. 
Тогава той остава без подкуп, но не рискува работата си. В 
началото той повишава дискомфорта си, но с промяна на 
средата поради синхронна позитивна вълна той 
хармонизира позитивните си мотиви. Тогава властта заедно 
с обществото ще преследва данъчния, рекетьора и мен, ако 
сме в течението на отрицателна флуктуация. Нашата 
рационална връзка се разкъсва.  

Тук водещо действие е държавното. Институцията 
акумулира максимум обществена енергия, особено силна 
при доминиращо доверие. Колкото по-успешно е нейното 
функциониране, толкова по-сигурно отслабва безредието и 
беззаконието. В същото време работи позитивна индукция 
или енергиен поток към по-ниска ентропия или по-близо до 
метастабилното състояние. Системата тръгва нагоре.  

 
 
 
 



 394 

Глава ШЕСТА. ОТРИЧАНЕ И 
УТВЪРЖДАВАНЕ 
В тази глава се прояснява многообразие от мисли на 

хаоса и реда в пост-комунистическата политика. Тя обаче 
не е политологическа и не обслужва пряко никакви 
практики.  

Младата демокрация се ражда под знака на идеала и 
нравствения императив на възстановяването на 
потъпканата свобода. Това, както и други, много по-лоши 
неща, откроява силен дефицит на политическа форма.  

33. Дефицит на политическата форма 

А. Фрагмент.  
“Няма общност там, където се заобикаля истината и където 

моралните критерии се подменят с някакъв криворазбран 
прагматизъм...В Парламентарната група на СДС бе извършено 
предателство... 23 депутати от СДС измениха тъкмо на 
политическата воля на своите избиратели...Защото тя предполага 
разпадане на политическите автентичности и размиване на 
политическите граници. Защото тя овеществява националното 
съгласие и затваря непрочетената страница на историята. Защото 
чрез нея комунистическата партия се легитимира като легален и 
нормален политически субект” (Сугарев, 27. 01. 1993).  

 
Б. В условията на ярко изразено противопоставяне в 

обществото по въпроса за старото и новото е засилено 
взаимното неприемане и недоверие между привържениците 
на социализма и на “синята идея”. Не липсват и мнения за 
закриване на противниковата политическа сила. БСП се 
идентифицира като виновник за половин век страдания и 
изолация. Тази партия се уличава като нелегитимна (по 
време на тоталитаризма БКП наистина не е била 
регистрирана по закона). Закриването на комунистическите 
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партии веднага след експлозията през 1989 е правило в 
Източна Европа и Русия, а не изключение.  

Недоверието към политическата сила – противник 
винаги е високо, а доверието – ниско. Но по-интересно и 
важно като ментална форма е взаимното недоверие на 
леви и десни партии и други политически структури. 
Борбата за индивидуални лидерства, за места в парламента 
и за доминиране деформира политическото съдействие 
между опозиционни партии. Редуват се пикове и спадове в 
доверието на малките антикомунистически партии към 
основната дясна сила – СДС. Когато собственият електорат 
на СДС оттегля доверието към тази коалиция, тогава 
доверието на други електорати се повишава (Gallup, 1996, 
с. 82-83).  

 
В. Проясняване. Политическата форма се постига 

или възстановява в хода на културното развитие. На 
местата, където не е забравена, тя бързо се връща. На други 
места това става по-бавно и там са видими пред-формени 
фази. Трябва да се признае, че довчерашните комунисти в 
България имаха по-адекватна политическа форма. Техният 
шанс да не си отидат веднага от политическата сцена и 
дори да се легитимират, бе да приемат безусловно поне 
откритите правила и форми на легалната демократична 
политика. За сметка на това демократите, вчера излезли на 
политическата сцена, не владеят добре политическата 
форма. Това става и поради органичното отхвърляне на 
аморалността на ситуацията. Налице е погазване на 
общностния морал от една обновена компартия, която 
отново иска властта. На това погазване реакция е гневното 
обвинение. Тогава политическата форма се визира като 
аморалност (Сугарев). В така формираното разделяне на 
общността моралното напрежение в нацията взема връх над 
и определя политическото противопоставяне. 
Политическата форма е засенчена от морална форма. В 
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пространството на опозицията моралните категории 
заместват политическите. Политическата рационалност е 
визирана от морала като “предателство”.  

В езика на пре-формието, който е несъзнато възприет 
в антикомунистическата опозиция от езика на комунистите, 
обявили се преди век по дефиниция срещу легитимната 
парламентарна власт, господстват термините на “заверата”: 
“вярност”, “предателство”, “заговор”, “ченге”, “заплаха”, 
“принуда”, “разговори на четири очи”, “подслушване”. 

Г. Не-адекватен език.  
“Всичко “догадъчно” не е работа на избирателя, нито е 

рационално интерпретируемо от онези, които вземат решения. 
Зад кулисите наистина има ходове и те несъмнено трябва да се 
разгадават. Но в политиката са реални заявените воли, гласове и 
огласените решения, които променят политическата структура. 
Важно е да се разберат политическите мотиви и да се предвидят 
решенията, а не да се търси навсякъде дебнещия враг... 
Политиката е форма на културата със свой език, и сега отново го 
учим. Освен това логиката на промяната има нов езиков израз. 
Така или иначе, в хода на тази промяна са разбираеми и думи 
като “вярност” и “предателство”. Техните нормални еквиваленти 
се наричат “лоялност” и “нелоялност”” (Герджиков, 1.02.1993 г.). 

Революционна романтика. Доминираща ментална 
форма на дължимото действие за младата опозиция е 
левичарската нагласа за революция срещу комунизма, 
изчерпаема в лозунги като: “Долу БКП!”, “И преди, и сега 
– БКП е мафия!”. Това е романтичната до агресивна 
нагласа за рязко и безкомпромисно въвеждане на 
демокрацията, изгонване и осъждане на комунистите, 
забрана на комунистическата партия, бързо решаване на 
икономическите проблеми и т. н. Не се прави рационална 
програма, а се очертава една утопична визия за 
скокообразно “преминаване в царството на свободата”, 
такава, каквато комунистите са чертали навремето. Тя се 
топи бързо (програмата за 100 дни на първото правителство 
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на СДС през 1991 г. остана неизпълнена дори наполовина 
за девет месеца). 

Дефицит на политическа отговорност.  
Когато опозицията идва на власт, зовът “Долу БКП” вече е 

безпредметен. Ако има някой, който да пречи извън 
демократичните институции, извън конституцията и законите, 
демократичната власт може и е длъжна да го обезвреди. За тази 
цел тя разполага със законодателна власт. За тази цел има 
правителство. На тази цел служи независима, некомунистическа, 
съдебна власт. Щом има мафия след всичко това, значи властта е 
слаба, институциите не работят. Щом има останки от КГБ, значи 
новата служба за сигурност не си е свършила работата. 

Преди всичко търсенето на причините на неуспехите вън 
от нас, вън от мен, означава невъзможност за действие. Щом не 
аз, а ти си ми виновен, аз нищо не мога да направя. Но щом видя 
своята вина и своята глупост, аз имам свободата да се променя. 
Има смисъл само онзи анализ, който разкрива собствените 
грешки и сочи действията, които следва да предприема. Ако моят 
анализ е в термините на сенчестата дейност, насочена срещу мен, 
аз съм се обрекъл на тази дейност и съм се вменил като неин 
обект. Ако не търся приятели и партньори, а врагове и предатели, 
съм обречен на самота и провал. Но ако мисля и действам в езика 
и логиката на откритата реалност, тогава нещата придобиват 
очертания. Действията придобиват автор. Вариантите се 
открояват. Аз имам поле за дейност. Освободен съм от глупостта 
си да повтарям упорито своите грешки. 

При това положение незрели политици израждат 
коалицията в болшевишки орден. Това е една огромна агитка. 
Клубът, секцията, синдикатът, партията, коалицията, 
ръководното ядро, съветът, събранието, конференцията, 
конгресът – са групи от съмишленици и съратници. Те се 
подкрепят обикновено от шумна агитка. Това циментно единство 
възприема себе си като войнство на демокрацията срещу 
нейните врагове...Решенията на демократичната опозиция са 
изключително натоварени с отговорност. Затова те трябва да се 
вземат от апарат от свежи и трезвомислещи мозъци...Връщането 
на СДС може да завари страната в по-лошо състояние, но вината 
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ни ще трябва да се откупи с много по-зряло управление. СДС е 
достатъчно мощен, за да оздравее и излезе от кризата по-
жизнен и по-опитен отвсякога. С едно силно правителство, 
което ще направи свръхтрудната реформа” (Герджиков, 10. 
02. 1993).  

Тези думи, писани през 1993, се оправдават през 
1997. 

Ерозия на доверието към властта. Ако се 
разпространи слух, справедлив или не, че данъчните като 
изпълнителна власт вземат подкупи за прикрити доходи и 
например тези подкупи възлизат на 5 % от прикритата 
сума, данъчните инспектори са силно изкушени и ментално 
тласнати да правят това. В техните среди тръгва брожение. 
Повечето от тях, които досега не са вземали подкупи, 
визират една възможност за облагодетелстване. Те вече не 
вярват, че мнозинството от тях са професионално чисти и 
добросъвестни, и започват да практикуват илегални 
операции в съюз с данъкоплатците, за да добавят нещо към 
ниските си заплати в тези трудни дни. И така тръгва вълна 
на корупция в изпълнителната власт. Самите инспектори 
оттук нататък могат да пренесат тази вълна към 
правителствените чиновници от по-висш ранг в 
Министерството на финансите, за да си осигурят тяхната 
протекция. Всичко това се връща обратно към гражданите 
многократно усилено. Всеки, който е дал подкуп или е бил 
тласнат да даде, съобщава на няколко свои близки и 
препоръчва определени проценти, лица и механизми. Броят 
на хората, склонни да дадат подкуп, за да намалят 
данъчното си бреме, лавинообразно расте. И фактически 
чрез лавинообразното намаляване на позитивния смисъл на 
институциите, чрез тяхното непризнаване като такива, 
каквито са създадени, хората действително губят тези 
институции. те губят своята форма и предназначение. Но 
това не свършва в рамките на една институция. 
Непризнаването се разпространява като вирус и в 
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свързаните по линиите на социалните функции на 
институциите. След данъчните власти по същата линия 
идва министерството на финансите. Чрез ирадиация 
менталната вълна обхваща и други (нефинансови 
институции). просто хората започват да мислят, че 
подкупът е рационален начин за решаване на проблеми. 

Медиите с развихряния в тях негативен дискурс 
могат да подкопават доверието в институциите и 
политическата форма и реално го правеха в началото на 
реформата. Поради безогледно пазарната си ориентация в 
условия на силна конкуренция и поради доминирането на 
негативни нагласи, медиите разпространяваха масиран 
негативен дискурс. Преувеличаваха се негативните 
стойности: на дълга, на бедността, на инфлацията, и 
особено на растежа на цените. Това бе един отслабващ 
фактор за работата на институциите поради усилването на 
недоверието в тях. 

Д. Спекулативна ментална индукция. Резонът да 
мани-пулираш и да де-формираш е локален и моментен, 
доколкото го има. Политическото безформие е среда за 
спекулативни ходове и печалби на власт, слава и косвено – 
на стопанско влияние. Хората придобиват отрицателна 
нагласа в периоди на криза и имат “доверие” към 
политическата форма и класа с обратен знак. Те са готови 
да видят и изтълкуват в тях всевъзможни (повечето 
неверни) отрицателни значения. Но със своето усилване 
по механизма на индукцията и масовото доминиране 
тези значения стават истинни. Когато по телевизията се 
предложи образ на политика като незрял, хората го 
възприемат така и индуцират своето възприятие върху 
цялата политическа класа. По думите на министър 
Александър Божков (БНТ, 20. 06. 1998), когато самите 
министри започват да говорят за корупция, хората вече са 
убедени, че корупцията на най-високо равнище съществува.  
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На политическия пазар нещата следват фигури, 
характерни и за икономиката. Това са фигурите на 
спекулативната ментална индукция. В търговията, за да 
спечелиш повече от продажба на стока, рационално е да 
разпространиш информация, че изкупната й цена расте. 
Когато например вестник “24” часа” излезе със заглавие, че 
пържолата става 11 хиляди, дори да струва 7 – 8 хиляди, тя 
бързо ще стигне обявената от масово четения вестник цена. 
Самите производители първи ще се възползват от 
прочетеното и ще намерят основание в доверието към 
всичко негативно, което пишат вестниците. Посредниците 
веднага ще вдигнат цените на едро за дребните продавачи, 
без непременно да е вдигната изкупната цена, 
обосновавайки се с повишена изкупна цена, “потвърдена от 
вестниците”. Потребителите ще заживеят с ново очакване, 
което не ги изненадва на фона на негативните развития в 
периоди на усилване на инфлацията.  

Този феномен на отрицателното доверие е много 
важен. Хората вярват на лошото, но не и на хубавото, което 
намират в медиите. Те са нагласени отрицателно и тяхното 
интерпретиране и действие следва тази нагласа. Така те 
няма да протестират, ако в магазина им се предложи 
пържола по 11 000. При това положение печелят всички 
рационални агенти на пазара, а губят потребителите. Те ще 
приемат новата цена като нещо нормално в потока на 
повишаването на цените и в общия поток на влошаването 
на положението, в което те твърдо вярват и на което 
съдействат, увличайки се в потока на отрицателния 
дискурс заедно с вестниците. 

Е. Рационалното обяснение се прелива в 
динамичното. Менталната индукция е поток на 
информация и енергия в социалното пространство. 
Всички рационални действия в идентифицираните вериги 
са рационални чрез своето съгласуване с потоците и силите, 
които протичат и действат в определени периоди и места. 
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Рационалните агенти просто действат в посока на общото 
течение, за да заделят за себе си повече от потока на 
парите, привилегиите и удовлетворенията. Така те усилват 
своето положение: живот, богатство, власт и често 
сигурност за онези, които просто си попълват доходите за 
живот, но в същото време това усилва потока на 
енропията и подкопава други базови смисли. 
Корумпираният рискува разкриване и свободата си, 
рискува загуба на морално доверие и с това социална 
сигурност, рискува тотално от общото влошаване на 
състоянието на обществото по всички смисли на своя 
социален живот: живот, свобода, сигурност, достойнство, 
богатство, власт. Рационалност от този тип е без 
перспектива за дълга и широка експанзия. Тя бързо се 
компенсира от негативните си последици. Дефицитът на 
политическа форма е ирационален като цяло, макар че от 
него могат да се възползват локално и временно за местни и 
моментни подредби. Той създава среда за политическа 
спекулация, за демагогия, за популизъм, за морализиране и 
в крайна сметка за загуба на политическото доверие.  

Дефицитът на форма в управление разлива 
нормите и създава среда за корупция. Разпространява се 
мнението, че корупцията е тотална. Това утежнява 
положението на некорумпираните, които са мнозинство в 
сравнение с онези, които са задвижили вълната. Така всеки 
отрицателен поток в обществото води до усилване на 
диференциацията между благоденстващо малцинство и 
страдащо мнозинство.  

Корумпирането на върховете и средните етажи на 
обществото за цели периоди на историята на една държава 
може да се превърне в трайна ментална форма, почти 
традиция, и да действа като отрицателна инерция на всеки, 
който заеме властен пост от ранга на заместник министър 
или друг висш чиновник. Онзи, който не е готов да се 
корумпира, може да бъде подтикнат да направи това чрез 
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съображение за адекватност и адаптиране към средата, а 
ако държи да не се корумпира, може да бъде изтласкан като 
потенциално опасен. Така по механизма на усилването на 
менталните вълни (усилваща се флуктуация, 
положителната обратна връзка), менталната вълна на 
непризнаване на институциите се усилва и доминира в 
обществото.  

Масовите отрицателни ментални вълни спрямо 
формата, която носят институциите на демократичната 
власт, следователно водят до:  

а. облагодетелстване на групи, печелещи в ситуация 
на нестабилност; 

б. увреждане преките интереси на масовия 
гражданин; 

в. ерозия на политическата форма и корупция; 
г. обратно усилване на облагодетелстването на 

групите от а. 
д. обратно усилено увреждане интересите на 

гражданите; 
е. обратно усилено корумпиране на политиците. 
Това е вълна без край, ако не се появи нов енергиен 

фактор, нов поток от значения и действия, който да спре 
менталната низходяща инерция. Това става чрез криза на 
властта и ново правителство или нови избори с нови 
позитивни личности, които са изпратени във властта с 
огромен обществен кредит и натиск да въведат ред и 
придадат сила на политическите институции и форми.  

34. Личностно неприемане и несъгласие 
Менталната вълна обхваща не само институциите, а и 

личностите. Общността ерозира и се разпокъсва на 
индивиди с взаимно недоверие. Съгласието е отвъд 
противопоставянето, отвъд моментната воля. Съчетанията 
на неконсистентни социални интерпретации водят до 
взаимни негативни свръхинтерпретации. 
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А. Негативна преценка на собствения бивш лидер 
и сегашен президент.  

œ?????? ???? ?????? ?? ??? ???????? ??????? ??????? 

???? ?? ? ?????? ? ?????????, ????????? ? ????, ?? ??????? 

??????????. ???? ?? ?? ????, ?? ?-? ????? ? ????? ?? ???? ????? 

???????? ???????: œ? ?????????? ?? ?????? ??????? ???????, ?? 

????? ?????? # ??? ?????? ? ????B (?????????, ??? 21, ??. 35, 

1992). ???? ??????? ? ????????????? ? ??????????? ??? 

?????????? ?? ? ???????. ?? ?? ??????? ? ?????. ??? ?? ?????? 

?? ???????? œ???????B ?? ?????. 

Б. Улични словесни престрелки.  
19 ?????? 1993. ????????????? ????? ???? ???? ????? 

???? ??????????. ??????? ?? ?????? ?????. ?????????? 

?????????? ?? ????? ????????? ????? ??. œ????B ?????? ????? 

œ???????B. ??????? ??? # ?????? ?? ??????? ???????. ???? ?? 

???????? # ?? ????????: œ??? ? ????????? ? ????????. ???, ???? 

?? ???????? ?? ????????, 23-????, ?? ??????????. ?? ?? 

???????? ?? ????, ? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ?????????.B ???? ?? 

????????: œ?????? ?? ?????? ????????, ??????????? ??? ?? ???? 

?????? ? ??????. ??? ?? ????? ???????, ?????.B œ???????????, 

???????????B # ???????? ?? ???????? ????. œ????? ????????, 

????? ????????!B ????: œ??????? ? ??????????, ????? ????????B 

(????????, 26. 01. 1993). 

Следващото име, което замести като типаж Луканов и 
Лилов, замесен според медиите и гражданите в много нечисти 
сделки по време на управлението на Виденов, бе Премянов. 
œПремянов е престъпник, Лилов # педерастB, се викаше по 
митингите през зимата на 1997.  

Данни. 
????????? ? ???????? ????????, ??????????? ?? 

??????????????? ????? ?? ??? ???? 1996, ???? ?? 24 ?? 11 %, ? 

??????????? ????? ?? 46 ?? 64 %. ???? ???????????? ?????????? 

45 ?? ??? ???? ??????????? ?????? ?? ????, ? 25 % ?? ?? 

?????????. 80 ?? ??? ?? ???-???????????? ????? ????? ??????? ? 

????, ? ???? 5 % ?? ???????????? ?? ?????? ????????????????? 

???? ?? ????????? (Gallup, 1997, ?. 98 # 99). ????????? ? ???? 

?? ????????? ?? ??? ?????? ????? ???? 1996 ? ????? 16 ? 17 %, 
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? ??????????? # ????? 54 ? 60 %. ????? 30 % ?? 

?????????????? ?? ??? ???? ??????? ? ?????, ??? ?????????????? 

?? ??? ? ?????? ????? ?? ???? ?? 10 %, ? ???? ???????????? ?? 

??? ? ????????????? ?? ? ???? 5 % (Gallup, 1997, ?. 111).  

В. Проясняване. Хората не се приемат, когато не се 
разбират. А това става тогава, когато са прекалено 
раздалечени във възприятията си. Просто социалният 
свят е разпръснат и отделните му парчета като 
индивидуални светове летят в различни посоки. Поради 
тази разкъсаност и вървящата заедно с нея неекспонираност 
на нещата в обществото, хората откриват 
несъвместимости в своите описания, обяснения и 
обвинения. Това отслабва общността и обществото. А 
слабите по-трудно се разбират, имат по-малко сили да се 
вслушват един в друг, да изтърпяват чуждите обяснения и 
враждебните действия, които следват от тях. Страдащи и 
едновременно с това заблудени в различни посоки хора 
трудно намират общ език, още по-трудно се слушат и 
разбират и невероятно трудно се съгласяват с чужда 
позиция. Това изисква поставяне на мястото на другия. 
Да разбера другия значи да живея другия като Аз. А това 
изисква да се пренеса в неговата ситуация, на неговата 
място в социалния жизнен свят. Как един антикомунист, 
вменяващ на комунизма всички беди в своя живот, ще 
разбере фанатика-комунист, чийто свят се сгромолясва? 
Дълъг път има да изминават личните нагласи и възприятия, 
докато се възстанови общността на различните, но вярващи 
взаимно в добрите си намерения хора. Все пак по силата на 
традиционната толерантност в България до политическо 
насилие не се стигна. 

Г. Форми.  
Различният е трън в очите за социалистическия 

колективен манталитет. В цитирания в началото фрагмент 
от политически портрет лидер от СДС със смес от 
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професионално уважение и морално осъждане рисува 
образа на президента от своята партия като предател, 
загрижен само за своята власт. Времето показа неверността 
на тази позиция (разгледана и на други места в това 
изследване). Моралът се лансира вместо политиката, а като 
морални критерии се издигат политически неадекватните 
отхвърляния. Прагматичността е политическо зло, 
достойно само за комунистите. На площада гледат 
подозрително на различния и особено на открояващия се в 
различието си спрямо мнозинството. Когато те викат “Долу 
БКП!”, той мълчи. Когато те се палят, той е хладен. Той 
винаги се изказва критично. Той винаги се съмнява. Не е ли 
той ченге? 

Личните негативни нагласи се проецират в 
негативно отношение към другите. Позитивно 
настроеният се отнася позитивно и към другите. Онзи, 
който е склонен към негативни възприятия, обяснения и 
действия, вменява такива и на другите и става 
подозрителен. Негативните нагласи към света и себе си се 
проецират в негативни нагласи към другите. Боледуващият 
търси симптоми около себе си, за да потвърди “правото си” 
да боледува. Страхът се проецира в гняв срещу другия. 
Болките от неуспехите се проецират в завист към чуждите 
успехи. Невежеството и слабостта се проецират в сценарии 
за чужди заговори на силни тайни групи.  

Слабостта е извор на взаимното неприемане. 
Всички форми на слабост на социалната личност свиват 
хоризонта и разширяват обсега на визираното чуждо 
действие. Нещата в обществото според слабия се движат от 
някои много силни хора. Те са лоши, щом аз, слабият, 
страдам от тях. не допускам, че нещата просто се 
хаотизират от само себе си, оставени на самотек. Само 
неживите светли герои не са способни на зло. Светлината 
на историческите личности и митове като Левски уличава 
сянката на всички реални.  
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Вменяване на вече неадекватна роля на 
личностите на върха на властта: президентът, премиерът, 
министрите, “сините”, “червените”. От тях винаги в 
патриархалното общество, каквито са пост-
комунистическите общества в Азия, Русия и на Балканите, 
се очаква да решават проблемите на обществото. И когато 
това не става, те бързо губят доверието, основана върху 
фантастични очаквания. 

Отчасти симетрично е личностното неприемане на 
хора от институциите на дясната политическа сила СДС от 
ляво настроените граждани. Много често отношението е 
чисто емоционално и пред-разсъдъчно. Всяко твърдение и 
действие от страна на определени личности пред-извиква 
негативно тълкуване. Така нетърпим бе за червените хора 
бившия премиер от СДС Филип Димитров, недолюбван и 
укоряван и от своите заради неадекватно управление и 
загуба на властта през 1991-2. нетърпим бе и донякъде 
продължава да бъде Иван Костов, бивш финансов 
министър, въвел монетарната реформа, и сегашен премиер, 
придаващ нов облик на властта с позитивна нагласа, стил и 
действия. Президентът от СДС Желю Желев често бе 
осмиван за свои дребни недостатъци като представител на 
държавата. Подобни критики бяха отправяне към кого ли 
не от институциите в държавата. И понякога това 
отрицателно отношение бе оправдано от действителна 
некомпетентност, корумпираност и безотговорност на 
властниците. Особено силно личностното неприемане се 
прояви спрямо депутатите, които най-често са подбирани 
от партийните централи за послушно гласуване, а по-рядко 
– за политическа работа и експертна работа в комисиите на 
парламент. “Вижте колко получават депутатите при цялата 
си некомпетентност? А колко струват депутатските 
кюфтета в станциите за почивка?”  

Групово взаимно непризнаване. Взаимно не се 
признават хора, групи, общности (религиозни, етнически, 
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икономически, политически, културни). Възприема се 
другия в негативна нагласа. Другият (комунистът, анти-
комунистът) се възприема като несъстоятелно мислене, 
позиция и действие. За това има основания, които винаги 
могат да се намерят у хората в динамичното пост-
комунистическо време. Всеки от нас се променя. И тези 
промени се идентифицират и като непоследователност, 
безпринципност, угодничество, конформизъм и т. н. 
Социалистите упрекват някои от седесарите че са се 
пребоядсисали. Неконсистентността се получава в резултат 
на силната деформация на нагласи по индукция от обща 
негативна или позитивна нагласа. Така негативната нагласа 
към комунистическия живот преди като цяло води до силно 
променена от позитивна към негативна нагласа към някои 
социални придобивки на социализма. 

Нетолерантност. Непримиримото противопоставяне, 
дефицитът на съгласие за рационално процедиране скоро 
след комунизма, усилват и удържат на висок градус 
нетолерантността. Чуждите мнения не се имат предвид 
освен негативно, като предмет на критика. Критикуват се 
всички позиции, независимо от тяхната обосновка, ако те са 
на политическия противник или го подкрепят. 
Критикуващите отвътре се пораждат съмнение за връзки с 
противника. Тях ги освиркват на конференции. Освирква ги 
тълпата пред залата за конференция. Това е ярък пример за 
нечиста политика, която забави реформата в България и 
даде сила на комунистическия манталитет на 
нетолерантност.  

Някой (не аз и не ние) е виновен: -световният 
империализъм (преди) плавно преминава в световната 
конспирация (днес); – Кремъл (преди) плавно преминава в 
КГБ (днес); – Комунистите (преди) плавно преминава във 
“и едните, и другите” сега; – лошата реколта ( и преди и 
сега); – студената зима (и преди и сега); – сушата или 
валежите (и преди и сега); – съседът (и преди и сега); 
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различният (и преди и сега). Лошото идва по проект и 
някой е виновен за него. 

Негативно обединяване и съгласие. Случайните 
множества хора, които влизат в комуникация, никога не 
говорят за нещо положително. Отрицателното лесно 
обединява. В автобуса или във влака или на парти никога 
непознати преди това не разговарят върху нещо 
положително в социален план. разговорите са винаги 
отрицателни. Хората се обединяват много лесно в 
съгласието си, че правителството е лошо, че нещата вървят 
зле, че следва тежка зима, че е много скъпо парното, че са 
много ниски заплатите. Това е само отчасти вярно. Защото 
другата част е позитивна и това е неизбежно. Никой не 
обсъжда повишаването на цените като нормализиране на 
икономиката в международен план. Никой не обсъжда 
ниските заплати като намаляване дупките в бюджета. 
Никой не търси истинските причини за бедността например 
в своя мързел или страх от риск. 

“Чуждата паница”. А колко получават чистачките 
на “Нефтохим”? А колко получават на Запад? Защо при нас 
цените са като на Запад, а заплатите -не? Нашенец, женен в 
Дания, изповядва пред БНТ (“Вариант 3” от есента на 
1997): Тук попитах мой колега, с когото работим заедно 
много години, каква му е заплатата. Той се засегна и остро 
отхвърли моя въпрос. “Това не те засяга. Това е моя 
работа.” 

Колективистично чинопочитание. Тази менталност 
не е просто патриархална в контекста на едно затворено 
традиционно общество (Вебер). Защото тогава хората не 
очакват и не възнамеряват някакво рационално решаване на 
социални проблеми. Това е все пак социализъм в 
мисленето, защото само в реалния социализъм или 
комунистическото тоталитарно общество единството на 
властта, държавната собственост, колективизмът и липсата 
на лична инициатива са норми. 
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 Народното мислене пази и след комунизма 
колективистичния манталитет, покриващ все още 
общностния морал, и е безжалостно спрямо различната от 
тази на властващия или на колектива позиция. Пътниците в 
автобуса се държат като колектив с шеф – шофьорът: той 
качва – той сваля пътниците. Той има негласно одобреното 
право да закъснява, да се държи грубо. През ноември 1997 
един водач на автобус до край столично село с подкрепата 
на пътниците (повечето стари хора и селяни) изхвърли 
човек от автобуса с куче. Той настоя човекът да прочете 
залепения за стъклото зад шофьора правилник. Там се видя, 
че няма такава забрана. Пътникът отговори, че в 
правилника няма такава забрана. Въпреки това той беше 
свален от автобуса, а няколко от останалите пътници се 
обадиха в защита на шофьора. Мнозинството изхвърли 
вкупом човека. По-младите назад си мълчаха и бяха неми 
свидетели на тази саморазправа. (Аз се намесвах активно, 
но без резултат). Тази случка е показателна.  

Този вид колективистично чинопочитание не е 
присъщ само на (пост)комунизма – той може да се намери 
всякъде по света и той е израз на несъзнателното 
одобряване на силните и отхвърляне на слабите в 
ситуацията. 

Защитен (личен и колективен) рефлекс срещу 
обвинения. Социалистически нагласеният човек за нищо 
социално не отговаря. Той никога не е виновен лично. Не е 
виновна и колективната единица, когато опонентите или 
висшестоящите институции търсят нейната отговорност. 
Комунистът в червено и в синьо има рефлекс. Той при усет 
за организирана съпротива, без да тълкува и мисли, реагира 
първосигнално по един и същи начин. Той се сплотява със 
събратята си, с другарите, и отблъсква “удара”, дори той да 
е декларацията за спасението на България.  

Бившият премиер Жан Виденов, при който България 
стигна до дъното през 1996, не се призна за виновен. Пред 
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зрителите той заяви:”Не съм виновен в разумен смисъл. 
Грешките в съдебната власт са на СДС. Направихме това-и-
това. Не сме обещавали хляб за 5 лева. Той изказва 
благодарност на “Нефтохим” за покупката на жито, която 
сделка изправя рафинерията пред фалит. (Виденов, Ж. БНТ, 
Всяка неделя, 16. 03. 1997). 

“Лошите са силни”. Те са активни. В тях е силата, 
парите, властта. Журналистката Севда Шишманова задава 
серия реторични въпроси, които трябва да събудят 
заблуждаваното гражданство. Кой скри досиетата? На 
каква цена? Кой направи това? Кой направи онова? Кой...? 
Гняв и вик на справедливост. Но в името на 
справедливостта винаги някой (друг, не аз!) е виновен 
(БНТ, канал 1, 22. 10. 1997). Този дискурс е далеч от 
обективността, рационалността, позитивността. Тава са 
голи безадресни обвинения, които се обезсилват от самата 
си безадресност. Обвинения без безпристрастност и дирене, 
без отговорност, само за събуждане на гняв. Това е 
негативен дискурс, оплакване, оправдаване, 
самосъжаление.  

Нищо не може да се направи срещу злото. Това 
значи по-нататък, че ние не трябва да се опитваме да се 
борим и не трябва да си правим илюзии, че в нещо можем 
да успеем позитивно и легално. Щом всичко е заговор, 
конспирация, таен план, то и аз мога да действам 
заговорно, да правя интриги, да лобирам, да търся връзки, 
да подкупвам, да приемам подкупи, да доноснича, да 
сплетнича и да предавам близките си. Това е нормата. И 
трябва да я следвам, за да оцелея. Негативната визия, 
усилена милионно от медиите, става негативна нагласа и се 
проецира в негативна рационалност, негативен текст и 
негативно действие. Едно значение се намира в реалността 
и се влага в същата реалност. Така още веднъж виждаме как 
корените на социалната реалност са ментални.  
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Негативна нагласа на част от интелигенцията в 
България към антикомунизма. През първите години след 
1989 част от интелектуалците са съмишленици на един нов 
социализъм и не пестят изрази на своето неприемане на 
новопоявилите се десни политици с революционен 
антикомунистически плам и нетолерантност спрямо 
“(инако)мислещите”. За тези перестроечно нагласени 
интелектуалци хаосът в пост-комунистическото общество е 
плод не на остатъчен комунизъм, а на нов агресивен 
антикомунизъм, който блокира интелигентното решаване 
на проблемите. Според морала на наблюдателя действието 
за решаването на проблемите трябва да следва неговата 
рецепта, а не уникалните изисквания на уникалните 
проблеми. Такава бе например рецептата на левите 
интелектуалци за ляв център на мястото на мастодонтите 
БСП и СДС, реализирана от БСДП и БЗНС – зелен като 
начало на харакирито на опозицията, или рецепта за 
коалиция, която една година по-късно се реализира и 
изпрати опозицията далеч надолу в рейтинга. 
“Обществената анархия не се проявява само в долните 
слоеве на обществото, тя, както всички душевни епидемии, 
е всъщност заразна болест” – е написал преди около век 
Гюстав Льобон. (Льобон 1993, с. 222). Наред с вменяването 
на властните институции и личности на отговорността за 
промяната, от друга страна ще продължава старото 
отчуждение и недоверие към “отново неуспяващата” власт. 
Защото тя не може да извърши чудо.  

35. Малък ум и нихилизъм 
“Ще купя на децата си еднопосочен билет за чужбина” 

Така заявява “отчаян от мизерията”. 

А. Фрагмент от картината.  
?????? ???????, ?????????? ?? ????????? ? ????????? 

œ????????B, ??? ??????? 111 000 ???? ??????? (111 DM), ??? 
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??? ??????? ? ??????????? ???????????, ? ?????? ????????? ??? 

??????, ? ????????, ?? ?????? ?? ????? ??? ????????? ????? 25 

% ?? ?????????? ??. œ??? ??????? ??????, ?? ?? ????? ?? 

????????!B (????? ????, 13. 11. 1997) 

Б. Данни.  
?????? 38 % ?? 5.04. 1993 œ?????????? ? ?????? 

?????????????? ???????B. ?????? 79 % ?? 10-17.06. 1993 

œ?????????? ????????? ?????????? ? ??? ??????? ??????? ?? 

????????? ?? ???? ??? ????? ????????????? ??????? ?? ???????? 

???? ? ????? ???????B. (MBMD, 1993). ?????? ? ??????????? 

??? ?????????????? ???, ??????????? ? ????????????. 

??????????? ????? ??????? ??? ????? ????????? 

(????????, ????????) ???????? ??? ???????????. 

Само 15 % на 2. 06. 1997 “биха свидетелствали, ако имат 
информация за застрахователни организации от илегален тип”. 
“Малкият ум” иска сигурност и след това може да прояви 
доблест. “Партията на негласуващите” расте от 14 % през 
януари 1992 към 19 % през април 1993, 28 % през септември 
1993, 30 % през юли 1994. Оттогава негласуващите намаляват: 28 
% през април 1995, 25 % през юни 1996, 14 % през декември 
1996, 7,8 % през февруари 1997. След това тази “партия” започва 
отново да расте (MBMD, 1993, 94, 95, 96, 97) – гражданската 
апатия расте. Политическите вълни на гражданска активност 
растат в края на 1996 и в началото на 1997, когато 
икономическата криза се задълбочава и хората просто иска да 
отстранят БСП от властта. След това нещата отново се 
успокояват и негласуващите се връщат в черупката си. 

“Не виждам смисъл да гласувам, защото нищо не 
зависи от хора като мен”, смятат 23 % на 24. 09. 1993 (MBMD, 
1993) – явен признак за ниско гражданско самочувствие. 
Доминира нагласата: “Бих гласувал за този, който обещае бързо 
подобряване на икономическото ми положение” – 30 %. Най-
непопулярна е нагласата: “Бих гласувал, ако се появи партия, 
която да отговаря на моите интереси” – 11%. 

На въпроса: Кои са най-тежките проблеми стоящи пред 
мнозинството от хората в страната?, разпределението на 
отговорите бележи следната динамика: 
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9-15.09.’96 11-15.07’97 
26.09.’97 30.10.’97 

Престъпност  72  72  74  11 
Поскъпване на живота 75  50  58  7 
Безработица  43  47  55  25 
Здравеопазване  20  30  22  1 
Безредие, слаба власт 20  18  15  1 
Селско стопанство  16  8  7

  1 
Корупция   27  35  33  5 
Липса на инвестиции  6  6  3

  1 
      (MBMD, 1996, 1997). 
Негативната нагласа очевидно и рязко намалява 

към края на 1997. Най-незначителна в очите на хората е 
липсата на чужди инвестиции – проблем, който още не е 
решен, но явно пряко не вълнува хората. Тях ги вълнува 
спокойствието, сигурността и те се страхуват от 
престъпността, поскъпването на живота, безработицата – 
особено напоследък. Намалява тревожността за 
корупцията.  

В. Анихилацията на положителните смисли. 
Всекидневната реч клони към синхронност относно 
анихилацията на положителните смисли, които са 
налице, от имплицитната позиция, че всичко трябва да е 
добре. В разговорите си всеки ден много хора, предимно 
млади, с цялата си интелектуална сила и небрежност към 
фактите утвърждават една и съща теза. Всичко е лошо, 
нещата са сбъркани из основи, всички, от които зависи 
положението, са лоши. Когато колективният ум, 
синхронизиран в отричането, търси обяснение, се стига и 
до манталитета като причина. Но никога оценяващият не 
се включва в множеството на отговорните. Неговият 
начин на мислене е отвъд въпросната критика или поне не 
се проблематизира. Не се говори за моята или нашата 
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отговорност и вина, а за вината и отговорността на “онзи” и 
“онези”.  

Това е невменяемост. За моя живот в обществото са 
отговорни всякакви фактори и сили, целият свят, но не и аз. 
Това е разбираемо и оправдано само за децата. Известно е, 
че държавата е такава, каквато хората, включително и 
нихилизиращият аз, я направят. Дори улиците са такива, 
каквито хората ги направят. Парите в държавния бюджет 
идват не от Космоса, а от данъкоплатците. Само една 
малка част от това, което хората наистина заработват, отива 
за държавата. Така че положението е точно обратното – не 
държавата има да даде на хората, за да живеят, а хората 
имат да дадат на държавата, за да поддържа своите 
институции. 

Основната тежест, която обуславя свободното падане, 
дезориентацията и разкъсаността на жизнения свят, не е 
болката на възприемането на демократичен и граждански 
начин на мислене, а нещо по-елементарно и инертно: 
негативната нагласа. Седем години след комунизма не е 
възстановена достатъчно самоотговорността да държиш 
живота в ръцете си. Не е поета отговорността и 
достойнството да живееш в света, който намираш: 
цивилизация, страна, среда. Ролята на постоянна “жертва” 
доминира.  

Г. Форми на негативен дискурс. 
Национален нихилизъм.“Държавата не е права да 

дава такава ниска заплата. Държавата не може да взема 
тези 25 %. Това е гадно място за живеене.” Такова 
отхвърляне на собствената страна поради моментната 
бедност е опасен нихилизъм, който е пряко следствие от 
социалистическите неадекватни очаквания към властта. Той 
парализира позитивни решения за действие тук и сега на 
маса хора. Всичко е лошо, всички са лоши! Не се търси 
обяснение и не се разпознава особената причината на 
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бедата, а се вменява на нацията като цяло. Не се разсъждава 
рационално за възможности и ограничения. Не се мисли за 
позитивно рационално действие. Човекът от цитирания в 
началото пасаж не визира възможността да излезе на пазара 
на труда, щом там, където е сега, му плащат малко. Той не 
визира възможността за децата му да работят и да се 
издържат частично. Той е убеден, че Държавата трябва да 
му осигури евтино парно отопление, безплатно обучение 
за студентите му и висока заплата, за да може да живее 
добре. Откъде идват тези пари, него не го интересува. А 
защо именно държавата е длъжна да прави това – такъв 
въпрос изобщо е вън от умствения му хоризонт. Това е 
като слънцето и водата за живота – не подлежи на 
проблематизиране.  

Разединение на малките умове. Често може да се 
чуе, че “българинът е индивидуалист”. В това има истина, 
но не бива индивидуализмът да се бърка с “малкия ум” като 
ментална форма. В обстановка на доминиране на “малкия 
ум” хората разединяват усилията си, разкъсват общността 
си и затъват в лавина от проблеми, в която оцеляването 
става проблем. Сумата от разединени малки умове е 
оцеляващо население, народ, който постоянно е обединен 
само от най-насъщното и го тематизира: да оцелеем, да 
изкараме зимата, поредната година. Да ни приемат в 
европейските структури е не въпрос на наше усилие, а на 
добра воля отвън. Същевременно малкият ум при висока 
интелигентност става унищожителен скепсис. “Няма да се 
оправим”, “не сме пълноценни”, “не сме достойни”, “не сме 
организирани” и т. н. Малкият ум е хитростта в тесен 
контекст без визия за по-далечните последици. Малкият ум 
презира наивитета на широкия хоризонт, който се отказва 
от благото сега-и-тук и се насочва към макромащаба на 
“общественото благо”. Взаимното подозрение, критика, 
неприемане, прецакване води до взаимно отслабване, а 
взаимното доверие – до взаимно усилване. 
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Слабостта, крехкостта, близостта до катастрофата и 
хроничната кризисност характеризират тези общности, 
които трудно проявяват позитивна воля да градят 
колективно един сигурен и проспериращ свят. Това е 
култура, която не е пронизана от колективна рационалност, 
а по-скоро от колективна ирационалност, характерна за 
шаманските и номадските култури. Такава култура 
доминира на Балканите. Всеки в тези народи е по особен 
начин рационален тук-и-сега, без оглед на бъдещето и без 
оглед на нормите. За малкия ум в периода на “разпадането 
на основите” обществото, родината, човечеството, са почти 
недостижими като мотив. Малките умове са готови да 
предадат големите обществени цели, каквато е реформата в 
пост-комунистическите страни. Онези общества, в които 
преобладава манталитетът на “малкия ум”, се крепят близо 
до границата на разпадането от непроследими локални 
подредби, дребни акции, малки успешни ходове, множества 
от неорганизирани индивиди. Малкият ум не може да 
идентифицира същественото, не поради ниска 
интелигентност, а поради далечност от манталитета на 
рационалното социално процедиране. Той битува в хаос на 
визиите за ставащото. Той тласкаше СДС към разпадане и 
постоянно раждаше безсмислени борби, които костваха 
властта на демократичните сили и забавянето на реформата 
в България. “Малкият ум” още смята, че “смяна на 
системата” значи смяна на хората. Смяната на системата 
(например в науката) в България бе извършена не като се 
смени закона за научните степени и звания, а като смяна на 
съставите на все същите комунистически структури в 
науката: Висша атестационна комисия, Подкомисии, 
Специализирани научни съвети. 

Тази нагласа на “малкия ум” е най-голямата 
блокираща сила на реформите особено в Азия, Русия и на 
Балканите. По-на запад от нас малкият ум може да се 
обединява с другите в решителни моменти в името на общи 
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проблеми, но това не значи необходимо доминиране на 
“големия ум” като цяло. 

Мърморене. За премиера: “Тоя, като го гледам, той 
е циганин. Той гледа само да те излъже или да открадне. А 
е тръгнал да оправя държавата. – Какво ще оправяш 
държавата, бе!”. Без основания и съзнание за нужда от 
основания всекидневната реч и медиите допускат 
всеобхватна негативна нагласа. Това е така, защото те 
получават автоматично съгласие. Никой от никого не иска 
обяснение защо смята, че всичко е лошо. Всеки е склонен 
да посрещне скептично всяка положителна оценка, но 
бързо се съгласява да слуша и откликва на отрицателните 
необосновани оценки, на споделяните негативни слухове, 
на предлаганите недоказани обвинения. Без препятствие 
негативната оценка на нещата и събитията си пробива път и 
залива пост-социалистическия ум, като притиска 
позитивната нагласа.  

Тотално недоверие. Недоверието постоянно се 
“потвърждава” от нови и нови интерпретации. Без никакви 
доказателство се обвинява наляво и надясно, че Х е ченге, 
У е завлякъл банка, Z вземал големи подкупи. Недоверието 
е ирационално, но е експанзия на негативна нагласа. Това 
се доказва от лековерието, което върви ръка за ръка с него. 
Същите недоверчиви към всичко и към всеки хора, които 
внимаваха къде да вложат сумите си и не се доверяваш на 
държавата и на никакви институции, изведнъж захапаха 
стръвта на пирамидите.  

Слабост. Когато се дебатира и размишлява за 
обществените проблеми, се стига до повърхностните 
причини и до необоснованите с нищо подозрения. Не се 
разбира всеобхватността на социалните проблеми и като 
правило не достига сила за самоанализ и алтернативно 
поведение. Дори мисловно да се стига до важни истини за 
собствената отговорност за живота, не се достига до 
действие. Хората масово отказват да поемат отговорност в 
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национален мащаб. Налице е неконсистентност на 
поведението с оглед сваляне на отговорността от себе си. 
Неспособност да се види в себе си критикувания у другите 
недостатък. Дори критиците на социалистическия 
манталитет са жертви на същия и демонстрират, без да 
осъзнават, същите недостатъци. 

Хората се отказват от действителността в различна 
степен и се спасяват в илюзии Отказват се от възприятието 
на социалния свят или редуцират това възприятие. Хората 
нямат колективен телос. Според Цв. Тодоров  

“Всеки в лагера е жертва и палач. Всички са виновни. 
(Тодоров, 1994, сс. 128 – 129).  

Злото само се утвърждава, ако не се идентифицира.  
Потискане, изтласкване. Не-възприятие. Хората не 

могат да задържат възприятието над определен градус на 
напрежение (особено, когато е невъзможно да се действа за 
намаляването му). По-лесно е намаляване на напрежението 
чрез потискаща упойка или самоупойка. 

Не-възприятието обаче е не-свят. Накъсаното 
възприятие е и накъсан свят. Оттук илюзията, че пост-
комунистическият свят е безнадеждно накъсан и хроничния 
отрицателен дискурс.  

Човек от улицата – 25. 03. 1997.  
“Да се надяваме, че новите политици ще решат 

проблемите”.  
Дано ми се падне шестица от тотото. Положението не 

ни се подобрява отгоре и ние казваме че правителството не 
работи. А ние в същото време не правим нищо за себе си.  

Това е “позитивен дискурс” без основание, без 
ангажиране, без разбиране и без рационално процедиране. 
Хората се надяват на нещо друго извън тях, както и 
обвиняват нещо друго извън тях.  

Минимално действие. Малкият ум се стреми към 
резултат, но без надвишаване на минималния деятелен 
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градус. Трудните действия, при които се преодоляват 
препятствия, се отлагат до последния момент.  

В по-съществен и в по-дълбок смисъл всеки от нас 
наистина носи отговорността за поведението на своето 
общество и своите водещи личности. Защото е част от 
същия жизнен свят и участва най-малко с пасивното си 
приемане в него. Именно това пасивно приемане сякаш 
несъзнателно редовият човек се стреми да компенсира със 
своя безсилен речеви негативизъм. Той няма модел за 
адекватно и рационално действие за обществото, не 
предприема нищо извън собственото си оцеляване и 
сигурност, и се задоволява с тотално отхвърляне без 
действие , стигайки само до дискурсивен текст, а не до 
промяна на социално значими форми. Също като другите 
всеки е участник и свидетел на потъването, но не си го 
вменява по инерцията на социалистическия ум. Това е лош 
капан, в който хората неусетно влизат при неуспеха си да 
променят положително нещата. 

Д. Рационалност? Негативната нагласа априори се 
смята за рационална след комунизма. Това не е така в 
развитите страни. На Балканите априорното недоверие и 
скепсис са застраховка срещу страдание при 
(преобладаващи) лоши резултати. Но самото недоверие 
произвежда лоши резултати. Тези негативни дискурси 
създават гравитация и обединяват непознати хора. Защо? 
Защото най-лесно създават общуване. Най-лесно създават 
мостове между непознати. Защото най-силно вълнуват. 
Защото са доминиращи като негативни нагласи. Защото 
съществува всеобщо негативно съгласие към движение 
надолу. Защото отрицателният дискурс се превръща в 
лавинно утвърждаване на самоубийството. А лавинното 
утвърждаване на отрицанието усилва лавинно самото 
отрицание и като действие. Така рационалността на 
скепсиса и критиката се самоотрича в ирационалност.  
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Е. Динамично обяснение. Когато ти, той, тя и аз, сме 
съгласни, че вървим надолу, ние по-лесно и 
безболезнено, по-примирено приемаме и дори подпомагаме 
истинското падане надолу. Отрицателният дискурс е 
ментална ентропия, която упойва със съгласието и ни 
прави безотговорни и отрицателни в действията си: 
неплащане на данъци, неуважение към власт и закон, 
нарушаване на закона, укриване на доходи, корупция, без 
да имаме пред себе си свръх-азовото съпротивление на 
образа на обществото, нацията.  

Вече е ясна динамиката на самоусилването в 
ентропийните процеси при положителна обратна връзка, 
при дисипативен поток, при лавинно самоусилващи се 
негативни нагласи. Това е динамика на увеличаване на 
ентропията до равнище на стабилност при по-ниски 
стойности на реда. Така например отрицателната вълна 
довежда до пределно висока проблемност на живота и 
събужда позитивните сили на оцеляването и реда.  

Ако хората в една общност се разбягат в личните си 
светове и се откажат от съвместни действия за установява-
не на ред и богатство, тези хора са се отказали от своята 
общност и я обричат на смърт. Ако всеки бърза да се спаси, 
като напусне пътуващия кораб, като отмъкне онова, което 
може, обществото бързо ще западне. Без самоконтрол, 
хладно приемане и преценяване на проблемите и рационал-
но предложение за промяна нищо не тръгва нагоре. Затова 
дори очевидни за всички промени се извършват мъчително 
бавно. 

Тук всяка личност има да направи отговорен избор 
пред лицето на своята общност и своето общество. Както 
всеки от нас се ползва от общностните ценности на 
традицията, нравите, добродетелите и вярата, така всеки от 
нас е длъжен да върне на общността като продукт на тези 
добродетели своя принос за общностния живот. Аз също 
съм виновен, когато моят баща не разбира какво става. Аз 
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също съм виновен, когато страната ми е затънала, а аз съм 
мързелувал и получавал своята заплата. Аз също нося вина-
та за всеобщата пасивност и затвореност в своя малък свят. 

36. Рационално доверие 
Рационалното доверие превъзмогва хаоса на 

негативните нагласи като проверено в опита, макар и 
нерефлектирано приемане и съгласие с институциалните 
действия. Но има път от приемане и съгласие към 
разбиране. Защото днешното съгласие утре става 
несъгласие, ако липсва разбиране за какво става дума. 
Рационалното доверие изисква трансфер на обяснение 
от институцията към гражданите. 

А. На 20-21. 06. 1998 в Боровец се провежда 
поредната конференция по реформата. Стана традиция 
управляващите от СДС да организират конференции на 
Боровец със социолози, политолози, икономисти и други 
специалисти, за да дискутират реформата и да сверяват 
данни и впечатления за текущите проблеми и постижения. 
Директорът на MBMD Мирослава Янова споделя пред 
камерата на БНТ, че расте броят на гражданите, които 
говорят за корупция сред управляващите. Премиерът 
Костов и неговият екип се вслушват внимателно в 
позитивната критика на част от позитивно настроената 
интелигенция. Този път Костов установява известна 
“провинциалност” и “домораслост” на критериите и 
схемите за оценка и учудващо непознаване действията на 
правителството (БНТ, 20. 12. 1998). Това не намалява 
рационалното доверие, което е налице. Премиерът заявява, 
че има намерение да усили контакта със специалистите и 
публиката, като информира по-пълно за работата на 
кабинета.  

Б. Данни.  
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Прекъсван, но продължителен растеж на доверието в 
управляващите отбелязват изследванията на общественото 
мнение през 1997-1998. Рейтингът на президента, премиера и 
другите лидери на СДС скача с по 6 – 7 пункта за декември 1997 
спрямо ноември. Популярността на властимащите се връща на 
равнищата от началото на лятото, което е прецедент в сондажите 
в последните години. Досега нито една власт не е успявала да 
възвърне вече изгубени стойности на обществена подкрепа. 
Кабинетът на Костов е първият, разширил обществената си 
популярност след 6-месечно управление. База на покачилия се 
рейтинг е възвръщането на оптимизма – 53 % от българите през 
декември очакват ситуацията в страната да се подобрява. 
Процентът е нараснал с 11 пункта спрямо ноември (MBMD, 
1997). 

Причините според Мирослава Янова са: 
 – Стабилизация на цените през есента. След трусовете 

през август у общественото мнение се прокрадна съмнение за 
финансовата стабилизация в страната. Но задържането на цените 
през октомври и ноември връща увереността на хората в 
стабилността на финансовата ни система... 

 – Липсата на легитимни политически алтернативи. След 
провала на БСП страхът от нови експерименти допълнително 
засилва позициите на управляващите. 

 – Властта започва да изгражда за себе си образ на 
управление, сложило край на хаоса... 

 – Важен елемент от този порядък е опитът на 
правителството да се справи с престъпността и корупцията 
(Янова, 22.12. 1997). 

Друга е картината преди пет години. 1993, 14. 01.  
“В Програмната си декларация правителството заяви, че 

приоритетно ще се занимае с някои социални въпроси като 
безработицата, престъпността, социалното осигуряване и др. 
Очаквате ли тези проблеми да бъдат бързо решени? Само 16 % 
отговарят: “Да, правителството сравнително бързо ще успее”, 49 
% отговорят: “Решаването им ще става бавно, но нещата ще 
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вървят към по-добро”, 22 %: “При сегашното правителство 
социалните проблеми ще се задълбочат” (MBMD, 1997).  

38 % от българите твърдят през декември 1997, че 
симпатизират на ОДС, изпитващите доверие към правителството 
са обаче почти двойно повече – 63 %. Подкрепа за политиката си 
кабинетът получава и от симпатизантите на другите партии. 
Доверието в правителството през юни 1998 е 55 %.  

Регистрираното доверие е 34 % при симпатизантите на 
БСП, 68 % – на ОНС, 60% – на Евролевицата, 81 – на БББ, 58 % – 
сред политически неутралните...проевропейска и пронатовска 
ориентация на обществените нагласи, както и изразяваното 
одобрение за действията на кабинета в преговорите за руския 
газ” (Янова, 22. 12. 1997). 

Според същата анкета на MBMD в края на 1997 българите 
са оптимисти относно своята икономика през идущата 1998. На 
въпроса за растежа на продукта през идущата година 54 % 
отговарят, че ще има растеж, 28 % – че ще се запази нивото от 97, 
и само 11 % вярват, че ще има спад в производството спрямо 
1997. Кризата на рационалното доверие в пост-комунистическа 
България протичаше на приливи и отливи. Своя минимум 
доверието към институциите отбеляза през януари 1997, когато 
парламентът със социалистическо мнозинство имаше доверие 8 
% според данни за общественото мнение, докато днес, през 
ноември 1997, това доверие е над 55 %, а доверието в президента 
Стоянов е над 60 %. 

В. Позитивни смисли. Рационалното доверие е 
рационално осмисляне на положителния смисъл на 
институциите, хората и общностите, тяхното признаване, 
зачитане, уважение и гражданска поддържка. Това е 
доминиращо съгласие, че в обществото се проецират 
позитивно основните жизнени смисли: живот, свобода, 
стабилност, богатство, достойнство. Това е ментална 
реанимация на позитивната нагласа в жизнения свят. Тя е 
решаваща за изтръгването от кризите. Основен момент на 
менталната реанимация е реанимацията на легитимната 
нагласа и рационалното доверие към институциите: частна 
собственост и правната и защита, полиция, съдебна 
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система, парламент, правителство, президент. Лесли Холмс 
акцентира именно върху рационалното доверие или 
легитимност като отделящо пост-комунистическата 
политическа нагласа от комунистическата:  

“Едновременно с движенията към легално-рационална 
легитимация бяха ясни индикациите за движение от 
телеологичната (целе-рационална) легитимация” (Holmes, 1997, 
p. 52). 

И “силните”, и “слабите” извървяват своя път. 
Силните еволюират към възприемане на обществения 
договор в неговите легални форми и институции. Слабите 
еволюират към превъзмогване на гнева и приемане на реда 
пред хаоса. Повечето от тях преглъщат голямата измама, 
извършена в периода на пост-комунистическия шок, и 
правят позитивни опити не само за оцеляване, а и за успех. 
А това значи поемане на отговорност и риск, които са 
нетипични за зачитащия институциите социалистически 
човек и са приоритет на онзи, който прави сенчестото 
общество. 

Г. Рационално приемане на новия ред. Този нов 
легетимизъм към новия тип държава се постига най-бавно и 
краят на 1997 не гарантира трайност на пренагласата. Той 
засяга най-дълбоки ментални структури на огромното 
мнозинство хора. Преходът е от социалистически етатизъм 
към либерално-демократично рационално възприемане на 
държавата. Обикновеният социалистически човек не се 
интересува как се прави реформа. Той иска власт, която да 
пусне, както при добрия стар социализъм, крана на 
богатството, а то да се излее върху нас. Вменяването на 
отговорност и дълг на Държавата към мен значи, че аз не 
виждам в самия себе си основанието за моето социално 
съществуване. Аз не се смятам за годен да реша 
проблемите си и отдавайки правата си на Властника, чакам 
от него да ги реши. Но тогава, когато чакам от Властника 
своя хляб, аз трябва да чакам от него и покровителство, и 
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господство. Аз сам се поставям в зависимост от неговото 
благоволение. 

Свободният човек не може да си позволи такова 
нещо. Той е длъжен да разбира какво прави правителството 
и защо го прави. Той трябва да е наясно, щом гласува по 
въпроса кой определя заплатите и кой – цените, как 
възниква инфлацията и как се става богат. Как се прави 
политически избор и какво е политическа компетентност. 

Доверие към финансовата стабилизация. 
Доверието на хората към финансовата стабилност помогна 
за спирането на галопиращата инфлация, след като всички 
смятаха, че това е вече хиперинфлация. Доверието на 
международните финансови институции – Международния 
валутен фонд и Световната банка към намеренията на 
новоназначения служебен кабинет през зимата на 1997 
направи възможно уникалното сключване на договори с 
едно съвсем краткотрайно правителство. Доверието към 
новия курс и успеха на предстоящите избори позволи на 
тези институции след серия неуспехи на реформата да 
дадат нови заеми на България. То продължава и днес, 
когато кредитния рейтинг на страната е вдигнат, а 
дванадесетте най-развити държави не пестят възхищението 
си от решителността и успеха на реформата. В България 
най-после институциите върнаха, и то само за няколко 
месеца, не само първоначалното си високо доверие в зората 
на демокрацията, но и спечелиха ново доверие. В България 
вече е нормално да се говори рационално и позитивно в 
социален план като лични намерения и действия и 
коментари на политически и икономически действия на 
институции.  

Връщане на банковата легалност. Новите банки се 
направиха, за да източват пари от вложителите и 
централната банка чрез рефинансиране. Някои от тях, 
които паралелно с този поток развиваха легална банкова 
дейност, се оказаха беззащитни пред лошите кредити и не 
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можаха да си върнат огромни заеми от губещите огромни 
държавни фирми и от частния бизнес. Сложен случай е 
“Първа частна банка” в България, образувана още през 1990 
г. от инициативна група на банкери и бизнесмени. Тя бе 
захранена от държавни банки и малко капитал от 
учредителите. Доверието на новото мислене към нея бе 
огромно. Тя символизираше икономическия преход от 
държавния социализъм към частния бизнес. Към нея се 
насочиха не толкова икономически, колкото символно. Тя 
просперираше бързо и успя да концентрира голям капитал. 
Раздаде огромни кредити, включително на западащия 
гигант “Плама” и на други фирми. Тези дългове не се 
върнаха. Банката бе изпомпвана интензивно и от фирми на 
нейни учредители. Банката потъна в неликвидност и през 
1996 г. бе обявена сред първите банки за ликвидиране. През 
есента на 1996 банковата криза стигна кулминацията си. 
Хората започнаха масово да си теглят парите. Доверието 
към банките спадна до минимум.  

От февруари 1997 г. банковият сектор се оздравява 
решително и ефективно. Повечето от банките се закриват 
(данни), а други се стабилизират и приватизират. В 
условията на валутен борд банките не се рефинансират. 
Бордът свали и инфлацията, като ликвидира девалвацията 
на националната валута (лева). В резултат на това 
лихвеният процент падна до 5 %. Влагането на спестявания 
се възобнови. Доверието към банките расте. Вече се знае 
кои банки са стабилни и хората се насочват към тях: 
Булбанк, Пощенска банка, ДСК. Те подлежат на скорошна 
приватизация. Даването на заеми се възобновява, макар и 
предпазливо. 

Д. “Обществена рационалност”. Обществото не е 
субект. То няма свое съзнание, свои сетива и свои действия. 
Нито едно действие не се извършва от “обществото”. С 
всички свои институции то е сума, термодинамична систе-
ма, мрежа от зависимости, фиксирани в закони и правила, 
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които се поддържат с помощта на институциалната власт. В 
тази система естествено всеки има различен социален пери-
метър и оттук различна отговорност и възможности да 
оформя макрохарактеристиките на системата. Либерално-
демократичните институции предлагат нови възможности 
за личността да влияе върху реда в цялата система. Тук тя е 
отговорна за макроусловията за действието на останалите. 
Взаимната независимост и разделението на властта в 
държавните институции прави невъзможно 
недемократичното управление и укрепва новото доверие 
към институциите.  

Легитимността, нормите, договорите, са артефакти, 
зад които е стихията на живота – омраза, любов, ненавист, 
приятелство. Навярно няма да се развием до такава степен 
на легитимност, при която ще управляват само нормите, а 
не силите Целта е просто нормите да са достатъчно силни, 
че да не допускат хаос, който разрушава рационалното 
общество. А силата на нормите се постига чрез всеобщото 
им признаване и уважение. Менталната еволюция върви 
“зад” институционалната и я усилва, като и 
институциалните реформи “дърпат” напред положителната 
оценка на нормите. Този процес в България е съвсем 
осезателен след пролетта на 1997. 

37. Споделена вяра 
“От това по-лошо не може!” – възкликва песимистът. 

“Може, може! – отвръща оптимистът. 

( пост-комунистическа шега). 
Рационалното доверие с времето се просмуква в 

естествената нагласа и става споделена в общността вяра. 
 
А. Фрагмент.  
“Бордът е недоверие и това е потискащо. Чувствам, че 

имам ограничения. Но вече не ми тежи, защото има много 
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доказателства за успеха на борда. А това е добра оценка за 
България... 

Това ще бъде и краят на мафията в България – на тези, 
които претендират да делят власт с държавата. Но аз не вярвам, 
че “Мултигруп” иска това. Те просто имат апетити за пари и 
желаят да ги задоволят...За съжаление, ще им се наложи да 
изоставят някои начини за правене на пари, в които използват 
държавна позиция. Не вярвам там да има обезумели хора... 

В няколко случая ние се съобразихме с мнението на 
журналистите и коригирахме поведението си. Мисля, че беше за 
добро. Няма медиен уют. Вижте как френската преса се държи 
към Жюспен. Ако нашето е уют, там е карибски курорт. Властта 
в България не дава нищо позитивно за властта на политика. 
Почти няма положителни изживявания (Костов, 6. 01. 1998).  

През лятото на 1993 българската общност не 
споделяше една вяра – вярата, че тогавашните 
политически личности ще доведат нещата до позитивна 
промяна.  

Един отчаян жест на гладна стачка на депутата Едвин 
Сугарев показа жестоко разминаване. Жестът не събуди нови 
съвести. Събудените се отдръпнаха от този жест, а наизлязоха 
злобата и омразата. В същото време никога несъбуждалите се 
отново мърмореха иронично. Чудото не стана. Събуденият си е 
събуден. Афинитетът към истината нито бе пораснал, нито бе 
намалял. Можехме да се надяваме само на бавната еволюция на 
демократичните и либералните нрави” (Герджиков, Век 21, бр. 
27, 1993). Тогава не достигаше споделена вяра и чудо не стана – 
не тръгнахме напред.  

Б. Данни.  
1993, 22.01. Как според Вас ще се развива страната през 

тази година?. Отговори: 
Към по-добро     45 % 
Няма да има промени    27 
Към по-лошо     28 
 
А очаквате ли промени в личния си живот? 
Да, към по-добро     48 % 
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Не, няма да има промени    34 
Да, към по-лошо     18 

(MBMD, 1993). 
1994, 24.01. Ако погледнем по-общо към 2000 година, в 

каква посока смятате, че ще се развива страната? 
Ще има рязко подобряване   

 3 % 
Ще има постепенно подобряване   51 
Няма да има изменение    17 
Ще има постепенно влошаване   15 
Ще има рязко влошаване    6 
Не мога да преценя    

 2 
Този силен мащабен оптимизъм този път, за разлика от 

1993, се съчетава със силен песимизъм относно жизнения 
стандарт за следващата година, за който 43 % от анкетираните 
смятат, че “ще се влоши”, и още 34 % – че “ще си остане 
същият”, т. е. нисък, според самооценката на стандарта (MBMD, 
1994). ; 

Това е мъдро, защото се разграничава лоша 
краткосрочна прогноза с добра дългосрочна. То се оказа 
съвсем вярно като масова преценка. Хората масово 
очакваха достигане “дъното” на пропадането и 
“неизбежното” след това издигане. Разчита се на идваща 
алтернатива в управлението. Това се потвърждава и от 
други въпроси. 

1997. Какви са вашите очаквания за икономическото 
ви положение след една година? 

     11-15.07.’97
 26.09.’97 

Ще се подобри чувствително  8.0 
 7.8 

Ще се подобри малко  42.0  38.9 
Ще остане същото   23.0  27.0 
Ще се влоши   19.0  21.0 
Без отговор   8.0  4.6 
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1997, 03-09. 12. Каква очаквате да бъде лично за Вас 
новата 1998 г.? 

По-добра от 1997 г.    62.3 % 
Същата     22.3 
По-лоша от 1997    11.5 
Без отговор    3.9 

(MBMD, 1997). 
Преобладава оптимизъм и споделена вяра в по-

доброто бъдеще на страната и на собственото положение. 
В. От утопизъм към рационалност.  
Вярата за общността е онова, което е доверието за 

обществото. Вярата, живееща в една общност, обикновено се 
проецира в рационално доверие към това, което се прави. Тя го 
подхранва не като илюзия, а като изпитана нагласа. 
Демокрацията не е някакво царство на Истината, подобно на 
комунистическа утопия. Демокрацията е несъвършенно 
устройство, което балансира много лъжи и истини, за да оцелеят 
възможно най-много инидивиди при възможно най-голяма 
свобода да описват, обясняват и интерпретират реалността и да 
действат в нея, спазвайки установени правила. Демокрацията, 
разбира се, е царство на лъжата, както и пазарната икономика. 
Защото всеки търси начин, спазвайки или избягвайки да спазва 
правилата (с риск да бъде санкциониран), да излезе напред, 
спечелвайки повече пари или власт. 

Тъкмо защото демократът съзнава, че не прави земен Рай, 
той е много по-адекватен, вменяем и може да носи отговорност. 
Той знае мярата на възможното и не тормози хората, искайки да 
ги направи “по-добри”. 

Скромната и изстрадана истина на демокрацията е чисто 
политическа и макар че стимулира една здрава нравственост, 
защото се опира върху обществения договор, не е морална 
категория и не води автоматично до морална промяна. 
Демокрацията не може подобно на тоталитаризма да промени 
силовите отношения в обществото. Тя не може да експроприира 
перачите на мръсни пари, защото нищо извън закона не може да 
направи. Тя не може да направи икономическата власт на 
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бившата и сегашна стопанска и политическа номенклатура 
нищожна, защото тъкмо тя (за зла ирония) прави легална 
нелегалната при комунизма натрупана собственост. Значи 
демокрацията се плаща, защото иначе няма да има демокрация, 
а серия от репресии с неизвестен край. В либералната демокрация 
съществува важната истина, че всеки избира своя път, рискува и 
бере плодовете на своя избор – добър или лош (да ме извинят за 
наивността западните скептици, но тук нещата стоят така – тази 
форма се въз-ражда). И за да живее тази истина, която е сърцето 
на либералната демокрация, обществото повече няма нужда от 
палатъчни лагери и гладни стачки, а от здрави институции и 
закони, които да действат” (Герджиков, Век 21, бр. 27, 1993). 

Г. Живи форми.  
Заедно за реформата. Споделената вяра се видя 

наживо в гражданското движение за нова политика през 
зимата на 1997. Тя бе жива първо като спойката на 
вярващите в успеха си хора, излезли на площада с ясни и 
единни искания. Тя поддържаше едномесечния масов 
протест и го обогатяваше с нови и нови форми. Тази вяра 
обедини необединените около ценностите на реформата, 
като и направи възможен новия “обществен договор между 
управляващи и управлявани”, по израза на президента 
Стоянов. Споделена вяра се излъчваше от президента, 
който благодари за подкрепата и доверието и обеща да не 
лъже народа си никога и да следва неотклонно пътя на 
реформите. Тази вяра като мощна съзидателна енергия 
позволи на българското общество да тръгне напред при 
изключително силно отрицателно ускорение. 

Позитивен дискурс. Всичко може да бъде казано и 
като отричане, и като утвърждаване. Отрицателният израз 
няма как да е израз на “отрицателна действителност”, а на 
страдание, на слаб живот, на отрицателна интерпретация, 
на неприемане. Пост-комунизмът върви към приемане на 
нещата, към положителна интерпретация, към по-силен 
живот и повече щастие за сметка на страданието. Животът 
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не може да напредва чрез отричането. Всекидневната реч, 
текстовете и нормите в социалното пространство на пост-
комунизма се зареждат все повече с позитивност. Чистото 
отрицание не води до нищо. Голата критика без посока към 
превъзмогване на грешките е безсилна. Когато другите са 
ти виновни, ти не си в състояние да подобриш нещата. А 
онзи, който постепенно поема юздите на своя живот, като 
собственик, свободен гражданин и личност, не може да 
остане в безплодния отрицателен език.  

Превъзмогване на нихилизма. Не-вярата в 
демокрация, в свобода, в личност, в народ, в нация и в 
живот е характерна не за отговорния индивид, а за 
апатичния човек, който оплаква съдбата си. Нихилизмът 
сред младите хора е плод на екстремно разочарование, 
недостиг на перспектива и слабо усилие да се разбере какво 
става. Патриархално настроена, българската общност не 
позволява на новите поколения да се сблъскат сами с 
нещата и да разбират тяхната стойност. Издържани от 
родителите си, те попиват тяхното неверие. Но утре именно 
те ще отговарят за себе си, за фирмата си, за институциите 
на държавата си и няма как да останат в негативното 
съзерцание на “нищото”. По необходимост има да се 
осъзнае наличието на позитивните социални сили: 
законите, институциите, полицията, ближният, без вярата в 
който общността е мъртва. 

Позитивиране на възприятието за обществото. 
Свиква се личната конструктивност. “Ще направя това-и-
това, въпреки че някои ми пречат, защото искам да живея 
по-добре”, а не “Няма да правя това-и-това, защото 
всички ми пречат”. Все още много хора мислят като един 
гражданин от улицата, казал пред камерата на БНТ: “Да се 
надяваме, че новите политици ще решат проблемите” (БНТ, 
Канал 1, 25. 03. 1997). Дано ми се падне шестица от тотото. 
Това е “позитивен дискурс” без основание, без ангажиране, 
без разбиране и без рационално процедиране. Такова 
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изказване става все по-невъзможно само няколко месеца 
по-късно. 

Когато нещата в обществото вървят напред, няма 
начин да не се позитивира възприятието на хората за 
собственото им общество. Но още по-важна е обратната 
зависимост. Когато хората пристъпват към социално 
действие с позитивно възприятие, те ще направят това 
общество позитивно, прогресиращо, жизнено. В 
прогресивния етап на пост-комунизма е налице позитивна и 
усилваща позитивната флуктуация обратна връзка. Тръгнат 
ли нещата на добре в обществото като цяло, те не могат да 
бъдат спрени локално. С позитивна нагласа сега можем да 
пристъпим към огромните социални проблеми. И виждаме, 
че те са обикновени задачи, и тяхната “драматичност” е 
зависима от нашата тревожност, с която ги 
интерпретираме. 

Самоутвърждаване. Просто хаосът е тук, защото 
ние го правим. Ние сме отговорни за него, защото ние го 
допускаме. В непроницаемото и мътно откъм значения би-
тие аз съм втъкал моята апатия, моето невежество, моето 
отчаяние, моята нищожност, моята слабост. Под натиска на 
враждебни сили аз съм се отказал да пребивавам в завърше-
ното и съм изпаднал до степента на нищожна вещ. Причи-
ната не е вън от мен, а в мен. Вината не е вън от мен, а в 
мен. Надеждата не е вън от мен, а в мен. Силата да се под-
реди всичко това е в мен. Аз искам и Аз мога да оправя не-
щата, които търпя объркани. 

Позитивният дискурс е естествен и спонтанен по 
отношение на собственото Его. Ти се стремиш да се 
оневиниш, да изтъкнеш ценността си в специална област, 
морално, културно и всестранно. Когато в тази 
самоидентификация и в това Его заговори държавата, в 
която живееш и социалния ред, който представляваш, 
тогава позитивния дискурс по отношение на “моята 
страна”, “моето правителство” и “моята държава” ще стане 
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неизбежно самоутвърждаващ, позитивен, дори когато ти 
критикуваш. 

Франсис Фукуяма говори за “тимуса”, който е 
характерен за благородните, за благородството, гордостта 
или достойнството. Хората при комунизма правят 
невероятни смислови ходове, за да запазят самоуважението 
си (Фукуяма привежда пример от книгата на Вацлав Хавел 
със зарзаватчията, който сложил на магазина си лозунг: 
“Пролетарии от всички страни, съединявайте се” 
(Фукуяма, 1994). Според Хавел този човек иска да запази 
достойнството си, като остане добър социалистически 
гражданин. Според мен той по-скоро губи от 
самоуважението си, защото с този безсмислен лозунг 
заявява откритата си подкрепа за абсурда на властта. Но 
това може да е пародия и т. н. Интерпретацията е 
поливариантна. Важното в случая е, че дори при комунизма 
хората живеят с достойнство и се лишават от него с борба 
или с апатия, като се научават и да не възприемат 
унизителната действителност и да не реагират на нея. 
Изключването е, което спасява, като оставя други рани.  

Позитивна инерция в медиите. Това е нещо ново в 
българските медии и то усилва позитивната нагласа в 
обществото. Връщането и усилването на позитивния 
дискурс до степен на доминиране не е във фаза с 
абсолютната свобода на словото. Журналистиката пази и 
подхранва най-масовия дискурс и скритите негативни 
нагласи, които в България са в изобилие. Може би затова и 
нашата преса е най-развита в пост-комунистическия свят. А 
най-масовия дискурс днес, макар и все още негативен, е 
силно подобрен спрямо институциите. Доверието все още е 
на кредит. Не се знае ясно как стоят нещата. И това 
кредитно доверие няма да стане трайна вяра, ако 
неразбирането възприеме трудностите като провали. 
Хората трябва да намерят в медиите обяснение за това 
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какво става и защо става, какво се прави и защо се 
прави.  

Д. Позитивната ментална вълна. След комунизма 
отговорността на отделния човек расте. Тук ти си поставен 
заедно с всички пред руините на общностния живот в 
комунизъм, пред плодовете на масовата безотговорност. 
Въпрос на достойнство и позитивност е да работиш за 
обществото, бидейки свободен индивид, а не да оплакваш 
живота си в тази невъзможна страна, в която комунистите 
са унищожили всичко нужно за нормален живот. Всички 
ние сме позволили комунизмът да направи това с нас, 
участвали сме в това и дори със своето изключване сме 
помогнали да се осъществява несъстоятелният проект.  

Хората трудно забелязват положителното, което са 
постигнали, когато гледат напред към непостигнатото. Но 
това не е рационална и жизнена нагласа. Човек трябва да 
изпитва удовлетворение от постигнатото, за да вярва, че ще 
продължи да напредва.  

 
Е. Самоусилване. Вярата се самоусилва, когато се 

потвърждава публично. Положителните промени следва да 
се експонират, да се демонстрират, да се възприемат от 
хората. Защото иначе те не могат да разберат, че вървят 
напред. Отрицателният дискурс води до експониране и 
преекспониране на изоставането, на ненаправеното, а не на 
напредъка и вече извършеното. Говори се за разстоянието 
до европейския стандарт, а се мълчи за изминатото 
разстояние от комунистическите порядки. Не се изтъква и 
не се оценява от хората огромния успех на човешките 
права, на огромното освобождаване на човешки сили, което 
донесе краят на комунизма. Ние рядко забелязваме колко 
неотвратимо назад и колко отвратително е било тогава, 
когато не сме смеели да говорим каквото мислим на 
публично място, когато не сме имали никаква друга 
информация освен официалната, когато не сме имали 
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никаква друга надежда за доходи, освен заплатата, когато 
не сме могли да помислим за частна инициатива.  

Промяната в ума е промяна в целия живот. 
Промяната на социалния манталитет е промяна на целия 
социален живот. Всички дискурси се повлияват от тази 
промяна: от негативност към позитивност.  

 
 

ЧАСТ III. ПОТЪВАНЕ И ИЗПЛУВАНЕ 

Тук се анализира прехода като преход в 
икономическата форма. Това не е икономически, а 
феноменологичен анализ. Идентифицират се менталните 
форми, които придобиват значенията и смислите на 
богатството след комунизма.  

В обществото, в която не са налице изчистените 
условия на химическата кинетика например, не може да се 
разглеждат строго количествено промените в една величина 
на фона на константни стойности на останалите величини и 
да се решават кинетични уравнения. Не са възможни 
експерименти, при които една величина да се изолира 
максимално и да се сведе влиянието на останалите до нула.  

Тъй като е невъзможно социалната динамика да се 
опише с уравнения подобно на динамиката на химичната 
кинетика, ние не сме в състояние да направим 
математически модел на прехода след комунизма дори в 
икономиката (може би икономистите ще го направят). 

За да се очертае прехода икономически и да се 
разпознаят началото и края му, може да се направи 
следното. 
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Да се идентифицира най-стабилното състояние в хода 
на строителството на реалния социализъм. За тази цел се 
избира променлива или променливи, които характеризират 
това състояние. За икономиката то може да бъде 
икономическият растеж, брутният вътрешен продукт, 
инфлацията, (скрита и неизмерена при социализма), 
доходите на глава от населението (приравнени в твърда 
валута), производителността на труда (неизмервана 
величина). 

Да се идентифицира линията на динамика на 
променливата, която сме избрали като индикатор за 
прехода, използвайки наличните статистически данни. 

Да се установи формата на тази линия с нейните 
падове, прекъсвания, скокове и издигания в годините на 
прехода. 

Да се намери точката, в която тази линия отново 
достига до същата стойност, която сме избрали за изходна и 
характеризираща социалистическата стабилност.  

Но това е твърде ненадеждно и относително. Защото 
трябва да се разпознае последната година на стабилния 
социализъм, а за различни величини тя е различна. 
Приемайки въпросната година или съответстващата на нея 
стойност на параметър (икономическия растеж, БВП, 
реалните доходи, инфлацията, валутния курс) ние следваме 
линията на промяна на този параметър във времето след 
комунизма и намираме онази точка, в която въпросната 
стойност е отново достигната. Кривата ще има формата на 
падане-изкачване и ще изобразява прехода като потъване 
и изплуване. Преходът ще е завършил, ако е достигната 
въпросната изходна стойност като крайна. Тогава ще имаме 
различни отправни точки и различни оценки на 
отправните точки, които за нас в тази дефиниция са 
изходни. Натрупвайки такива определения и съответни 
криви, ние можем да определим цялостния преход като 
интегрална картина на тези динамики и да кажем, че 
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обществото е преодоляло хаоса, преминавайки към нова 
форма, когато в новата си форма то е достигнало поне 
онази стабилност, която е била достигната при реалния 
социализъм.  

В този тип количествен анализ ще отсъства видимо 
прехода между формите. 
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Глава СЕДМА. СКОК В ОКЕАНА НА 
ПАЗАРА 

Тази глава проследява и прави опит да изясни 
смислово феномена на менталната трансформация от 
планова към пазарна икономика. “Скокът в океана на 
пазара” е според мен подходяща метафора за смисъла на 
тази трансформация.  

38. Мащаби на кризата 
Екс-комунистическите хора са жертви и автори на 

най-дълбокия срив в най-новата икономика. Със своето 
оправдано и растящо недоверие към плановата икономика, 
изпили до дъно горчивата чаша на постоянните дефицити, 
те са се опитали да компенсират недостига на богатство с 
мрежа от илегални зависимости и обмен. Но така или иначе 
те са обеднели и още по-тежкия удар на разпадането на 
остатъците от държавната икономика просто ги хвърля в 
шок.  

А. Фрагменти. “Обърнатият с главата надолу 
източноевропейски свят” е подзаглавие в статия на Джон 
Лойд за Източна Европа през 1990 във “Financual Times”. 
Там той пише:  

“десетилетия наред изкуствено евтиният съветски петрол 
ги превръщаше в икономики, които използват между 50 % и 270 
% повече енергия на производствена единица от средната 
величина за ОИСР...Западът може да направи много малко, казва 
д-р Клаус Винерс от “Вестдойче ландесбанк” в Дюселдорф...само 
Източна Германия се нуждае от 500 милиарда долара, за да 
доведе икономиката си до равнището на западната. Това 
означава, че Източна Европа ще трябва да финансира повече от 
90 % от реформите си сама” (Лойд, 14. 09. 1990).  
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Б. Мащабите на кризата на изхода от комунизма са 
документирани широко. Тук те отчасти се съдържат в 
параграфи 6 и 7, в таблиците и графиките на кризата и 
външния дълг. Още данни за жизнения стандарт, външния 
дълг и икономическия растеж могат да се намерят във 
“Феноменът комунизъм” (Герджиков, 1994). 

В. Проясняване. След комунизма се оказва, че 
обществото не е в състояние да контролира богатството 
и то спонтанно изтича. Сметката на фалиралия комунизъм 
е силно до катастрофално дефицитна и нараства известно 
време след колапса на плановата икономика. Това е 
стопанска мега-аномалия, която прави пост-
комунистическия преход високо проблематичен. Голяма 
част от комунистическия дефицит е просто пропиляно в 
небитието богатство поради ирационалността на 
централно-плановата икономика.  

Това е слабост на обществото, социалистическа 
апатия (Герджиков, 1994). Хората са загубили възприятие 
за богатството. То вече е отвъд тяхното възприятие и 
неговото присвояване на тъмно просто не може да се 
възпре. Наследеният дълг хората са склонни да отнасят на 
сметката на облагодетелствани червени предприемачи. 
Смята се, че няколко години преди края на комунизма 
партийни кръгове с помощта на спецслужби изнасят взети 
назаем пари в огромни мащаби, за да започнат бизнес и 
така да запазят силните си позиции след комунизма, като 
евентуално внесат взетите пари в процеса на приватизация. 

Самата централно-планова икономика, която, за 
разлика от частната, е лишена от острите сетива на 
пазара, в своето заслепение се самоубива. Смисълът на 
наследеният дълг е хроничната дефицитност на централно-
плановата икономика, основана върху безличната държавна 
собственост. Този смисъл е идентифициран конкретно във 
“Феноменът комунизъм”(Герджиков, 1994, сс. 45 – 58). 
Феноменологически погледнато, държавната собственост 
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структурира цялото легално икономическо пространство 
вън от пространството на личния свят. Личната свободна 
и отговорна воля е изцяло вън от тази институция. 
Менталността на държавната собственост води до трайна 
забрава спрямо живите извори и пътищата на богатството. 
Постепенно хората губят възприятие откъде идва накъде 
отива, когато се губи, държавното богатство. Държавата е 
инстанция, която надхвърля всяка жива човешка форма. 
Тук е извършена подмяна на трансценденталния субект 
с институцията-артефакт. Държавната собственост де-
субективира икономиката и намалява относително бо-
гатството, което хората биха могли да създадат.  

Реалният социализъм чрез отрицателния си опит по-
каза, че една форма на собственост (частната) се оказа по-
ефективна от друга (държавната). Интендираният в 
държавната собственост смисъл е рационалистичен, 
демиургичен и есхатологичен. Той следва "субстанцията", 
есенциалната класическа наука и “справедливостта". 
Интендираният смисъл се разминава трагично с получения. 
Тази разлика между "идея" и "реалност" е обяснима като 
напрежение между базовите смисли и икономическите 
ментални форми в държавната собственост.  

Г. Къде са парите? Доказано е, че огромна част 
(повече от половината) от големите дългове в последните 
няколко години са загубени в нерентабилни 
инвестиционни проекти, с които късният реален 
социализъм прави усилие да удържи позиции в 
икономическата и техническа конкуренция със Запада 
(компютри, тежко машиностроене, CD). Разпадането на 
СИВ е колапс на пазара на тези стоки. Имплозията на 
централно-плановата икономика усилва паричния поток 
навън и потреблението за сметка на рязко намаленото 
производство. Внасят се прекомерно големи количества 
енергия, която отива за неефективни и енергоемки 
производства. Внасят се традиционно произвеждани от 
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собствени производители стоки поради икономически 
трудности на производителите. Внасят се селскостопански 
стоки поради изтощаването на социалистическите 
кооперативни и държавни стопанства. (В същото време 
половината от износа на България бе осигурен от 
съставляващата десет процента лична (частна) собственост 
върху селскостопанските земи). Дефицитите в последните 
години на реалния социализъм се усилваха неудържимо и 
запазването на властта и относителното социално 
равновесие изисква нови и нови заеми за покриване на най-
тежките дефицити – енергия, храни, вносни елементи и 
технологии за строежи на нови предприятия. Тази част от 
дълга е най-голяма. 

Друга голяма част от дълга е буквално похарчена за 
запълване на все по-дълбоките дупки в бюджета поради 
катастрофално падане на ефективността на производството 
– остарели морално технологии, енергоемки производства, 
нерационално инвестиране, неразчетени проекти. Със 
заеми дори се внасяха храни в България през осемдесетте 
години (кромид от Испания, картофи от Полша и т. н). 
Трета част отива за плащането на стари дългове. Тази част 
се увеличава с навлизането в капана на дълга. Става все по-
трудно да се плащат взетите дългове и се налага вземане на 
нови. И четвърта част наистина е присвоена от висшата 
партийна номенклатура. 

Потъването продължава. След края на комунизма 
изтичането на пари продължава в усилен темп поради 
оставането на държавната собственост във “вакуума” на 
липсата на централен контрол, на произвола на 
присвояването в различни форми. 

В същото време се стига до неплатежоспособност на 
държавата по външните дългове. В България 
правителството на Луканов през 1989, последно за 
социализма, вече е обявило мораториум по външния дълг и 
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това отблъсква потенциалните кредитори за задъхващата се 
икономика. 

Единствената надежда за нови кредити за 
подновяване изплащането на старите вече са 
международните финансови институции като МВФ и 
Световната банка.  

Блокирана търговия и вземания. Ембаргото в Ирак 
лиши България и други социалистически партньори на тази 
страна от нефт и много пари. (България има да взема от 
Ирак два и половина милиарда долара, които не може да се 
изплащат в условията на ембарго, което продължава и до 
днес, началото на 1998, освен ако не се съгласим на много 
ниска цена на този дълг). Ембаргото в Югославия 
лишаваше бивши социалистически страни от региона и 
най-вече България от коридор за износ на стоки на Запад и 
от легален пазар в самата Югославия, което донесе загуби, 
изчислявани на два-три милиарда долара. 

Изтласкване на социалистически производители 
от международни пазари. Въпреки евтината работна ръка, 
енергоемкостта, материалоемкостта и остарелите 
технологии изтласкват социалистическите производители 
от международните пазари. В същото време тогавашният 
Общ пазар (Европейският съюз) третираше износа от 
социалистическите страни дискриминационно. САЩ много 
късно и трудно даде статут на най-облагодетелствана нация 
на повечето социалистически страни. Пазарите за оръжие 
също се губеха поради много силна конкуренция и 
кампании срещу отделни страни-износителки от 
Варшавския договор (например срещу България се 
развихри кампанията за “българската следа” в атентата 
срещу папата, както и за “наркотрафика, подкрепян от 
държавата”). Компютрите, произвеждани в България, 
тогава единствени производители в СИВ, бързо остаряха 
морално и не намериха пазар в конкуренцията на 
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изключително мощните американски и далекоизточни 
производства.  

Д. Рационалността на социалистическото 
производство се разпада. 

“Мекият бюджетен натиск” (Корнай) или дотирането 
на държавните предприятия, произвеждащи нерентабилно, 
но планово, определя едно безгранично производство на 
дефицит. Откъсването на тези фирми от държавата (“твърд 
бюджетен натиск” – Корнай), ги обрича на агония, защото 
те съществуват и оцеляват благодарение на държавната 
поръчка и дотация, на осигурените държавни продажби на 
вътрешния и външния пазар. Мнозинството от държавните 
предприятия са във фактически банкрут или пред банкрут 
след разпадането на плановата икономика. 

(Дез)ориентация в началния бизнес. Хората бързо и 
масово научават за “частния бизнес”. За себе си много от 
тях решават, че могат да опитат да забогатеят или поне да 
се замогнат в търговията или услугите. Но мнозинството 
апатични хора възприемат “бизнеса” като нечиста дейност 
с чужди пари и богатства. Те пренасят негативната си към 
наличния след комунизма бизнес, който е “нечист” за тях 
априори. Мислейки бизнеса като нечист, те пристъпват към 
него със съгласие в тази нечистота и готовност за 
упражняване на нечист бизнес. Чувайки например за пране 
на пари, те искат някой да им даде пари за изпиране. Така 
отново се вижда как намереното в социалния свят значение 
естествената нагласа прави форма на действие и това 
значение обратно е усилено. Сега вече няма съмнение в 
нечистотата на бизнеса – аз наистина го правя нечист, 
защото “знам”, че и другите го правят така. 

Е. Динамично обяснение. За да се определи 
икономическата промяна след комунизма, трябва да се 
вземе за база последната година на плановата икономика – 
1989. При това ходът е надолу по инерцията на свободното 
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падане, в което състояние е като цяло, с малки изключения, 
рухналата централно-планова икономическата система. Чак 
когато реформите са решително напреднали, трябва да се 
очаква обръщане на хода нагоре, а още по-късно достигане 
и надвишаване брутния обществен продукт от 1989. 
Първият или най-скромният пост-комунистически преход в 
икономиката е достигането до дъното на падането и 
началото на изкачването или преодоляването на упадъка и 
началото на икономическия растеж. Вторият, също 
скромен преход, е преходът между 1989 и годината, в която 
е надвишен брутния обществен продукт през 1989. 

Динамиката на растежа на външния дълг на края на 
комунизма и след него е една и съща. Расте вътрешният 
дълг на предприятията към държавата. Дотациите се 
оказват недостатъчни, за да покрият дефицитите на 
фирмите. Идва моментът, когато държавата не издържа на 
бремето на вътрешния дълг и го пренася като външен, ако 
може, или го компенсира от държавния резерв, или печата 
пари, с което ускорява инфлацията. Външните дългове на 
социалистическите страни започват стръмно да растат. 
Изплащането на старите дългове е невъзможно без 
вземането на нови. Тогава идва трети критичен момент. 
Тези страни попадат в дългов капан и вече не могат да 
финансират старите дългове чрез нови. Тогава настъпва 
катастрофа за националните икономики. 

Но след имплозията на плановата икономика, 
флуктуациите се превръщат в мощни дисипативни потоци 
на икономическа ентропия и парите буквално изтичат в 
нищото или се присвояват. Старата икономическа 
стабилност, поддържана изкуствено чрез компенсиращи 
потоци пари и енергия от СССР и потоци износ в СИВ, вече 
не съществува поради спирането на тези потоци. 
Стационарната икономическа система на социализма се 
разпада и преминава в режим на нестабилност. 
Инфлацията бързо се ускорява и започват инфлационните 
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загуби. Държавният бюджет изпитва постоянно нарастващ 
дефицит. Свива се и производството за вътрешния пазар 
поради намалените потребителски възможности и 
засилената конкуренция на вносни стоки. Военното 
производство е редуцирано. Селскостопанското 
производство намалява поради ликвидирането на ТКЗС и 
ДЗС. Унищожава се продукция и се разпродава на 
безценица техника. Но най-големите дългови потоци текат 
към държавните фирми. Поради загубени пазари и 
изпомпване от паралелни частни фирми на входа и изхода, 
държавните фирми вземат и не могат да върнат огромни 
дългове.  

39. Старт на реформата 
“За бога, братя, не купувайте!” 

 – призив на премиера Попов след шоковото вдигане на 
освободените цени. 

България и останалите балкански страни са 
определяни от световните икономически експерти като 
“late starters”. Стартът на реформата е нещо проблематично. 
Тя изисква съгласие да се изпита ударът на скока в 
пазара. А това изисква известна стабилност, която не е 
била налице на Балканите. 

А. Фрагмент. 
“Всеки план за икономическа реформа демонстрира 

важността на навременните мерки за повишаване на пазарно 
промислени схеми за приватизация на държавните активи. 
Въпреки очевидния колапс на централното планиране, много 
малък успех бе постигнат в тази област”, отчита “Economic 
Survey of Europe” (UN, 1991, p. 166).  

Б. Хроника.  
Февруари 1991. След дълги дискусии относно “шоковата 

терапия”, която вече се прави от кабинета на Балцерович в 
Полша и след свалянето на кабинета на Луканов гражданските 
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протести довеждат до коалиционен кабинет на Димитър Попов с 
икономически екип от СДС и финансов министър Иван Костов, 
който започва реформата с монетарната й част. За тази цел е 
постигнато споразумение с профсъюзите за “социален мир” за 
200 дни. Първата стъпка е ценова либерализация. Настъпва 
мигновен скок на цените след няколкомесечен изкуствен 
дефицит. Безработицата скача също с пъти. Но цените не 
достигат световните и това е допълнителен инфлационен 
потенциал. Хората усещат остро негативния ефект на реформата 
(поскъпването), но са приятно изненадани от изобилието на 
пазара. Правителствата се опитват да балансират монетарни и 
структурни мерки, но структурната част на реформата е много 
по-трудна и по-непопулярна. В съседна Румъния стачната вълна 
се разраства. Тук също липсва консенсус относно реформата. 
Хората не приемат да изживеят шока за дълго. Така социалната 
сила на реформите рязко намалява след старта поради силния 
шок и слабото разбиране на същността на пазара. 

Това води до забавяне, зацикляне, изтичане на пари, 
ново задълбочаване на кризата. Поради частичните 
действия на правителствата и усилената вълна на 
присвояване (полулегално приватизиране) обществото 
става жертва на инфлационни удари на два пъти – през 
1994 и особено през 1996. И двете кризи са предшествани 
от социалистически експерименти за “ляво-ориентиран 
преход”,“най-ниска цена на прехода”, “безболезнен 
преход”, “плавни реформи”: частична либерализация на 
цените, бавна и “социална” приватизация, оздравителни 
програми за губещите фирми. “Поправителният” български 
старт е през 1997 по волята на гражданското общество и в 
обстановка на съгласие, макар и без пълна яснота у хората 
какво точно е реформата като ефект в личен план.  

България става член на Международния валутен фонд и на 
Световната банка през 1991. Програмата за реформи е съобразена 
с изискванията на международните финансови институции.  

България започва преговори с Лондонския клуб за 
уреждане на дълга през 1991. 
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България започва преговори с Парижкия клуб за уреждане 
на дълга през 1991.  

Постига се споразумение с кредиторите от Лондонския 
клуб за редукция и преструктуриране на външния дълг (1993). 
Българските правителства не се решават да похарчат пари за 
обратното изкупуване на дълга при най-изгодни условия, когато 
цената на българските брейди-облигации (ценните книжа на 
българския кредит) пада рекордно (до около 26 цента за долар). 
Защото това би значело да се стопи държавния валутен резерв и 
да се рискува икономическата стабилност.  

Януари 1998. Финансовият министър Муравей Радев след 
връщането си от среща с представители на дванадесетте най-
развити страни обяви публично, че финансовата изолация на 
страната е вече напълно преодоляна. Вдигнати са всички бариери 
пред кредиторите на страната. Световната банка отпуска нов 
кредит. България е поискала преоценка на своя кредитен рейтинг, 
който от 1996 г. е В 3, на В 1, но представители на съответната 
фирма по своя инициатива преди резултатите от стабилизацията 
правят нова оценка и определят рейтинга на B 2. В същото време 
валутният резерв на страната е рекорден и може да посрещне 
плащанията по външния дълг за близките години. Валутният 
съвет, въведен през юни 1998, е в сила и действа много добре. 
Инфлацията е сведена до минимални стойности от порядъка на 
процент-два месечно.  

Данни.  
Инфлацията за 1991 е 573,7 %. След относително 

намаляване на нейния темп индексът на потребителските цени 
през 1996 е отново много висок – 410,9 % (НСИ, 1997, с.31). 

Опитът на закъсняващите и изкушените от “евтин 
преход” про-социалистически правителства (като тези в 
Румъния, България, Русия, азиатските републики, 
Македония, Албания и нова Югославия), и ляво 
ориентирани избиратели показва ясно, че всяко 
забавяне на реформата повишава нейната цена, 
увеличава потока на източените пари и намалява 
шансовете за успех. Така прогресът в разбирането и 
съгласието за реформа е заплатен скъпо. Съгласието 
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расте, но заедно с цената на реформата, и това задържа 
на едно равнище шансовете. 

Външният дълг на България (близо 10 млрд долара) 
се изплаща в следния график: 

1996 – $ 1 150 000 000 
1997 – $ 1 250 000 000 
1998 – $ 959 000 000 
1999 – $ 1 170 000 000 
2000 – $ 1 170 000 000 
2001 – $ 1 135 000 000 
2002 – $1 045 000 000  
(24 часа, 30. 12. 1997). 
В. Смисълът на пазарната реформа е 

възстановяване на богатството чрез възстановяване на 
социалната форма на субектност в икономиката – 
частната собственост. Всички други стъпки на реформата 
са насочени или са функция от приватизацията. Безличната 
държавна собственост се превръща чрез законна продажба 
в лично мотивирана частна собственост. Артефактът 
държава като псевдособственик, зад който не стои никой, а 
чрез това стои произвола на личности, контролиращи 
държавната собственост, се заменя с жив трансцендентален 
субект. Тази реформа не е симетрична на “строенето на 
свят” при прехода към държавна собственост и планова 
икономика. Тя е връщане на спонтанността на пазарното 
движение на богатството.  

Всъщност става въпрос за държавна намеса в 
структурата на социалистическата икономика и преди 
всичко собственост, за да се помогне и регулира в закона 
спонтанното нарастване на богатството, характерно за 
пазарната икономика. Приватизацията като преминаване на 
собствеността от безлична в лична, от държавна в частна, 
не е пазарен акт. Тя е мета-пазарен, парадоксален акт като 
политическата реформа, която значи временна аномия, за 
да се премине към нова норма. Приватизацията е течение 
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през безформие. Когато държавната собственост е 
поставена в прото-пазарни условия и не се поддържа 
централно от един план и затворен изкуствен псевдопазар 
(СИВ), тя е лишена от всякакъв живот. Бързото й разпадане 
мотивира нихилистично отношение към нея от самите 
стопански ръководители. Тогава тя се разпада ускорено. 
Така приватизацията е акт на спасяване на остатъците от 
държавната собственост успоредно с едно спонтанно 
присвояване. В това присвояване на границата на закона 
има нещо първично – то е акт на “първоначалното 
натрупване на капитал”.  

Г. Проблемът външен дълг. Може да се каже, че 
проблемът с външния дълг като част от общия проблем за 
финансова стабилизация е най-трудната задача на новите 
правителства и има най-голяма смислова тежест за 
постигане на ментална стабилност в света на пост-
комунистическия човек. Защото след комунизма външният 
и вътрешният дълг вече не са някаква неясна и почти 
трансцендентна реалност, а жива грижа, всекидневно 
безпокойство и постоянни трудности. Защото всички 
дългове и изтекли пари продуцират девалвация. 
Девалвацията води след себе си инфлация. Цените скачат 
нерегулируемо. Хората постоянно са в шок от все по-
дълбокото си затъване в бедността. Този поток спира едва 
когато са стабилно и трайно уредени дълговите парични 
потоци и държавата може да прави реформа без нуждата 
постоянно да топи валутните си резерви и да търси нови 
заеми. Всичко това е несравнимо по своята наистина 
огромна сериозност с писането на закони, правенето на 
институции и провеждането на избори. Смисловият 
потенциал на уреждането на дълга е такъв, че решава 
въпроса с успеха или неуспеха на прехода. 

Бившите европейски социалистически страни 
постигнаха изключителни успехи в управлението на своите 
външни и вътрешни дългови потоци с неимоверни усилия и 
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с помощта на международните финансови институции. Но 
тези потоци още не са уравновесени и не е гарантирано 
излизането от дълговия капан. 

Примерни фази на реформата. Политически 
консенсус за реформа. Социална поддръжка за реформата. 
Либерализация на цените. Валутна либерализация. 
Либерализация на износа. Либерализация на чуждите 
инвестиции. Пазарно законодателство. Комерсиализация на 
държавния сектор. Банкова реформа. Ликвидиране на 
губещите фирми. Социална защита. Приватизация 
(реституция) на предприятията и на земята. Редукция на 
престъпността.  

Потенциалът на съгласието определя началната 
скорост на реформата. Всички тези фази са невиждано 
мащабна трансформация и носят непосредствени страдания 
и по-косвени позитивни ефекти. Те изискват огромна 
социална сила. Тя може да дойде само от огромен социален 
потенциал на съгласие за реформата и компетентност за 
провеждане. Това не е налице в самото начало и всяка 
страна извървява труден път през падове и подеми за 
реализация на тези исторически задачи. Но решаващо за 
старта се оказва общественото съгласие. Закъснелите 
страни закъсняват на старта и се препъват още в 
началните стъпки на реформата преди всичко заради 
липсата на потенциала на съгласието във волята за 
реформи. Хората просто не знаят и не могат да разберат и 
да се съгласят относно реформата. Оттук идват техните 
неадекватни спорове, несъгласия, протести срещу 
повишаване на цените, фалити, безработица, социално 
напрежение, техните илюзии и несъстоятелни визии. 
Стартът е като старт срещу гравитацията и се изисква 
минимална скорост, за да се откъсне инертната система от 
социалистическо състояние. Не е ли набрана тази 
минимална начална скорост, която зависи от мощността на 
потенциала за реформа, системата не може да се ускори и 



 452 

да премине “прага” на доминирането на пазара и 
позитивните ефекти от реформата, в която фаза реформата 
вече се ускорява сама и нейните резултати работят за нея. 
Системата тогава се колебае и може да се връща назад, 
падаща от тягата на неприемането на началните 
отрицателни ефекти на реформата.  

Д. Стартът на реформата като рационално 
действие. Степента на рационалност на отделното 
действието в хаотизирана система е зависима от неговата 
траектория. Колкото в по-висока степен тази траектория 
съвпада с траекторията на потоците в системата, толкова 
по-рационално е то. Под “траектория на действие” се 
разбира поредицата от текстове с техните значения, в които 
се фиксира социалното действие.  

Така най-рационалното единично действие в 
свободно падаща икономика е да се изпомпват части от 
изтичащото богатство, т. е. да се “прихваща” то от 
рационалния икономически агент. 

Всяко действие съгласно реформата в самото начало 
и в първите етапи е неефективно. То е насочено по правило 
срещу дисипативните потоци на изтичане, възпрепятства 
ги, застава на техния път и затова е по правило неуспешно. 
Така, когато правителството спира дотациите за 
изтощавани от своите ръководители предприятия, те стават 
нефункционални и могат във всеки момент да загинат. 
Държавата е зависима от тях, ако те са монополни и 
стратегически важни фирми. Така в България и до днес, 
късната есен на 1997, нефтената рафинерия “Нефтохим” в 
Бургас продължава да дължи пари, без да е уредила дълга 
си (над 150 милиона долара). 

Само действия, минимизиращи изтичането и 
максимизиращи вливането или натрупването на богатство в 
макромащаб могат да са рационална реформа. А те са 
действия на правителствата извън правилата на 
поддържащата държавна икономика. Това е просто 
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плавното намаляване на изтичането на пари от бюджета, и 
ако в същото време не се действа пазарно, т. е. не се 
ликвидират губещите фирми, не се освобождават цените и 
не се приватизира собствеността, падането бързо се 
ускорява отново и илюзорната “безболезненост” става 
агония.  

Правителството спира икономическото пропадане, 
като “запушва дупките”, от които изтича богатството, 
спира да раздава пари на губещи фирми и банки, и сключи 
дългосрочно споразумение за вливане на свежи пари, т. е. 
стабилизационни заеми. Чак тогава, когато потокът на 
изтичане е спрял или компенсиран с потока на вливане на 
богатство, е възможно да се реформира структурата на 
държавната икономика и да се стигне до пазар с 
преобладаване на частната собственост. В такава 
икономика изтичането е маловероятно, защото няма откъде 
да се изпомпва, а частният собственик е рационално 
насочен към нарастване на локалното му богатство. 
Макроефектът тогава ще бъде икономически растеж. 

Е. Динамика на реформата. Реформата трябва да 
обърне посоката на макроикономическото движение от 
падане към изкачване, от потъване към изплуване. Това би 
било невъзможно, ако се касаеше за обръщане на едно 
спонтанно движение. Не е възможно да се обърне 
течението на река. Тази невъзможност е характеризира 
катастрофичността на смяната на частната собственост с 
държавна.  

Реформата е систематично рационално процедиране 
върху изключително сложната икономическа система, 
заварена в състояние на висока нестабилност близо до 
абсолютното равновесие. Целта на реформата е 
стабилизиране на икономическата система и задвижването 
на икономически растеж, което съответства на динамично 
състояние на самоорганизация близо до стационарно 
състояние, в което производството на ентропия е 
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минимално. Вероятността от успех за реформата 
(самоорганизацията) е толкова по-висока, колкото по-
напреднала е тя. Тоест, точно в началния период, когато 
всички социални сили действат неконгруентно с 
реформата, тя трябва да се провежда най-мощно. А с хода 
на нейното провеждане, когато условията за нейния успех 
се усилват взаимно, тя става все по-вероятна. Т. е. 
реформата започва неимоверно трудно. Съществува голям 
енергетичен праг. Съществува, с други думи, голямо 
ускорение надолу, което трябва не само да се намали, но и 
да се обърне нагоре. Преходът от падане към изкачване е 
много по-невероятен, отколкото стъпките на самото 
изкачване.  

Закон на прехода. Последователността на локалните 
преходи по степен на напредналост съвпада с 
последователността от ниско към високо енергийните и 
антиентропийни в глобален мащаб системи или 
институции: 1. Политическа система. 2. Медии. 
3.Конституция и закони. 4. Монетарна реформа. 5. 
Структурна реформа. 6. Ментална еволюция. 

Някъде след 50 % приватизация нещата стават 
самоусилващи се. Пазарът от флуктуация се превърне в 
доминиращо състояние и ще завладее обществото по силата 
на положителни обратни връзки. 

Термодинамика на реформата. Тогава се стига до 
ново, метастабилно състояние. пост-комунистическата 
реформа е управление в критичен режим на една 
изключително инертна система: – инфлация; – грабеж; – 
спекула; – загуби от държавна неефективност; – ментална 
социална резистентност на социалистическата нагласа; – 
съпротива на комунистическата нагласа... 

Ако представим пост-комунизма като вълнообразна 
линия във фазовото пространство, изкачваща се нагоре, във 
всеки момент обществото се намира в точка от тази крива. 
Но тя се стреми да се свлече назад в последния локален 
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минимум или напред след изкачване в последващия 
локален минимум на производство на ентропия. Това е 
нестабилност и се стреми да стане стабилност.  

Така пост-комунистическото общество от време 
навреме и особено в началото поради недостатъчно големи 
сили на реформата се свлича назад в дупките на 
държавното наливане на пари в губещи предприятия, 
задържане на приватизацията, задържане на работните 
места с цената на загуби в бюджета, висока инфлация, 
висок социалистически манталитет. Това състояние на 
свлеченост, при което дъно всъщност няма, е “динамична 
стабилност” и клони към равновесното състояние или 
топлинната смърт, абсолютния социален хаос.  

Единственото, което спасява пост-комунизма, е 
изкачването и оттам спускането в ново стабилно 
състояние, на по-високо равнище, като равновесие на 
пазара, поддържано с потока на рационалните действия. 
Пазарното равновесие е възможно при висока ликвидност и 
ниска инфлация. Тогава се стига нов връх и “плато” при 
свободни цени, частна собственост, минимална намеса на 
държавата.  

В термините на неравновесната термодинамика 
(Пригожин) нещата могат да се представят така. Гранични 
условия на този преход са законите, институциите, 
общественото съгласие в закона и реформата. Сили са: – 
тяга към богатство; – тяга към достойнство; – тяга към 
сигурност; – тяга към свобода. Потоци са: – легално 
трупане на пари; – растеж на дела на частната собственост; 
– усъвършенстване на закона; – намаляване инфлацията; – 
повишаване дела на външните инвестиции; – повишаване 
производството и износа; – повишаване доходите на 
хората; – икономически растеж. Стационарни състояния 
на системата са началното и крайното (социализъм и 
капитализъм). Стъпките на реформата представляват 
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постепенно намаляване на потока на ентропията, 
произвеждана от системата (икономиката в преход). 

В резултат се стига до стационарно състояние или 
най-вероятно до режима на “ограничен цикъл” 
(Пригожин):“Над критичния праг стационарното състояние 
става източник на т. нар. “ограничен цикъл” . Вместо да 
останат стационарни, концентрациите на Х и У започват да 
осцилират с напълно определен период. Режимът на 
осцилиране около определено състояние-атрактор се 
характеризира с променливите:  

 – кинетична константа (скорост на реакцията, 
скорост на инфлацията или на приватизацията); 

 – гранични условия (температура, концентрация, 
закони, приватизирана собственост) (Пригожин, 1989, с. 
180). 

Това е метастабилност. Метастабилното състояние 
ЗАБРАВЯ своите начални условия. пост-комунизмът в 
един момент като метастабилно състояние забравя 
социализма. Преходът трябва да стигне такава стабилност, 
когато социализмът е забравен. 

Закон на икономическата реформа. 
Икономическата реформа е толкова по-лесна, колкото е по-
напреднала. Икономическата реформа изисква обръщане от 
хаос към ред, т. е. от растеж на ентропията към неговото 
компенсиране и свръхкомпенсиране. В самото начало, 
когато икономиката е в “режим на свободно падане”, всяко 
рационално действие е насочено срещу огромната инерция 
на падането. То изисква огромни потенциали. 
Стационарните състояния са възможни като симетрия на 
входни и изходни потоци енергия – вливане на поток 
енергия, равен или по-висок от потока на ентропията. Така 
нормалната икономика е неравновесна дисипативна 
структура в стационарно или близо до стационарното 
състояние на устойчив растеж. Изтичането на пари може да 
се компенсира само с поток на вливане на пари отвън или 



  457

растеж на производството. Тъй като растежът на 
производството е далечна перспектива на реформата, 
абсолютно неизбежно е за катастрофиралите икономики да 
бъдат заредени със достатъчно пълноводен поток на свежа 
валута. В това е смисълът на обвързването със световните 
финансови институции. Те предлагат програми и ги 
финансират при коректно изпълнение с валутни 
постъпления, със заеми, които се изплащат след 
стабилизацията.  

   

40. Изтичане пари зад граница 
Резонът е следният. Парите навън са много по-силни 

поради лошата конюнктура вътре. А илегалните пари могат 
да работят спокойно само зад граница. Поне на етапа на 
реформите.  

А. Фрагмент. Веска Меджидиева е от десетките, 
изпомпали от България и внесли в чужди трезори по някои 
косвени свидетелства и оценки общо над $10 000 000 000. 
Примата на групировката “Орион”, съпруга на Румен 
Спасов, източил милиони долари от банки БЗПБ (Българска 
земеделска и промишлена банка) и БЗК (Банка земеделски 
кредит), е в Кейптаун, Южна Африка, поне до началото на 
1998. Там тя изкупува къщи и земи в градчето Германос, на 
60 километра от столицата. “Веска се ползва с 
привилегиите на крупен инвеститор”, твърдят от 
националното ни следствие. Главният прокурор на 
републиката Иван Татарчев изиска екстрадирането й, за да 
отговаря за финансови престъпления. Меджидиева поиска 
сама да се защитава пред съда в Кейптаун срещу България.  

Б. Хроника.  
През декември и януари 1996 г. , когато в България се 

вихреше галопираща инфлация и доларът поскъпваше на ден в 
края на периода със стотици левове, по телевизията показваха, а 
по вестниците писаха много за “ценните пратки” от български 



 458 

банки, които съдържат валута в брой, изнасяна вън от границите 
на страната с БГА “Балкан” и други превозвачи. През митниците 
бяха прекарани огромни валутни масиви. Говореше се за нови 
милиарди долари.  

След година бившият шеф на Националната 
Разузнавателна Служба, ген. Бриго Аспарухов, дава интервю на 
“24 часа”, където обяснява, че парите изнесени в чужбина, 
няма да се върнат. Парите носят пари. Това е въпрос на 
интереси на банки, кръгове и цели държави. Дни след това по 
БНТ в предаването “Екип 4” водещата Светослава Тадаръкова 
визира тези изявления на генерала относно български пари в 
чужбина. Той обяснява дълга на комунистическа България като 
“изкуствено дишане” за 4-5 години от 1985 г. нататък, при което 
властта се запазва, но страната затъва в капана на дълга. Според 
него тогава са изнесени зад граница около $1, 200 млн. Голяма 
част от заемите обаче не са изнесени или използвани за 
“изкуствено дишане”, а отиват за реализиране на мегаломански 
проекти като ЗЗУ – Стара Загора (Аспарухов, БНТ, 16.12. 1997). 

За тези пари не може да има точна статистика. Девет-десет 
милиарда долара с неясен произход са изнесени от България. 
Това обяви изпълнителният директор на БНП-Дрезднер Банк – 
България Ксавие де Бос на 4. 12. 1997. Изнесената валута е 
свързана със сенчестата икономика според Де Бос. Повечето от 
тези пари няма да се върнат, категоричен е френският банкер. 
Според него ситуацията у нас не дава надежди изчезналите пари 
да се налеят обратно в икономиката ни. Шефът на чуждата банка 
съобщи данните пред инвестиционен форум в София (Стойкова, 
5. 12. 1997). 

Никой не знае точно колко пари и къде са изтекли от 
държавата по илегални или полулегални пътища. 
Министерство на правосъдието разследва въпроса. Но в 
края на комунизма изтичането бе осезателно дори за 
дезинформирания и апатичен социалистически гражданин. 
Отчасти то се отразяваше на непосредствения му жизнен 
стандарт.  

В. Смисълът на изтичането на пари зад граница е 
ясен за онези, които ги изнасят. Но той, нихилистичен, 
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престъпен, разрушителен спрямо нацията. Все пак тези 
пари са на хората от тази страна. Човек, който изнася 
откраднати от държавата милиони долари, погазва 
общностната си идентичност, засягайки базови смисли на 
общността и обществото. Това е крушение на всичко 
позитивно, с което можеш да се идентифицираш в света 
като принадлежащ на някаква общност.  

Изтичат не просто пари, а живот, сигурност, 
богатство и достойнство на българската общност. Тези 
пари ще трябва да се възстановяват от следващите 
поколения с цената на мизерия сега. В обстановка на 
масивно лишаване от национални богатства се усилва 
нихилизма и разпадането на общността. Хората губят не 
просто рационалното си доверие в институциите, но и 
позитивната вяра в своите сънародници. (Те стават 
подозрителни, заключват се по всевъзможни начини, теглят 
си парите и ги кътат в сейфове. Губят равновесното 
самочувствие на принадлежащи към едно цяло). Те вече са 
във война – всеки срещу всеки. Щом ближният ми открадва 
косвено от мен чрез фалирала банка или държавна фирма 
милиони насъщните пари на бедността ми, какво да си 
мисля за него, за моята общност и за бъдещето на децата 
си? Аз съм просто в шок и нищо не остава, за което да се 
задържа. Това е катастрофа, подобна на война.  

Г. Трансформация на социалистическата власт в 
икономическа. Плановата икономика вече не съществува, 
но остава държавната собственост. Тази държавна 
собственост без адекватната й планова организация и без 
наличните й при социализма пазари бързо запада. 
Държавните фирми произвеждат предимно на загуба, но 
фалитите закъсняват. Държавата може да продължи да 
подържа губещи производства на важни за икономиката 
монополни фирми, а националната банка да рефинансира 
губещи държавни банки.  
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По силата на тоталната аморалност на комунизма 
онези, които отговарят за националното богатство като 
държавна собственост, спокойно заделят и натрупват част 
от него за себе си. Част от това богатство вече функционира 
на Запад като нормален капитал. У нас то също се 
легализира чрез акционерни дружества и други фирми. В 
конституцията това богатство се закриля наред с чистото 
като “неприкосновена частна собственост”. Ето как 
комунистическата тотална аномалия се трансформира в 
пост-комунистически локални аномалии. 

Комунистическата власт се превръщаше в пари. Тези 
пари сега се превръщат отново във власт – властта на 
капитала. Това е може би формулата на пост-
комунистическите “нечисти пари”. Те бяха и продължават 
да са съсредоточени в ръцете на икономическата и 
политическата номенклатура на всички нива. Залива на 
лавина от частни фирми на номенклатурни кадри или на 
техни подставени лица. Номенклатурата – бившата 
господстваща комунистическа класа – се трансформира в 
ядро на бъдеща средна класа в България. 

Източник на мръсните пари. Началният 
комунистически и пост-комунистически източник на това 
богатство е кражбата. Не натрупването на печалбата от 
успешни законни сделки, не изобретателността в 
производството и услугите, а единствено далаверата с 
държавната ничия собственост. Разхищението дава тласък 
на забогатяване, вместо както е нормално, да изпраща на 
социалното дъно. Етосът на далаверата – дай по-малко и 
вземи повече на всяка цена, етосът на оформянето на 
малките оазиси в огромната пустиня продължава да действа 
в условията на една “нормализираща се” пазарна 
икономика. Не рискът и талантът на пазарната игра, а 
използването на позициите и връзките в държавния 
монопол е източник на новото богатство. 
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Катастрофата на комунистическото стопанство 
заварва икономическата номенклатура на старото й място 
като управляваща. Закъсняването на приватизацията усилва 
срока на господството й. Това забавяне дава възможност за 
незаконно присвояване в условия на свиване на 
производството и безконтролно пропадане. А това са 
благоприятни условия буквално за разграбване. 
Предприятията са автономни, освободени са от държавна 
опека. Те не си плащат и дълговете към банките. Голяма 
част от тези фирми у нас и в чужбина “фалират” и се 
присвояват. Една от формите на присвояване на техника е 
бракуването. Чрез присвоеното по този начин 
номенклатурният “мениджър” стартира в приватизацията 
като пръв кандидат за собственост. Частната собственост 
вече го изнася на гребена на вълната в едно ново 
равновесно състояние – пазарната икономика. Ето 
финалната аномалия от комунистическия монопол и 
дефицит. Мръсното богатство завладява страната. То е в 
ръцете на хората, които са контролирали богатството при 
комунизма и са отговорни за неговата катастрофа. 

Средният български гражданин през 1986 г. е в пред-
последната степен на жизненото равнище по една японска 
скала – съществуване малко утешително. Към края на осем-
десетте той вече слезе в последната графа – съществуване, 
което едва-едва позволява “да се поддържа душата в тяло-
то”. Ако имаме предвид, че огромната част от всяко социа-
листическо общество се намира под средното равнище, то 
нашият жизнен стандарт в “хубавите Тошови години”, ко-
гато сме живели на заем, е бил дълбоко в зоната на мъчи-
телното съществуване.  

Форми на изпомпване. 
1. Останало от реалния социализъм прибиране на 

печалбите и заемите на държавните предприятия от 
паралелни фирми – посредници и въртенето им на западния 
пазар.  
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2. Износ на заграбени чрез псевдобанки влогове на 
граждани и юридически лица. Създателите на банки при 
фалит бягат зад граница заедно с парите или предварително 
ги изнасят. 

3. Износ на взети необезпечени кредити срещу 
комисионни или от близки на “банкерите”. 

4. Изпомпване зад граница на държавни пари от 
рефинансирани фалиращи банки. 

5. Износ на пари от наркотрафик. 
6. Износ на пари от крадени стоки (коли). 
7. Легално изтегляне зад граница на пари, спечелени 

от нечист бизнес в страната. 
8. Изнасяне вън от страната на изпомпани чрез 

финансови пирамиди пари от хората. 
Д. Рационално е да се изпомпват пари, когато 

съществува паричен поток от държавната към частната 
собственост и този поток остава защитен в една или друга 
форма от закона или неписаните правила на интересите на 
вземащите решения. Изпомпването на пари е изпомпване 
на знаци, носещи богатство, от бедна среда, чрез 
рационална намеса в потоците на парите. Когато парите 
текат спонтанно от своите резервоари, и няма достатъчна 
сила да спре това изтичане, то на изхода се настаняват 
помпи, които действат в посока на ентропията и усилват 
изтичането, като същевременно канализират потока и 
пълнят други резервоари. Такова измпомпване е възможно 
само когато икономически жертвата на изпомпване е слаба. 
Това е държавната икономика в безвремието на начеващия 
пазар. Това е наивният народ в безвремието на 
първоначалното натрупване. Тогава хората не знаят какво 
значат акции, възможни печалби и реалистични дивиденти 
и могат да бъдат подведени да влагат парите си във 
финансови пирамиди. В ирационална смислова среда са 
действали и действат локално рационални агенти. 
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Е. Динамично обяснение. Изпомпването е процес, 
при който енергията тече обратно на нейния спонтанен 
поток. Но икономическото изтичане на пари съвпада с една 
обща тенденция към спонтанно нарастване на ентропията. 
За самия изпомпвач процесът не е спонтанен, а 
направляван, и изисква някакви усилия. Динамиката на 
изпомпването се състои в локален неравновесен поток на 
ентропия от държавата или националната икономика като 
система и същевременно поток на само-организация, на 
намаляване на ентропията в определени локални 
икономически места, на които действат изпомпвачите. 
Аналогично хладилникът “изпомпва” топлина от по-
студеното тяло към по-топлото. Помпането на въздух е 
“изпомпване” от атмосферата и нагнетяване в затворено 
пространство с по-висока енергия. 

41. Запушване на каналите 
Идва момент, когато силата на съпротивлението 

надмогва апатията и гражданите настояват пред своето 
правителство да бъде спряно източването и да се потърси 
сметка на грабителите. Това стана в България при премиера 
Софиянски през февруари 1997, дни след масовия протест. 

А. Фрагменти.  
В края на 1996 и началото на 1997 при галопираща 

инфлация станаха печално известни “ценните пратки” – пакети 
валута, които се изпращаха извън страната чрез авиокомпания 
“Балкан” и други превозвачи. Много милиони долари бяха 
изнесени, а хората си представяха дори милиарди. Първото 
изказване за намеренията на новосформирания служебен кабинет 
на премиера Софиянски през февруари 1997 съдържаше като 
първа задача на новото правителството запушване на дупките, 
през които изтичат пари от страната. Това бяха в пряк смисъл 
най-напред граничните пунктове и митниците, където 
митническият контрол бе съмнителен и премиерът го усили с 
вътрешни войски.  

- - - - - 
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“Договорихме се за всичко, а след две седмици четем 
изказванията на Филипов...Ужас някакъв! Не зная какъв е той по 
специалност. Такива инженери в Русия не сме виждали.” – това 
са думи на Рем Вяхирев, шеф на руския гигант “Газпром” в 
интервю през ноември 1997. Държавата в лицето на “Булгаргаз” с 
тогавашен изпълнителен директор Димитър Филипов водеше 
борба срещу най-големия посредник, смесеното руско-българско 
дружество “Топенерджи”, създадено с участието на екс-премиера 
социалист Андрей Луканов (убит през 1996 пред дома си), 
застанало между производителя “Газпром” и клиента 
“Булгаргаз”. Тя приключи с успех през пролетта на 1998. Бе 
запушен един от каналите за изтичане на пари и суверенитет. 

Б. Данни.  
В края на 1997 кредитният рейтинг на някои бивши 

соцстрани според агенция “Муудис” е следният: 
Словения    А3 
Чехия    Ваа1 
Естония    Ваа1 
Литва    Ваа2 
Полша    Ваа3 
Словакия    Ваа3 
Русия    Ва2 
Молдова    Ва2 
Румъния    Ва3 
България    В2 
Туркменистан   В2. 
 
В края на 1997 външният дълг на България в брейди-книжа 

възлиза на $ 4 984 000 000, което е 49.95 процента от прогнозния 
брутен вътрешен продукт за 1997 (Капитал, 26. 01. 1998). 

В. Проясняване. Самото спиране на това разпадане 
вече е силен знак за налична воля и позитивен смисъл на 
обръщане на падането в изкачване. това е повратен 
исторически момент. Той е смислово идентичен с 
позитивирането и новия обществен договор, с новото 
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рационално доверие и новата споделена вяра, за които 
стана дума по-горе, в глава шеста.  

Въпросът е в съзнанието на феномена дъно. Дъното е 
важна граница - граница на падането и начало на 
изкачването. Границата е определеност. Съзнанието за 
тази граница е самопознание. Когато дъно още не се на-
пипва, няма твърда почва. Няма окончателна болка. Не се 
разбиваме и не събираме отломъци. Всеки се таи в своя все 
още цял битов свят. Не е започнало изкачването. Блуждаем 
в ничие пространство. Но когато общността съзнава силно 
и непреклонно предела на падането и силите за изкачване, 
феноменът дъно е настъпил. Никакви други признаци за 
дъно не са сигурни. Дори падането под нулата на 
икономическите баланси не се осезава, без да е налице 
сългасие за спиране на хода надолу. В нашия език във 
връзка с преминаването на всякакви мерки на падането се 
появи фразата: “стигнахме дъното и сега копаем надолу”.  

Г. Форми на запушване. Да се “запушат каналите” 
значида се спре изтичането на пари навън във всякакви 
важни смисли и направления. Режимът на паричен съвет 
позволява блокиране на каналите за източване на пари под 
формата на рефинансиране, кредитиране и дотиране. Това е 
радикална и окончателна мярка за финансова стабилизация 
и вчастност за пректаряване изтичането на пари от 
държавната хазна към банки и предприятия. 

Запушване на каналите за изпомпване чрез 
подсилване на митническия контрол. 

Преустановяване на всякакви рефинансирания от 
банки и оттук възможности за източване в чужбина.  

Законово уреждане на феномена “финансови 
пирамиди”. Законови гаранции за непоявата им след 
яснотата по въпроса след хората.  

Закриване на фалирали банки. 
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Разследване на банкери, раздавали необезпечени 
кредити с цел наказание и връщане на изнесената в чужди 
банки валута. 

Уреждане на връщането на взетите и просрочени 
кредитни масиви, част от които функционират като капитал 
извън границата.  

Издирване зад граница на избягалите кредитни 
милионери и банкови служители.  

Нов валутен режим – ограничаване износа на 
капитал. 

Сега дори се пристъпи към връщане на част от 
парите. Първо бяха издирени “фараоните” на финансовите 
пирамиди, върнати от странство в България, и срещу тях 
започнаха следствия. Второ бяха открити редица 
механизми и фирми, чрез които бяха помпани пари. Трето, 
цял ред кредитни милионери възобновиха обслужването на 
кредитите си, респектирани от решимостта на 
институциите за мерки срещу тях. В първата седмица след 
обявяването на списъка с кредитните милионери в банките 
бяха върнати около 500 000 000 лева. Това връщане 
продължи интензивно и тече и досега.  

Блокиране на безконтролния износ на валута. 
Данните за девалвацията и инфлацията косвено показват, че 
този поток практически бе силно ограничен през февруари 
1997, когато в един момент инфлацията и девалвацията 
намаляха, спряха и дори започнаха да растат с обратен знак. 
Левът започна да поскъпва спрямо долара и в същото време 
цените спряха своя устрем и започнаха да намаляват. 
Действията на правителството и психологическото 
стабилизиране просто направиха невероятното: инфлацията 
спря от триста и повече процента до нула и дори получи 
отрицателен знак.  

През 1998 година продължаваме да либерализираме 
валутния пазар и обмен. По споразумение с МВФ се върви 
към либерализиране и на износа на валута. Отпадат 
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ограничения за износ на твърда валута при пътуванията зад 
граница. Ще бъдат прилагани обаче мерките за 
ограничаване износа на валута за инвестиции извън 
границата.  

Спиране изтичането на капитал и суверенитет. 
Позицията на “Булгаргаз”, не винаги успешно и 
дипломатично изразявана от Филипов, бе позицията на 
правителството за суверенитет, автономия и отстраняване 
на всякаква намеса в стратегически държавни интереси на 
частни компании, особено от типа на “Мултигруп”, 
известна като майка на силови групировки, родена от 
сенчестите пари и власт на бившата БКП и ДС и на всичко 
отгоре лобираща за руски интереси и пряко 
представляваща руския капитал чрез “Топенерджи” и 
“Овергаз”.  

На 27. 04. Вяхирев подписа от руска страна договори за 
трансмисия и доставка на природен газ за “Булгаргаз” за 12 
години при цени по-ниски от средните европейски цени. 
“Топенерджи” преструктурира капитала си и става 100 % 
собственост на “Газпром”. Българските участници в дружеството 
– ”Овъргаз” и “Мултигруп”, доскоро правели опити за война със 
своето правителство, бяха елиминирани като посредник. През 
1997 те отказаха да продадат дяловете си на “Булгаргаз”, а след 
това сключиха свой договор с “Газпром”. “Булгаргаз” излезе от 
“Топенерджи” и продаде акциите си на “Газпром”. Така бе 
премахната една от най-големите пробойни в държавата, от която 
изтичаха всеки ден милиони долари. Този акт усили многократно 
и без това добрия авторитет на правителството на Костов и 
накара българите да повярват, че държавата спира изтичането на 
народни пари. Бе пресечена перспективата “Мултигруп” да 
пренесе в България руския модел на сливане на държавните 
институции с едрия акционерен капитал. В този модел големите 
концентрации на пари пряко означават големи властови позиции 
в държавата. А руските амбиции за влияние на Балканите и 
особено в България не са секвали никога. 

Връщане на изнесени пари от банки. Хората 
наистина ще повярват, че държавата се усилва, когато тя 
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демонстрира, че може да открие и върне значителна част 
от изнесените илигално пари. Само за периода на 
следкомунистическото изпомпване милиарди във валута 
подлежат на връщане в страната. В това отношение хората 
правилно мислят, че възможностите не са големи. 
Изнесеното ще си остане изнесено, но да се накажат 
някои от виновните.  

През 1995 Иван Миронов, шеф на Балканбанк, е арестуван 
по обвинение в умишлена безстопанственост при управлението 
на Балканбанк. Главният прокурор Татарчев подписва заповедта 
за освобождаването му. Веднага след освобождаването си 
Миронов заминава за чужбина и продължава да е в неизвестност. 
Издирва се от българската полиция и Интерпол. Ноември 1997. 
Арестувана е Надежда Апостолова, бивш шеф на Балканбанк.. 
Този тандем бе символ на банковата система през периода на 
нейното разграбване. При Жан Виденов Апостолова е съветник 
на управителя на БНБ Любомир Филипов. Тук изнесените пари 
са десетки или стотици милиони долари. 

Обвинения: отпускане на необезпечени кредити. 
Вреди в изключително големи размери. Балканбанк е в 
процес на ликвидация. В началото на 1998 г. е арестуван 
управителят на Турист Спорт Банк Любомир Гибински. В 
ход са делата срещу банкови чиновници, раздавали 
необезпечени кредити. Лавинно расте броят на делата за 
банкови престъпления и лоши кредити. 

Д. Промисляне на “запушването”. Запушването на 
каналите и натрупването на валута в държавата трябва да се 
промисли и предприеме като обществено разбиране и 
рационален консенсус относно това какво е изтичане на 
пари и суверенитет и как то се пресича. На този консенсус 
съответства рационално правителствено процедиране. 
Рационалното процедиране относно парите е известно и 
въпросът е да се приложи сила. А силата изисква 
национално съгласие. Без рационалното доверие и 
обществено съгласие паричният съвет не може да успее и 
изтичането във всеки момент може да се поднови. Всичко 
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това е резултат от изпитване на собствен гръб чрез 
устремното обедняване, което носи изтичането на пари. 
Експертите знаят какво би могло да се направи, но то не 
става без властна воля. Оттук нататък идва процеса на 
разбиране какво да се прави на равнище политически 
институции и национална банка. Тогава следва 
обясняването на мярката на хората. Когато хората и 
центровете на интереси в държавата се съгласят с борда, 
тогава той може да се въведе. В България това значеше 
ново правителство, което получи високо доверие.  

Не е за пренебрегване и обстоятелството, че самите 
изпомпвачи в един момент не намират регулярни 
източници за изпомпване и в същото време натискът за 
легалност се засилва. Тогава те имат интерес и рационално 
поддържат курса към “запушване на каналиите”. 
Легализирането на техните пари означава възможност за 
инвестиране и правене на защитен от институциите бизнес, 
единствено който остава възможен и сигурен.  

Запушването на каналите не е пълно. Още по-
непълно е връщането на изнесените пари. Криминалното 
рационално действие е по-ефективно от легалното, защото 
не е ограничавано и отслабвано от закона. Следва 
легалното, но неморално действие. Изкушението е високо в 
ситуация на лоши условия за бизнес. Изнесените пари не 
могат да се върнат по съдебен път отчасти поради 
недоказуемостта на престъпния състав на изнасянето на 
парите, отчасти поради интересите на чуждия капитал, 
отчасти поради липсата на законови основания и интерес у 
западните банкери и власти да разкрият съответните 
банкови сметки.  

Е. Термодинамика на запушването на каналите. За 
системата това значи спиране на ентропийния поток 
навън. Същевременно намалява производството на 
ентропия вътре в системата. Това усилва вероятността от 
външни потоци енергия. Като цяло това е процес на 
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възлизане към по-високо равнище на организация от 
равнище на много високо производство на ентропия. това е 
стабилизиране на икономиката чрез минимизиране на 
производството на ентропия между системата и средата. 
това става с рационални действия по “ремонта” на вече 
наличната система на контрол и финансова дисциплина. 

Решаваща стъпка в това отношение е въвеждането на 
валутен съвет, който просто спира инфлацията и 
практически анулира ентропията.  

42. Капитали и капитализъм 
След обстоен разговор с банковия чиновник, на когото се 
предоставят необходимите обосновки, чиновникът казва: “Така, 
като ви гледам, можем да ви дадем само автокредит.” 
Бизнесменът казва: “Все пак е добре, ще си купя кола, с която да 
обслужвам фирмата си”, но само след миг ентусиазмът му бива 
охладен, като му се казва, че автокредит по банковата 
терминология значи да му бъде даден кредит от собствени пари, 
ако ги има в банката. 

Из одисеята на новите “капиталисти”. 
Спирането на масивния паричен поток зад граница е 

само условие за възстановяване. Истинското 
възстановяване е функционирането на наличния в страната 
капитал. А това значи позитивна рационална нагласа и 
разбиране на пазарната реалност.  

А. Фрагмент. 
“Да, отличен бизнесплан, добре оформен, обемист, с много 

добри показатели, ще ви дадем кредит, но трябва да заложите във 
валута или злато примерно 130 % от искания от вас кредит”. 
Стояхме и се гледахме с този банков директор и се чудех дали на 
този човек му работи мозъкът, или аз нещо не съм добре. Та аз 
ако ги имах тези пари, защо по дяволите ще ходя при него да си 
искам кредит?” (Желязков, 12-18. 01. 1998).  

Б. Данни. 
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През 1996 делът на продукцията от частни фирми е над 30 
% от промишлената продукция за годината. В общото 
производство делът на частния бизнес е 37.5 % през първите три 
тримесечия на 1997. (Това са данни по данъчно декларирани 
доходи. Нормално е да се допусне още към 40 – 50 % сив и черен 
бизнес). Около 77 % от регистрираните частни фирми у нас 
работят без наети лица на трудов или граждански договор. Делът 
на фирмите с брой на заетите лица над 50 души намалява от 3.4 
% през 1995 до 1.8 % през 1996 г. В българските фирми по 
правило се осигурява работа единствено на членовете на 
фамилията (Георгиева, 12-18. 01. 1998).  

- - - - - 
Средно 70 % от данъкоплатците, които трябва да внасят 

налози по максималните ставки, по различни начини избягват 
плащането на цялата сума. До този извод стига мащабното 
проучване на Института по пазарна икономика, направено сред 
фирмите в България. Проучването засяга личния подоходен 
данък, корпоративния данък и ДДС. Над 70 % от предприятията 
смятат, че данъкоплатците в най-горния данъчен “етаж” плащат 
под половината от дължимия налог. Данъчните ставки са високи 
(максималната ставка по ДОД е 42 %, по данък печалба 36 %, а 
по ДДС е фиксирана на 22 %). Данъчният кредит се връща за 
срок от 7 месеца. Смята се, че данъците са високи и за да се 
плащат, трябва да намалеят на максимум 30 % ДОД и ДП, и на 
15,5% – ДДС. Трябва да се отнеме възможността на данъчните 
чиновници да тълкуват закона (Виткова, 30. 06. 1998) (Институт 
по пазарна икономика, юни 1998).  

По най-нови данни на НСИ (юли 1998) делът на сенчестата 
иконамика в българия е около 36 %. Това е изключително частен 
сектор. Това значи да се прибави към данните за оборота на 
частния бизнес този процент.  

Още данни за частния бизнес и общия растеж – в параграф 
51). 

 
Табл. 42. Големи източноевропейски банки в процес на 
приватизация  

(предимно от западни капитали)  
 Банка Кога Активи в $ млрд.  
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България Булбанк 1989 1. 28 
Чехия Komercni Banka До 2000? 13. 17 
Унгария Postabank До 12 - 18 мес. 1. 82 
Полша Pecao Eсента на 1998 14.6 
Румъния Romanian Bank for 

Development 
Към края на 1998 1.0 

(The Economist, August, 1998) 
В. Смисъл. Капитализъм се прави с капитали. Той 

не се строи с теории, проекти и петилетни планове. Но 
новият капитализъм след комунизма има някои признаци 
на “строителството”. Защото той наистина се възнамерява 
като “норма”, като състояние, към което предстои връщане, 
като форма на развитите икономики. Това значи, че 
правителствата на реформата би трябвало да “строят 
капитализъм”. Реформата е преди всичко приватизация. А 
приватизацията се прави от правителството. Нали то е 
формалният собственик на държавната собственост, която 
подлежи на продажба. Правителството продава държавната 
собственост с определена цел: пазарната икономика. За да 
се спре изтичането на богатство, трябва да се 
преструктурира собствеността и това е рационално 
процедиране. То не е “спонтанно” като илегалното 
изтичане на богатството от държавните фирми. Наистина то 
е във фаза с това изтичане, но легалната приватизация се 
различава коренно от илегалната. За първата си има закони 
и правила. Тя струва пари. А парите дори трябва да се 
доказват като “чисти”.  

Г. Мрежа от пост-комунистически форми на 
капиталов дефицит.  

Декапитализация. От друга страна, при фаза на 
силно разграбване не е останало кой знае какво да се 
продава. Най-силните държавни фирми са отслабени. Те не 
са поддържани. Те се декапитализират чрез неизгодни 
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сделки в интерес на фирми на “входа” и “изхода”, от 
посредници, от инфлацията, от загубени пазари.  

Забавени плащания. Забавянето на плащането 
затруднява оборота на капитала. Начинаещият бизнесмен 
не може да инвестира ритмично. Често той става жертва и 
на некоректност. Такъв проблем има и на Запад. В 45 % от 
сделките средният срок на плащане е над 60 дни. Въвежда 
се някъде със закон по-малък срок (2 седмици с 
наказателни лихви при закъснение) за малките и средните 
фирми. (Снайдерс, Жаклин. Институт за малки и средни 
предприятия, Зютермеер, Холандия). 

Обезценяване на държавните капитали. Тук е 
налице капитал и това е създаденото от модерното 
индустриално общество и труда на народите при 
социализма и преди него богатство. Но това богатство е 
относително малко и качествено неадекватно на пазара. То 
е трупано според регулиран стопански растеж, на който 
отговаря изкуствена пазарна среда. Това богатство са стоки 
и услуги с ниско качество поради липсата на конкуренция. 
Когато СИВ се разпадна, тази среда изчезва и много 
социалистически фирми от гигантски мащаби губят пазари. 
Много стават нерентабилни поради 
неконкурентоспособност. Така цял ред държавни активи се 
декапитализират, губят своята стойност. Те започват да 
западат и се приближават към фалит. Тук се появява 
проблемът за приватизацията. Защото само частен 
собственик, достатъчно отговорен и мотивиран, може да 
възстанови загубеното или да тръгне в ново направление.  

Първоначалното натрупване. Натрупването на 
капитала след комунизма напомня известното от историята 
на Запада преди векове “първоначално натрупване” – едно 
време на относително безредие и беззаконие и голяма 
бедност за слабите. Аналогията е много неточна.  

Това натрупване, което е налице на изхода от 
комунизма, няма за източник природата или 
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експлоатацията. То не започва начисто, от нулата. Тук са 
налице богатство за изпомпване. Така че първите по-големи 
капиталови натрупвания са просто присвоени богатства от 
държавата в повече или по-малко нелегална форма. Тук 
преди всичко влиза протектирания от бившите комунисти 
капитал или “червените пари”.  

Малките трудни пари. Други пари са трудните 
малки пари на малките бизнесмени, които започват от нула. 
Социално те са най-ценните капитали, защото носят 
позитивен дух, правят маса хора заможни и формират тъй 
наречената “средна класа”. Тези пари са подложени на 
жесток натиск от държавната данъчна система, от 
илегалните партньори и нелоялната конкуренция. Като най-
слаби икономически те за зависими от всички останали 
актьори на пазара и лесно фалират. Но техният смислов 
заряд е личният или семеен успех и той е пределно силен 
мотив. Затова те са и най-жилави и удържат на натиска. 
Така малкият бизнес се развива и дава все по-голям 
процент от продукцията, въпреки лошата среда, липсата на 
кредити, ниската производителност на малките ферми, 
рекета в началото, бюрокрацията и данъците.  

Кредитен дефицит. Банките отпускат кредити на 
малки безнесмени много трудно. Начинаещите бизнесмени 
разчитат преди всичко на собствени спестявания в 
семейството (60 %). Кредит получават най-вече търговците. 
Техният риск е по-малък, ресурсът, от който се нуждаят, е 
краткосрочен. Производителите имат по-труден достъп до 
кредити. Най-малко са предприятията, получили 
първоначален капитал от международни финансови 
институции или схеми. Малкото инвестиции тласкат 
начинаещите към сферата на услугите. Хората 
отъждествяват дълготрайните си материални активи със 
собствения си капитал и разполагат с приходите си като с 
печалба. Често се попълват нужните оборотни средства за 
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сметка на неплатени доставки, работа и услуги. Расте 
взаимната задлъжнялост (Георгиева, М. 12-18. 01. 1998).  

Както вече стана ясно, кредитите са привилегия на 
малцина. Доколкото банките са добросъвестни, те пък се 
въздържат да дават кредити на начинаещи бизнесмени, 
освен за търговия. Исканото обезпечаване е много голямо и 
най-често невъзможно за клиента. Процедурата по 
отпускане на кредити е сложна. Но банките оздравяват и 
конкуренцията при приватизирането им води до 
опростяване на отпускането на кредити. 

Нелоялна конкуренция от държавни фирми. “Най-
големи рекетьори са държавните фабрики, твърди 
Мариана Стефанова от “ВЕМАС”. Те купуват продукция на 
каквито си искат цени и я предлагат пак на каквито си 
искат. Директорите винаги могат да дадат по-високи 
изкупни цени от частниците. Защото с чужди пари се 
работи по-лесно. А частникът никога не може да си позволи 
да губи.” 

Капитали в сянка. Цената на успеха на малкия 
бизнес е потапянето в сянката черната или сивата 
икономика, където впрочем е и част от по-едрия частен 
бизнес. За да се удържи на високите данъци, нелоялната 
конкуренция, бюрокрацията, корупцията и престъпността, 
трябва да се икономиса от данъците. И това дори изглежда 
справедливо, когато държавата не обръща внимание на 
начинаещите бизнесмени и не им предлага никаква 
подкрепа. Те са прави да стоят на сянка, когато полицията 
не ги пази от кражби и грабежи, а са принудени да отиват 
при силовите застрахователи, когато им искат високите 
данъци, а не им предлагат изгодни наеми, кредити и 
законови протекции. 

Икономиката в сянка излиза на светло с напредъка на 
реформата. За това са необходими силни институции на 
пазарната икономика. Данъчната система трябва да е силна 
и същевременно ставките да не са високи. Трябва винаги да 
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се намират всевъзможни форми на подкрепа на малкия и 
среден бизнес. Онези, които са в сянка, имат възможност да 
предложат по-ниски цени и така правят нелоялна 
конкуренция на лоялните данъкоплатци. Това на свой ред 
им оказва натиск да влизат в сянка.  

Червените пари. Вече стана дума за изтеклите пари 
от социализма. Част от тях наистина се управляват с оглед 
натрупване и капиталистическо легализиране. Известни са 
случаите на забогатели нови бизнесмени от старата 
партийна номенклатура, които се подвизават в страни като 
Австрия, където режимът за влизане и внос на пари е бил 
най-благосклонен към страните от Източния блок. Не 
случайно именно там дълго и традиционно управляват леви 
партии. Връщането на червените пари обратно в пост-
комунистическите икономики става чрез подставени лица и 
фирми, чрез изпиране в банки, бизнес или фондации. Тези 
пари са готови да се влеят в икономиката при изгодни 
приватизационни сделки и подходящ инвестиционен 
климат. Това именно богатство запазва част от силата на 
бившата управлявала комунистическите страни олигархия. 

Наместване на новия капитал. Новият капитал 
“запушва дупките” на стария. Мигновено след краха на 
плановата икономика се задейства капитал точно там, 
където са оцелели естествените силни сфери. За всяка 
страна те са специфични. За България те са туризъм, 
винарство, тютюн, облекло, фармацевтика, 
компактдискове, програмиране.  

В резултат на натрупването “от нула” или 
усвояването на някакви външни пари се получава 
източноевропейския нов тип бизнесмен с полулегална 
нагласа и страх от икономическата несигурност. Неговата 
стихия е търговията. Следват услугите и специално хране-
нето, почивката и туризмът. И накрая идва редът на произ-
водството на стоки. Извън хранителната и текстилната про-
мишленост трудно може да се очаква нещо съществено. Па-
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зарите с рухването на комунистическата система се разру-
шават. Изчезва толерирането на лошото качество в бившите 
“братски страни”. Слабостта на системата в прехода се из-
ползва от конкурентите за заемане на бившите “наши” па-
зарни ниши. Новата пазарна система от всички обстоятелс-
тва и по всички показатели започва от нулата, като се има 
предвид, че държавният банкрут е много под нулата. 

“Спекулата” – двусмислен знак за нечистота и 
неяснота на капитала. Да спекулираш – това значи да 
правиш пари от операции с налични богатства, без пряко да 
произвеждаш. Това е рационална дейност по пласиране на 
пари и стоки на места, където търсенето и цената са по-
високи. Но след комунизма хората са особено ревниви към 
“спекулантите”. Онези, които купуват от производители и 
продават на потребители, са визирани като отрицателни 
примери за бизнес. Смята се, и то често основателно, че те 
правят мръсни пари поради това, че присвояват от 
производители чрез ниски изкупни цени и от потребители 
чрез високи цени на дребно. Това действително са “мръсни 
пари” поради факта, че контактът между производителя и 
потребителя е изкуствено опосреден и произвежда 
инфлация. И това става с жизнено необходими стоки. Но 
когато производителят и потребителят губят, това е техен 
проблем. Те следва да се съюзят социално, а 
производителите да си намерят по-пряк път за дистрибуция 
и продажба и с това по-високи приходи.  

Остатъчно социалистическо мислене е да се мисли 
посредничеството като нечисто и “спекулата” като измама. 
Това е рецидив на визията за “експлоатацията”, 
неразбирането на търговията и липсата на пазар за половин 
век.  

 Преходът постоянно се “оформя” в парадокси. Стари 
и нови форми са в “колаж”. Когато тези колажи и 
парадокси изчезнат, значи преходът е извършен. Така 
дебатът относно пазара и демокрацията замира в хода на 
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менталната реанимация, която пък е в основата на 
реформата. Днес в края на лятото на 1987 г. ние имаме 
почти банални демократични нагласи и близки до 
баналните позитивни нагласи към пазара. Но остават 
колажи в икономическата менталност на най-дълбоко и 
всъщност най-непосредствено равнище. Ние одобряваме 
пазарните механизми и идеята за пазара. Но ние не 
одобряваме нарастващите цени, не осъзнаваме, че това са 
свободни цени, не одобряваме блокирането на бюджетните 
заплати, искаме пазарно необосновано нарастване на 
доходите, намаляване на цените. Одобряваме свободната 
търговия, но не приемаме “спекулацията” – ”спекула” у нас 
е все още мръсна дума. 

“Инвестирайте при нас!”. Това е постоянният 
призив на пост-комунистическите правителства. Чуждите 
инвестиции са решаващо важни за натрупването на капитал 
след комунизма. По механизмите на световния пазар би 
трябвало към новите пазарни икономики да се насочат 
потоци от свежи капитали заради пазарите, евтината и 
обучена работна ръка и новото влияние. Но това далеч не е 
така. След комунизма хаотичният момент на прехода 
създава комплексна лоша среда за инвестиране: липса на 
законова форма, бюрокрация, финансова нестабилност, 
престъпност. Където нещата с реформата не вървят, там се 
оттеглят и не влизат и чужди капитали. Така че реформата 
върви още по-трудно. В България чуждите инвестиции са 
малко поради такива причини.  

Д. “Строителството на капитализма”. След 
комунизма започва ново социално инженерство. Какъв 
тип е то? Как се строи либерално, а не тоталитарно 
общество? Защото класическият преход към рационалния 
западен капитализъм не е социално инженерство, пазарът 
не е “построен”. Вероятно новото “строителство” е тип 
социално инженерство, различен от строителството на 
социализма и различен от микроинженерията на 
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класическия капитализъм. Съществува модел, за разлика от 
социализма и капитализма. Този западен модел упражнява 
силно влияние и всички инженерни действия в макромащаб 
са възпроизвеждане, повторение на вече развити форми в 
западните страни. Това са конституциите, основните 
закони, държавните институции, икономическите норми и 
действия. Но в подробности нищо не е определено 
предварително и всяко действие е рационално и отговорно. 
Възниква въпрос: Няма ли този тип строен капитализъм да 
е твърде крехък, нетраен, безсилен и няма ли да завехне. 
Няма ли той да е хронически слаб и постоянно да иска 
изкуствена поддръжка от държавата? 

Тази технология, макар и различна от 
комунистическата, все пак носи нейния печат. Нали тя се 
прилага именно върху институциите на реалния 
социализъм – държавна собственост, административна 
система и т. н. Няма ли това да доведе до някакво 
израждане на бъдещата демокрация? Това трябва да се 
изследва по белезите, които вече са налице в сфери, където 
промяната е вече налице. 

Симптом на пост-комунистическата технология е, че 
тя е рефлективна спрямо комунистическите форми. Т. е. 
всяка реформаторска дейност в пост-комунистическото 
общество е рефлекс, реакция на отрицание на форми на 
реалния социализъм. 

Правителството трябва да извади сенчестата 
икономика, която е почти половината от цялата икономика, 
на светло. Така постъпленията в бюджета от данъци ще 
нараснат два пъти, ако не и повече. Така престъпността ще 
се сведе до минимум. Така потокът на мръсните пари ще 
секне.  

Правителството може да действа рационално според 
термодинамичните зависимости, като използва паричните и 
стоковите потоци и слабите места, където се извършва 
влизането на сянка, т. е. нечистите сделки: митниците, 
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чиновниците, които дават различни разрешения, данъчните 
инспектори, двойните счетоводства. То може при 
подозрение да подслушва разговорите, с които се 
извършват незаконните сделки. Но има и друг начин: 

Правителството може да действа във фаза с потоците 
на мръсни пари и да ги влее в инвестициите , които са 
нужни на реформата. Това може да стане, като то си 
затвори очите за техния произход и ги пусне да 
приватизират. Когато онези, които са изтощили държавните 
фирми (мръсен поток) излязат на светло на търг и ги купят, 
този мръсен поток секва и започва чист поток на същите 
тези пари. Те са изпрани и се превръщат в инвестиции. Или: 
правителството може да чака един мръсен поток да набере 
инерция и чак тогава да пристъпи към неговото официално 
разкриване и санкция (конфискация). 

Е. Син-ергетично преходът е видим в растежа на 
доходите на частния бизнес, в растежа на мащабите на 
частния бизнес, в растежа на хората, които се занимават с 
частен бизнес. Това е вълна. Нарсаства самоорганизацията 
и намалява ентропията в икономиката. Успоредно с 
реформата и отчасти благодарение на нея расте потока на 
натрупването на пари у хората.  

Енергийните тласъци, които в макроплан усилват 
промяната “от страх към риск”, могат да се разпознаят така: 

 – разпадане на социалистическата държавна 
икономика и държавност изобщо с взрива от есента на 1989 
г.; – новото законодателство на пазара (търговският закон, 
данъчните закони); – безработицата; – реституцията на 
земята и другата отнета частна собственост. Тя пряко 
тласка към фермерство и търговия.  

Самоорганизацията на капитала е възможна най-вече 
в среда, богата на търсене. Налице е силен потенциал на 
терсене, пазарно неравновесие. Така решаващо за успеха на 
капитала е празното място на пазара. Дефицитният пазар, 
започващ в празното място на комунистическия стоков ва-
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куум, има двуяко значение. От една страна, той не предлага 
изобилие от капитали, изгодни кредити, материали, енергия 
и труд. От друга страна обаче, той е добро място за покри-
ване от нови стоки. В това отношение най-достъпен е мал-
кият внос от най-евтиното в чужбина, което няма сериозна 
конкуренция тук. Все пак пустинният пазар е свръхпроблем 
за организация на производство и реализацията му. Бариера 
представляват нахлуващите отвън стоки, носещи макар и на 
ниско равнище резултатите от пазарно развитие, оставило 
ни далеч назад. 

Във всички случаи вакуумът бързо се пълни и дефи-
цитът на пазара на потребителя бързо се анулира. Дори за-
коновите несъвършенства не са пречка за нахлуването на 
маса стоки. Бързо реанимира и активната нагласа у значима 
част от населението. Наистина са попарени надеждите на 
творците в сферата на производството и културата. Техният 
продукт не издържа на конкуренцията. Техните идеи не на-
мират инвестиционна поддръжка. Рисковете са големи и 
времето за оборот е голямо. Съвсем логично търговията и 
бързите услуги притеглят активността и парите. 
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Глава ОСМА. ФИНАНСОВА 
ТЕКТОНИКА 

Вътрешното движение на потоците пари, както и 
политическата динамика, е тектонично, т.е.силно не 
равновесно движение на тласъци, Води се истинска борба 
за овладяване на икономическата ентропия. 

43. Финансови игри и пирамиди 
В социално безформие хората не са наясно с пазара и 

най-вече с фондовия пазар. Те стават жертва на измамници, 
експлоатиращи визията им за лесна печалба. Пирамидите – 
типични прото-пазарни и квази-икономически 
саморазрушителни машини за изпомпване пари от хората и 
тежък урок за адекватно поведение на създаващия се 
фондов пазар. Те акумулират енергия от ментални бури на 
надпревара за лесна печалба. Това е акт на гласуване на 
доверие, каквото хората не бяха склонни да оказват на 
политиците.  

А. Фрагмент.  
През юни 1993 гражданка взема заем срещу ипотека на 

апартамента си в центъра на голям град. Целта й е да събере пари 
за жилища на сина и дъщеря си. За тази цел тя купува акции от 
“Ийст Уест Интернешънъл Холдинг Груп”, който предлага 
емисия от акции при гарантиран дивидент от 25 % на всеки три 
месеца. Цената на акциите е 300 000 лева, което в долари към 
момента е приблизително $ 13 000. След три месеца получава от 
“Йист Уест” обещаните 25 % или 50 000. След още три месеца, 
към края на 1993, получава още 50 000. Започват слухове, а и 
уверения на икономисти, че “Йист Уест”, както и няколко други 
дружества, открити тогава: “Анжел сити”, “ТБС хотели”, 
“Хранков хотели”, “Лекс”, “Югоагент” и още много други по-
малки дружества, са пирамиди. Във вестниците се появяват 
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първите обяснения на явлението. Спечелилите вече на два пъти 
от “Ийст Уест” не вярват, че любимецът им Иво Недялков, който 
им носи огромни и лесни печалби, е мошеник. Господин 
Недялков се появява няколко пъти по телевизията. Рекламата на 
дружеството му се завърта с бесни темпове и на широк фронт във 
вестници и електронни медии. Жената отказва да върне акциите 
си, а след това те вече не се приемат обратно. Тя не получава 
очаквания трети дивидент. Не може да изплати заема към банката 
и загубва апартамента си. Получените от разликата между 
стойността на жилището и заема реинвестира в “Югоагент”, 
откъдето след три години получава една прахосмукачка. 

(Финансовите игри напомнят старите, добре познати 
от нашето детство игри с писма. Получаваш писмо с текст, 
в който те инструктират че трябва да изпратиш писмо със 
същото съдържание на шест души, които от своя страна 
трябва да изпратят писмото на други шест души. Освен 
текста на инструкцията в писмото е приложен списък. На 
шестте в списъка изпращаш картички, а в писмата, които 
изпращаш на своите шест души, премахваш първото име и 
на последно място пишеш твоето име и адрес. След шест 
такива тура ти излизаш на първо място и трябва да 
получиш маса картички. Ако не изпратиш, няма да 
получиш, и освен това спираш една интересна игра. 
Паричната игра заменя картичките с твърда сума – да 
кажем сто лева, както бе в първите парични игри у нас през 
1990 година. Изпращаш на шест души по сто лева (тогава 
100 лева бяха четири долара), като изпращаш 100 лева и на 
организаторите, чийто данни винаги фигурират в писмата, 
и срещу 700 лева = 28 долара след шест кръга, когато 
излезеш на първо място, трябва да получиш от 46656 души 
по 100 лева = 4 665 600 лв ($186 624). 

Финансовата пирамида е изградена на същия 
принцип. Това е акционерно дружество, което изплаща 
дивиденти в определен ритъм на своите акционери. С 
нарастването на броя на продадените акции нарастват 
наличните средства, контролирани от организаторите. Те 
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изплащат с тези средства добрия дивидент на първите 
закупили акции, с което подсилват доверието на 
следващите и така стимулират новите покупки. 
Пирамидите завихрят същия паричен поток като 
финансовите игри. Потокът на идващите в централата на 
дружеството пари е по-голям от изтичащите. Плащаните 
дивиденти усилват доверието и с това новия оборот. 
Машината работи до криза на доверие или просто да 
изчерпване на акционерите (на “пазара” има и други 
дружества)). 

Б. Хроника.  
Ноември 1993. “На първо място по пазарен дял е “Ийст 

Уест Интернешънъл” с 419 550 лева. Ще напомним, че в 
последните дни преди приключването на емисията С-93 по 
борсите се търгуваха техни ценни книжа за над милион 
седмично” (Денят, 22. 11. 1993).  

В Албания през 1997 ужилените от пирамиди вдигнаха 
протест срещу правителството с искане да им се възстановят 
загубите. Протестът се изроди във въоръжен метеж и държавата 
изпадна в колапс. 

В България през 1998 след закона “Каракачанов” за 
лошите кредити е на път да се приеме и закон на същия депутат 
за пирамидите. Наличното и събраното от “фараоните” се събира 
във Фонд за имуществото на пирамидите. Държавата участва с 
1/2 от загубите на ужилените за тяхното компенсиране. 
Основанието е, че държавата със своите институции е позволила 
да бъдат регистрирани и да действат явни пирамиди, които 
обират населението. 

Данни.  
100 000 души в България са жертви на пирамиди. 
Ийст Уест Юръпиън холдинг груп. Иво Недялков. 

Обвинен за присвояване на 360 000 000 лева. Арестуван и 
следствен. 

Лайф Чойс. Майкъл Капустин. Обвинен за присвояване на 
4 500 000 лева. Арестуван и следствен. 
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Анжел Сити. Соломон Анжел. Обвинен за 170 000 000 лв. 
Възстановени 70 000 000 към 1. 05. 1998. Арестуван и следствен. 

Югоагент. Миролюб Гаич. Обвинен за 3 500 000 000 (три 
и половина милиарда) лева. Част от тях са възстановени 
пропорционално във вид на домакински електроуреди (в левова 
равностойност след инфлация от 1000 %, т. е. в съотношение 
1:10). Арестуван, следствен и освободен под гаранция. 

 
В. Менталност на “пирамидите”. Цялата вихрушка 

на финансовите игри и пирамидите е ментално 
задвижвана. Богатство без усилие. Звучи зашеметяващо – 
срещу 28 долара получаваш сто-двеста хиляди долара. 
Разбира се, дори сто пъти по-малка сума си заслужава да се 
спечели по този невероятно лесен и лишен от всякакъв риск 
начин. И това е първата уловка на ошашавения от 
експлозията на комунизма напълно невеж по пазарните и 
паричните механизми комунистически човек. Това са 
смислите и значенията на хазарта. Напълно реално и при 
това с минимална инвестиция ти се гарантират огромни 
постъпления. После идват “акционерните дружества”. 
Защо да си давате парите на банки, които ще ви дадат 
лихва, по-ниска от инфлацията и ще сте със сигурност 
на загуба? Защо да рискувате личен бизнес, когато няма 
никаква гаранция, че при тежките условия за бизнес ще 
успеете да си върнете заема и да спечелите нещо? Не е ли 
по-добре да инвестирате в акции, където дивидентите са 
винаги по-високи от банковите лихви, а някои предлагат 
направо чудесен процент. 

Пирамидите са шумно рекламирани в телевизионни 
шоу-програми, в състезания, по радиото, във вестниците. 
Най-големите от тях имат лидери с харизма, които не се 
срамуват да се появят в медиите и да обяснят на своите 
актуални и потенциални инвеститори колко е печеливш 
техният бизнес, какви печалби реализират, колко са 
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признати на Запад и колко много офиси в различни части 
на света имат. 

Г. Доверие с дефицит на рационалност. Без това 
доверие смисълът на пирамидите се губи и те стават 
невъзможни. Така менталната поддръжка, масовото 
съгласие да се извърши тази икономическа авантюра я 
направи за две-три години доминираща и дори след 
рухването на първите пирамиди много хора не разбраха за 
какво става дума. Те отдаваха рухването на тези пирамиди 
на злата воля на техните организатори. Но в същото време 
се вслушваха в другите подобни образувания и дори ре 
инвестираха в тях. “Този е мошеник, но другият изглежда 
свестен и делови човек. Освен това той произвежда”.  

За лишената от всякакъв пазарен опит преценка е 
лесно да се заличи границата между акционерно дружество 
и пирамида. И двете образувания се регистрират като 
търговски дружества (акционерни дружества). И двете 
набират капитал чрез акции. И двете имат устави, 
управителни съвети, контролни органи и общи събрания. И 
двете са публични (в това отношение особена е публичната 
активност на пирамидите). Пирамидите се рекламират 
подобно на легалните дружества. И, което е най-
същественото за инвеститора – те изпълняват обещанията 
си за високи дивиденти. Изплащат ги стриктно и навреме, 
поне в самото начало. Това не може да се каже за 
нормалните акционерни дружества. Те имат проблеми, 
трудно получават печалби, реинвестират, вместо дивиденти 
емитират безплатни акции, реинвестират, и само в краен 
случай изплащат дивиденти. 

Съображенията против са ясни. Щом той плаща 
този голям дивидент, той трябва да печели много. С какво 
той се занимава? Каква е тази свръхпечеливша дейност? И 
защо той не взема заеми от банките за нея, които ще 
изплаща много по-лесно от дивидентите (поради по-
ниската лихва на заемите от процента на дивидента?). И ако 
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наистина президентът е рационален, дори при много високи 
печалби защо той ще раздава дивидент чувствително, а не 
минимално по-висок от лихвения процент и дивидентите от 
държавни ценни книжа? Дори да отблъсне по-рационалните 
с твърде висок дивидент, със същото той печели по-
нерационалните, които по правило са повече. (Естествено 
цялата игра се основава върху твърдото съгласие на всеки 
участник да участва в нея, спазвайки правилата). 

Голямо ужилване. Така феноменът на пирамидите е 
ярък, може би най-яркия пример за ментална пост-
комунистическа буря, в резултат на която хората обедняват 
като цяло, а едно малцинство забогатява. Тази ментална 
форма е изпомпване на богатство от масите за една малка 
група хора. Пирамидите свидетелстват, че хората в 
началото на прехода са негативно съгласни относно 
липсата на ред и са готови да се хвърлят по-скоро в 
пирамидите, отколкото в редовните начини за употреба на 
парите си. Същата ментална форма намираме при 
безогледното ползване на привилегии на границата или вън 
от закона. 

Д. Машини за измама. Финансовите игри и 
пирамидите са рационални машини за измама на много 
хора от инициаторите им. Тези машини работят с 
енергията на лековерието. Ако в страна като България 
броят на участниците практически може да достигне шест 
милиона души, и ако играта може да се разпространи зад 
граница до степен всички тези участници да получат пари 
или шест степени след включването на шестте милиона, 
тогава всеки от българските участници ще има по 180 000 
долара, или цялото пълнолетно българско население от 
шест милиона ще има 1 080 000 000 000 (един трилион и 
осемдесет билиона долара. Просто няма откъде да се вземат 
тези пари. Очевидно играта е нереално да се изпълни.  

Разбира се, играта на всеки етап “изтънява”, т. е. ако 
всеки участник не успее да изпълни всички условия и 
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намери по-малко хора за следващия кръг, или ако на всеки 
шест участника три се откажат от участие, тогава парите ще 
намалеят чувствително. Но отново остава отличен шанс за 
много висока печалба.  

Финансовите игри и пирамидите са дефицитни 
рационални процедури за много хора. Дефицитът на 
рационалност тук е специфичен. Това е недостиг в стрес и 
шок, недостатъчна информация и пълна липса на опит. 
Тази дефицитност е на другия полюс свръхрационалност 
или особено силна хитрост и находчивост на ограничен 
кръг хора, които манипулират мнозинството. Тези 
феномени са модел на измамата в обществото, която се 
развихря на икономическо, политическо и социално 
равнище след края на комунизма.  

Как практически играта ще се развива в 
действителност? 

Ако се изпращат пари само на първия в списъка, 
докато се включи теоретично население от десет 
милиона души, пари ще са получили едва 216 от 
играчите. Играчите на първо място, които получават пари, 
растат чак след шестия кръг с темпа 61 – 62 – 63..., а 
раздаваните пари-още от първия кръг: 4(61 – 62 – 63...). 
Поради естествената непълнота, която ще ограничава 
играта, ще ескалират загубите и действителните пари ще 
бъдат много по-малко. Но по-важното е, че печалбите идват 
едва след шестия кръг, а спират на осмия кръг поради 
изчерпване на участниците. Фактически ще спечелят доста 
пари само малка част от участниците, включени в 
началото на играта. Просто играта ескалира и 
колапсира.  

Човек може да направи удар само ако излезе в 
привилегировано място и на всеки етап той получава по 
четири долара, без да се изключва като първия в списъка. Т. 
е. ако правилата на играта включват правило да се 
изпращат четири долара освен на първия в списъка, и на 
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едно постоянно лице-организатор, или на една банкова 
сметка на фирма-организатор. Тогава имаме натрупване и 
парите ще растат още от първия кръг: 4 (61+ 
62+63+64+65+66+67+68+69) или за девет кръга 4. 12093234 = $ 
48 372 936. Тази сума печели организаторът за девет кръга. 
Ако той и неговите съучастници се подключват на 
подходящо място в подходящ момент в гирата, те ще 
получат нови суми.  

Разбира се, паричната маса се увеличава, ако 
променим правилото. Вместо само на първия в списъка 
всеки участник да изпраща пари на всички участници в 
списъка. Тогава флуктуацията е по-силна. Но тя отново има 
същата форма и ще заглъхне след още по-малко ходове 
поради по-голямата вероятност от излизане от играта или 
непълно играене на участниците при повече пари, които те 
трябва да раздадат.  

Е. Така се завихря паричен поток, който обслужва 
първите си акционери. “Фараоните” спират изплащането на 
дивиденти в момента, в който потока на изтичащите пари 
стане същия като потока на вливащите се. Тогава е налице 
стационарно състояние на равенство между потока на 
ентропията и потока на входящата енергия. Тогава 
фараонът спира плащането на дивиденти, очаквайки нов 
приток. Значи “фараонът” трябва да спре “строежа” на 
пирамидата в момента, в който инвестирането намалее по 
интензивност спрямо изплащането на дължимите по 
срокове дивиденти. Организаторите могат да предприемат 
рекламна и пропагандна кампания за усилване на 
вложенията въпреки забавянето на изплащанията. Но това е 
вече фаза на крушение на доверието и организаторът 
рискува много, ако не изчезне от сцената, като вземе със 
себе си в чужбина или укрие печалбата си. 

Финансовите игри и пирамидите са възможно най-
чисти форми на типичната след комунизма форма на 
динамика – усилващи се флуктуации, които създават 
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нови структури далеч от равновесието. Това е 
доминиращата форма на “хаоса” на пост-комунизма. И тази 
динамика е ментално задвижена, протичаща ментално и 
ментално угасва. Това е динамика на ерупция на доверие и 
рационално позитивно очакване, неговото развитие до 
максимум и рязкото му падане до нула.  

Във финансовата игра и пирамидата паричните 
потоци се задвижват от потенциалите на стремежа към 
печалба без усилие на фона на тонуса на масово доверие 
към играта и акционерното дружество, стимулирано от 
агресивна оферта на създателите на играта или пирамидата 
и от адекватна реклама. Така първият стадий е бързо 
изпомпване на пари от нарастващ брой участници. 
Паричният поток тече еднопосочно като всмукана 
струя. 

Налице са поток на вливане на енергия и ентропиен 
поток. Първият е по-силен от втория до момента на 
критично намаляване на притока на пари в пирамидата. 
Тогава знакът на ентропията става положителен и 
пирамидата започва да се изтощава. Фараонът трябва да 
спре дивидентите, като подготви бягството си. В 
действителност се получава усилваща се и много рязко 
отслабваща флуктуация (модел “подем-срив” – Сорос).  

44. Монетарна култура или (пре)откриване на 
парите 

След експлозията на комунизма най-големите грижи 
на хората носят парите. Те така лесно се губят и трудно 
печелят. Хората са притиснати да търсят нови и нови 
начини да се борят с лавината на обезценяването на парите 
и обедняването. А това изисква да се скочи в пазара и да се 
играе.  

А. Планът Ран-Ът.  
През октомври 1990 г. екип от експерти, ръководен от 

вицепрезидента и главен икономически съветник на Търговската 
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камара на САЩ д-р Ричард Ран, представи на българското 
правителство поръчания през пролетта “Проект за икономически 
растеж и преход към пазарна икономика в България”. Техният 
труд, равен на 600 страници, получи много висока оценка както 
от страна на правителството, така и от страна на икономическите 
комисии във Великото народно събрание. (Дума, 5. 10. 1990).  

Социализмът не дава шансове да се разберат парите 
като знаци на богатството с техните капризи и ментални 
зависимости. Ето как един съветски икономист коментира 
“шоковата терапия”:  

“За какво да се викат вълците, когато те вече са в къщата? 
Шоковата терапия у нас отдавна е в разгара, именно от нея се 
мъчи народът. Дефицитът на стоки е форма на шок. Нали 
главната идея на шоковата терапия е да се съкрати потреблението 
заради натрупването и растежа на производството (?!-С-Г.). С 
помощта на стоковия дефицит изплатените на народа пари се 
вземат в хазната чрез принудителни спестявания. Даже ако 
парите не са в спестовните каси, а в чорапи, тях все едно ги няма, 
защото няма какво да се купи за тях. Това позволява на 
държавата да печата нови пари. В условията на прехода всички те 
могат да влязат в работа”(Бернштам, 22. 08. 1990).  

В българската преса се извисява гласът на страха от 
“шока”, без да се разбира и без да се обяснява 
(включително от правителството на Попов, което предприе 
монетарна реформа) неговия позитивен смисъл.  

Б. Шокът на либералната реформа бледнее пред 
агонията без реформа.  

Страните, в които скокът в океана на пазара е станал късно 
поради хитростта да се пазиш до последно от “шока”, към края 
на деветдесетте имат най-”шокови” доходи на глава от 
населението. Една година след дъното, когато галопираща 
инфлация стопи доходите, българите вземат по $ 146 средна 
заплата, Румъния – $144. Най-добро е заплащането в Словения – 
$888 месечно, втора е Полша с $355, следвана от Хърватско – $ 
335, Чехия – $334, Естония – $280. Данните са на проучване на 
унгарската банка ABM – AMPO, от началото на 1998. 



 492 

След взрива на плановата икономика веднага се 
развихри икономиката в сянка във всичките й форми. Най-
грубите ужилвания бяха измамите при обмяна на валута, 
която се правеше просто на улицата. Осем години след 
комунизма в повечето екс-комунистически страни действа 
паричен и фондов пазар. Няма механизъм за измама, който 
да може да се промъква успешно през легалната мрежа на 
монетарния пазар. Валутният пазар е спокоен. Банките 
продават без ограничения. Налице са и много сарафски 
бюра. Преходът от илегален през полулегален към легален 
валутен пазар е приключил.  

През 1997 финансови игри вече няма. Пирамидите 
изчезнаха, както се бяха появили. В България има закон за 
акционерните дружества, който пресича възможността за 
образуване на пирамиди или поне я свежда до минимум. Вече са 
невъзможни пирамиди и други подобни финансови помпи. 
Хората купуват акции на борсата.  

В действие са национални фондови борси. В България това 
стана късно, едва през 1997. Нейният старт е добър, но тя е още 
слаба в началото на април 1998, за да излезе на световния пазар. 
На тази борса се предлагат акции на фирми и това е една от 
основните форми на приватизация. Но хората малко знаят за 
рационалното влагане на пари в истински акции. Те нямат 
рационална форма на своето очакване и не процедират с ясно 
разбиране за оптималните ходове. От централния депозитар са 
извършени 718 трансфери на 24 316 акции от инвестиционни 
посредници през седмицата от 10 до 16. 11. 1997. В Българска 
фондова борса за същата седмица (в началото на основаването й) 
са сключени сделки за 5 963 000 000 лв. На свободния пазар за 
блокова търговия вече са регистрирани акциите на 84 дружества.  

Налице е вторичен пазар на акции от масовата 
приватизация. Закупените от индивидуални участници в 
приватизацията акции могат да се продадат, понякога с много 
голяма печалба. Така например акции от “Соди” – Девня, 
закупени на цена 750 лева с боновете за масова приватизация, се 
купуват от упълномощени от Националната борса посредници за 
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28 000 лв едната. Печалбата при това положение е 37, 33 пъти 
или 3733 %.  

Налице е валутна дисциплина. Централната банка не 
рефинансира банки. Бюджетът не финансира губещи 
предприятия. Бюджетът въобще не финансира 
производството. Няма спекулация на пазара на валута. В 
България това са ефекти на валутния борд. Наистина 
инерцията на нерационалното парично поведение на някои 
менажери на държавни фирми продължава. Но най-
вероятно зад тази ирационалност стои рационалността на 
проекта за изцеждане и евтино купуване на фирми. Вече 
все по-рядко се надават гласове за харчене на пари без 
съответното обосноваване чрез намиране на източници. 
Популизмът губи почва. 

В. Менталните форми на централно-плановата 
икономика избледняват и изчезват, отслабени от 
експанзиращия пазар. На тяхно място се появяват и усилват 
менталните форми на пазара. Пазарът има свой език и 
това са сигналите на цените и в по-широк смисъл – на 
парите. Този език има да се разбере в масовата менталност. 
Монетарната култура след комунизма се гради върху почти 
празно място.  

Генерира се позитивна вълна на усилване на 
разбирането на парите. В частност това е усилване 
доверието към финансовите институции. Но най-важното е, 
че в съзнанието на хората парите усилват своето значение 
като знак за богатство, разменно средство, средство за 
натрупване. Господстващата неформално натурална форма 
на размяна, правенето на услуги срещу услуги се заменя 
категорично от покупко-продажбата посредством пари. 
Оценява се стойността на много действия, които 
традиционно са се смятали за доброволни и безплатни 
услуги между съседи, съселяни и приятели.  

Г. Парична менталност.  



 494 

Лошо (наивно) разбиране на парите. Разбира се, 
парите винаги са двулики и откъсването им от коренното 
им значение на знак за стойност, придобита легално и с 
усилие, и визирането им просто като притежавани 
богатства, тласка илегитимното начало към експанзия и 
заедно с пазара експанзира и неговата сянка – ограбването. 
Под най-различни форми избухва и след това се обуздава 
трудно измамата, кражбата, грабежа, присвояването. Но 
нека да правим разлика между безконтролното 
лавинообразно присвояване на ничията държавна 
собственост и силно контролираната и зорко пазена частна 
собственост, където кражбата е изключение, а не правило. 
Така че пазарът, колкото и чужд на морала да е, все пак 
развива несравнимо по-висока степен на легалност, 
отколкото държавната и преходната икономика. 
Господството на пазара е господство на свободата и 
отговорността на рационалния индивид за сметка на 
несвободата и безотговорността на групи и колективи 
спрямо безличното държавно богатство, което се разграбва 
светкавично в най-различни форми в преходния период.  

Разграничаване на моралните човешки 
отношения от пазарните. То има двоен ефект. Първо, 
пазарът експанзира. Хората се замогват и забогатяват от 
своя труд, нещата придобиват своята истинска стойност в 
качеството си на богатство, открояват се разликите в 
стойността на стоки, услуги и дейности, с което животът 
придобива нови очертания като продукт на човешките 
усилия. Второ, свободните нравствени отношения между 
хората – приятелството, съседството, религиозните и 
етнически общности, се изчистват от изкуствено 
привнасяния момент на взаимно подаряване на труд, 
което винаги е съпроводено от съмнения в 
недобросъвестност, неравенство и експлоатиране. Услугите 
получават цена. Сега безкористието не важи за обмяна на 
богатства, а е в своята собствена сфера – като обмяна на 
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добра воля и взаимопомощ в тежки моменти. Хората 
развиват една нова нравственост, основана на 
рационалността. Човек очаква от другите това, което дава. 
Той е склонен да се разграничава и обединява в зависимост 
от реалния личен и групов интерес, а не от безотговорното, 
лицемерно и често неразумно обособяване, прегрупиране и 
обобществяване. Ирационалните повици на “кръвта”, 
“земята” и “братството” се заменят във все по-силна степен 
от рационалните мотиви на реалното заплащане на труда, 
пазарната цена на стоката и ясното съзнание за изгодно 
сътрудничество.  

Парите постепенно се превръщат в богати на 
значения знаци, които оживяват човешката дейност и 
помагат хората да станат по-богати чрез усилване на 
рационалността в обмена на живот. Общността се превръща 
в гражданско общество от свободни индивиди, рационално 
преценяващи своите интереси, усилия и ходове. 

Преоткриване на парите. Доминиращото 
отхвърляне на парите като нещо “нечисто” при обмена на 
дейност между социалистическите граждани и всред 
традиционната селска общност се заменя прогресивно от 
приемане на паричното заплащане като нещо естествено, 
рационално, легитимно и саморазбиращо се. Дори на село и 
най-вече в планинските села, където натуралната размяна 
на услуги се смята за органичен момент от етоса на 
взаимното подпомагане и общото оцеляване, хората 
постепенно разбират важността на заплащането, без което 
те не биха могли да си осигурят нужните стоки и особено 
да натрупат малък капитал за фермерски бизнес. 
Заплащането на всяка стока и услуга по пазарна цена, 
формирана спонтанно, изчиства отношенията и снема 
товара на неясните задължения към близки и по-далечни 
хора, неизмерими точно по никакъв начин, освен с пари. 
“Приятелската услуга”, която над определена стойност си е 
чиста проба безплатен труд, става все по-малко възможна 
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за сметка на взаимноизгодната парично определена 
покупко-продажба.  

Опитът на ужилените. Болката винаги усилва 
осъзнаването. Болката на ужилените в пирамидите се 
проецира в жизнено важен въпрос: как стана така? 
Отговорът е еднозначен. Ужилването е резултат от 
наивност спрямо механизмите на инвестиране и печалба. 
Не е възможно вън от производството да се получава 
регулярно, стабилно и на широк фронт свръхпечалба 
години наред. Не е възможно тази печалба да се разпределя 
така, че всеки акционер да печели продължително и 
многократно повече, отколкото би получил срещу влога си 
в банка или в държавни ценни книжа. Ако беше така, 
банките в най-висока степен биха овладяли тези механизми 
и биха предложили на своите клиенти подобна 
свръхпечалба. Ако беше така, учредителите на въпросните 
пирамиди биха намерили достатъчно добре гарантирани 
големи заеми срещу лихва, а не срещу свръхдивидента, 
който са готови да изплащат на своите акционери. Ако 
съществуваше легален бизнес с подобна свръхпечалба, 
някои от самите акционери биха го възпроизвели сами.  

Ужиленият може да измине по шоков начин 
разстоянието от неведение към адекватно разбиране на 
несложния механизъм на пирамидата. Този път и новото 
разбиране го въвеждат в адекватна парична рационалност и 
той знае как се инвестира, какви са разликите между лихва, 
дивидент и печалба, каква роля играе инфлацията и къде си 
струва да се влагат парите. Той е готов за реалистично и 
рационално инвестиране. Най-малкото, ужиленият веднъж 
и проумял ситуацията не може да бъде ужилен втори път. 

Купувачи на акции. Хората масово влагаха бонове в 
приватизационните фондове, макар че поради нищожния 
мащаб на боновата стойност и поради факта на 
“подаряването” й от държавата, отделният притежател на 
право на бонове дори се питаше дали да си ги вземе. След 
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това той ги влагаше без да си прави труда да разузнава и 
без да използва механизмите на наддаването направо на 
приватизационни фондове, за което също се говореше че 
може да са пирамиди. Естествено, те действат в нова 
законодателна и нормативна среда и не могат да са 
пирамиди в онзи смисъл, в който пирамидите изпомпаха 
парите на много хора преди години. Но за тях също има 
възможност да акумулират средства, без да изплащат 
дивиденти, с обяснението, че реинвестират. 

 Пост-комунистическият “абстрактен” собственик. 
Значим процент граждани предпочитат да излязат като 
самостоятелни купувачи на акции. И сега те са притежатели 
на своите акции, които продават на вторичния пазар или ги 
умножават чрез покупка на този фондов пазар.  

Просто ден след ден се култивира пазарна нагласа 
към акциите като носители на стойност, която се променя 
според не съвсем ясни за участниците в играта механизми, 
но е свързана с производството на фирмите, чиито са тези 
акции, с печалбата, която те носят, с икономическата 
перспектива пред тези фирми. 

Притежателят на акции е далеч от собствеността и 
нейното управление. Работническо-мениджърската 
приватизация на дялове от акциите от работещите в 
предприятието не води до поемане на отговорност, а по-
скоро до нагласа за получаване на печалба. Колективната 
отговорност отново се доказва като слаба и несъстоятелна 
пред лицето на сложните проблеми на пазарната адаптация 
и експанзия, които изискват експертен труд и 
високоотговорни лица с големи пълномощия. Наличието на 
много актуални собственици размива отговорността и 
блокира рационалното водене на тези и без това слаби 
предприятия в жестоката пазарна конюнктура. Разбира се, 
тази концентрация е рационална, както всичко, което става 
на пазара с времето. А то отсява само рационалните 
структури и премахва нерационалните. 
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Доверието в банковите институции расте. Парите 
на населението и фирмите се връщат масово в банките, 
където им е мястото. Банковата криза, в която изпада рано 
или късно в една или друга форма и в различна степен 
всяко пост-комунистическо стопанство, е среда за 
оздравяване на банковия капитал и отстраняване на 
илегалния капитал от него. В България влоговете растат 
неотклонно. Националната валута е изравнена спрямо 
твърдата и левът от средата на 1997 се ползва отново с 
високо доверие, сравнимо актуално поради свободния и 
спокоен валутен пазар, с твърдите валути.  

Доверието на самите банкови институции при даване 
на кредити все още е силно ограничено поради силния шок 
от банковата криза. Повечето банки се намират в състояние 
на свръхликвидност. Част от валутата те влагат на депозити 
в чужди банки. Това парадоксално поведение е разбираемо 
след банков срив. Банките все още се въздържат да 
отпускат заеми и така да участват в инвестиционната вълна. 
Те се боят от нова криза. Изискват прекалено силни 
гаранции за даваните кредити. Не смеят да рискуват. Но на 
финансовия пазар е налице конкуренция. На пазара 
навлизат чужди банки. 

Кредитите за бизнес са стимулирани специално в 
ред различни допълващи се програми на световни 
финансови институции, на правителствата и на 
неправителствени организации за подпомагане на малкия 
бизнес. Налице са фондове за развитие на малкия бизнес, 
създавани с пари на ФАР и други организации. Банките, 
натоварени да разпределят тези фондове, все още са много 
предпазливи и фондовете не се усвояват пълно.  

Д. Парична рационалност. Очертават се 
постепенно, макар и бавно, траекториите на рационално 
действие с пари, акции, дивиденти, печалби, свободни 
пари. Парите все по-рядко стоят пасивни. Хората все по-
ясно разбират, че това са неживи пари. Парите се влагат все 



  499

по-рационално, макар че преобладава търсенето на лесна 
печалба сега и тук, пред сложното разчитане на бъдещи 
състояния на нещата. Така след комунизма новата 
рационалност е в зачатък. Тя е редуцирана до елементарни 
ходове и комбинации, чиято траектория е лесно обозрима и 
по възможност не носи рискове. Но пазарът се развива чрез 
развитието на пазарното мислене и рационалност. 
Нормално е сферата на рационалното действие в нова среда 
да се разширява постепенно. То е още крехко и всяка 
политическа криза, юридически дефицит на норми и 
икономическа илегалност го наранява или извращава в 
изкушения за бързи и лесни печалби вън от закона.  

Е. Намалява менталната ентропия на парите. 
Тяхното разпределение се стабилизира. Траекториите на 
паричните потоци се уравновесяват и финансовите бури са 
изключение. Финансовата система се заздравява. 
Производството на финансова ентропия намалява и се 
движи към минимум. Спиралата на движението на 
финансовата стабилност (реална и ментална) се движи 
нагоре. Прави се нова монетарна подредба. Цените се 
движат все по-бавно нагоре (някои цени дори падат), и са 
все по-близо до световните, около които стабилността е 
възможно най-висока.  

Изключение е цената на труда. Цената на труда е 
ниска, защото е налице излишък от работна сила на пазара. 
Заетостта от пълна става частична поради рационализиране 
на производството в пазарни условия. Безработицата за 
безработните е ентропия, а за макроикономиката е ред. В 
същото време тази организация се получава за сметка на 
ентропия вън от рационалното производство. Ентропията 
на средата расте. Излишъкът от работна сила може да се 
мобилизира лесно срещу ниска цена. 

Така монетарното стабилизиране след комунизма е 
съпроводено с една ентропия на работната сила и ниска 
цена на труда, което значи и ниско средно жизнено 
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равнище. Мъчителното изтръгване от икономическата 
несъстоятелност и пробивът на световния пазар се заплаща 
с масова бедност (наистина относителна, а не абсолютна 
спрямо социализма). Народите плащат прехода.  

45. Източване на банки 
След пирамидите се появяват псевдо-банките, 

създадени да акумулират пари от вложители, 
рефинансиране и други кредитори, за да се източат.  

А. Фрагмент. Вместо да дават кредити на честни 
бизнесмени срещу добри бизнес-планове, пост-
комунистическите “банкери” предпочитат да печелят 
комисионни чрез лоши кредити.  

“Златни са ни съдийчетата, позлатиха ме, черпи с уиски 
борчески бос. – Чопнах 1 милион долара на 30 януари 1991 г. 
Сега далаверата се обърка и си викам – брато, ще връщаш 
мангизите. А то излезе, че са само 13 480 долара! С лихвите – 
двайсетина хиляди гущера. Ще им се весна, на ръце ще ги нося в 
банката. Чистичък съм бетер ангел.”(Лилов, 17. 12. 1997). 
Наистина по стар закон в края на 1997 г. валутните кредити на 
неизправните длъжници се изплащаха в левове по новия курс, а 
не по курса в момента на вземането, както е в закона 
“Каракачанов”. 

Б. Хроника и данни.  
Агробизнес банк (АББ). Замислена през 1989. 

Регистрирана официално на 18. 02. 1991 г. Фирменото досие на 
АББ изчезва от Пловдивския съд. Капитал 22 млн. лв. Вдигнат 
през 1992 г. на 200 млн. лв. На 8. 03. 1994 Върховният съд не 
признава увеличението. БНБ го разрешава, а на 29. 09. 1994 
разрешава капитал от 500 млн. лв. На 1. 12. 1995 г. 
Агробизнесбанк е продадена за 1 лв. на БНБ. Това се коментира 
като най-големия подарък за собствениците управители. През 
1996 г. трезорът е затворен, като началото на несъстоятелността е 
1994.  

Раздадени и невърнати кредити: Обща сума 45 736 000 000 
. лв. Лихви: 40 489 000 000 000 лв. Това днес се равнява на 86 225 
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000 DM. Рефинансиране от ДСК – 28 204 000 000 лв = 28 204 000 
DM. БНБ заема на Агробизнесбанк 33 кредити на стойност 33 
826 000 000 лв. главници и 15 755 000 000 лв. лихви. Това прави 
49 581 000 DM. Обща сума на изпомпаните пари 164 010 000 DM.  

В “личния” агросейф горят депозити на БНБ: $ 6 200 000, 
заеми за $ 11 200 000. Ползвани са още 52 400 000 000 лв или 52 
400 000 DM от други държавни финансови институции: банки, 
Държавен фонд за реконструкция и развитие, хазната по 
извънбюджетните й сметки на земеделските фондове и фонд 
“Тютюн”. Изгарят спестяванията на гражданите и почтени фирми 
в банката за 10 000 000 000 лв или 10 000 000 DM. Държавата 
поема за изплащане 7 млрд от тях. Без следа се стопяват около 
220 000 000 000 лв или 220 000 000 DM. Заради инфлацията и 
формалните “обезпечения” по заемите, задълженията и нейните 
вземания са редуцирани близо три пъти. 

Основни акционери на Агробизнес банк в началото са 
бивши секретари на градски и по-висшестоящи партийни 
комитети и приближени до Политбюро на ЦК на БКП: банкерът 
Петър Ненков – убит в Москва; лицето от тъмния криминален 
свят Мариан Първи; кредитни милионери като Георги Йовчев; 
неясни люксембургски групировки като “Еврофинансиер” (в 
Люксембург тайната на парите е по-здраво гарантирана и от 
швейцарските трезори. 

Ръководители на банката: Петър Нейчев, Динко Ализоров, 
Деню Каназирски – едри предприемачи; професионални 
финансисти като Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Последен 
шеф е Христо Александров – бивш сервитьор (Ицо 
Салфетката), “превърнал банката в безплатна смукачка на пари 
за свои хора и щедри лични рушвети под формата на кредити за 
своите бизнеспредприятия” (Лилов, 15. 04. 1998). 

Цел при създаването на АББ е Военнопромишления 
комплекс. Идеята е над него да се установи опека от частни 
номенклатурни структури от комунизма, като за целта се 
използват парите на тютюнопроизводителите и всички други 
възможни източници. Политическо лоби: ДПС (Движението за 
права и свободи). ПЧБ (Първа Частна Банка) е другото лоби, 
свързано както със стария, така и с част от новия подставен 
политически елит. 



 502 

Типична операция: $ 432 500 се прикриват с ипотекиран 
3, 5 дка имот в Слънчев бряг, закупен на свой ред с пари на 
“Инко” – фирма на научно-техническото разузнаване чрез друга 
кредитна акула – ”Булмондиал”. АББ се ражда и с пари от ПЧБ. 
Банката се настанява в сградата на бившия Областен комитет на 
БКП в Пловдив. Кабинетът на нейния изпълнителен директор е 
на заветния 9 етаж – бившето работно място на бившите първи 
секретари на областните партийни комитети – от Станка Шопова 
и Дража Вълчева до починалия Иван Панев и Пантелей Пачов. 
Неизвестният никому сервитьор Христо Александров от 
“Балкантурист” е бил сред обслужващите тези величия. Той 
постепенно израства до завеждащ специалните номенклатурни 
салони (недостъпни за простосмъртни) на елитните заведения 
“Ритора” и “Пълдин”. 

Имената на управителите на АББ, нейните кредитни 
милионери и “отбрани” клиенти се нанизаха във фараонство, 
взривове, застрахователен рекет, препиране на мръсни пари. 
Дали следствието, прокуратурата и съдът ще посмеят да 
разплетат тази одисея на подземието? (Лилов, 15. 04. 1998).  

Първа Частна Банка (ПЧБ). Седебното решение за 
създаване на ПЧБ е без дата и посочен съдийски състав. 
Учредителният договор на ПЧБ изчезва от Софийския съд. На 11. 
08. 1993 г. с определение на магистратите става “възстановяване” 
на договора. Но без липсващите атрибути съдебното решение е 
нищожно – не носи правни и финансови последици. ПЧБ излиза 
най-големият фантом (по-неиздържан дори и от пирамидите на 
фараоните, които си имат редовна фирмена регистрация.  

Лоши кредити – 1324. Сума официална – 404 395 000 000 
лв = 404 395 000 DM. Длъжници: държавните“Плама”, 
“Балканкар холд”, “Вълна МД”, “Черноморски бряг”, частните 
фирми от кръга “Орион”, “Елпида 3”,“Винком”. По политическа 
заръка са финансирани държавни предприятия във фалит.  

Изчезнали спестявания на граждани и фирми: $ 42 400 000, 
10 000 000 000 лв или 10 000 000 DM. Ощетени са 250 000 
граждани и над 120 000 еднолични търговци, дребни и средни 
фирми.  

Други 108 230 000 000 лв или 108 230 000 DM са стопени 
от рефинансиране и заеми от БНБ, ДСК, Хебросбанк и т. н. От 
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ДСК – 11 740 000 000 лв, от БНБ – 91 614 000 000 лв. Тук не 
влизат парите преведени пряко от Валутния резерв, от държавни 
фондове, кредитни линии от чужбина, гарантирани от 
правителството и т. н.  

“Правя банките с мои пари”, винаги е твърдял Валентин 
Моллов. ПЧБ възниква с парите на “Кореком”, инженерингови 
организации, предприятия, външнотърговски обединения – все 
държавни. Комунистическото Министерство на икономиката и 
планирането е разпратило писмо с шаблонен текст до тях, с което 
настоява парите им да се изсипят в капитала на новата “пазарна” 
институция. Акции за по 10 000 лв записват Христо Маринов 
(първи шеф на банката), Венцислав Йосифов (наследил го на 
поста му) и Валентин Моллов. Присъединява се и Петър Блъсков. 
Моллов взима 5 книжа за 5 000 лв, които пожелава да му бъдат 
разсрочени за изплащане. Капитал: 10 000 000 лв. Отпечатва 
книжа за 50 000 000 лв, без покритие, задържани от основателите. 
Срещу всяка от тях те получават на четири пъти при увеличаване 
на капитала по една безплатна акция плюс дивидентите от тях 
(Лилов,16. 04. 1998). 

Балканбанк. Втора поред в класацията на лоши кредити. 
286 835 000 000 лв = 286 835 000 DM. Ако се отчетат и 
маскираните невърнати заеми, сигурно ще сподели първото 
място с ПЧБ. 655 бр. лоши кредити. Въпреки невръщането на 
едни и същи лица се дават нови кредити. “ЕТТ” е с 19 кредита за 
9 398 000 DM, “Балканагро” – с 16 заема за 16 411000 DM. 
“Шедьовър са авалираните записи на заповед, с които Балканбанк 
се задължава да плати на самата себе си, ако борчлията не го 
направи. Друг шедьовър са мултигруповият патент на цесиите и 
встъпване в дълг – ”уредили” много лоши заеми.” (Лилов, Г. Сага 
за най-голямата финансова афера у нас. Труд, 17. 04. 1998) 
Сделки с брейди книжа (Мултигруп). Мултигруп осигурява и 
автопарка, информационното и авто-картовото обслужване. 
Балканбанк дължи 33 403 000 DM на БНБ. Втори поред трезор, 
най-щедро облагодетелстван от държавния трезор. Немалка част 
от бившите централни банкери вече работят в структурите на 
“Мултигруп” и нейната Кредитна банка. Дълговете на 
“Мултигруп” са 91 185 000 DM, от които 88 704 000 DM са 
дължими на Балканбанк. Трябва да се има предвид и непряко 
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свързаните с групировката съдружия, холдинги, фалирали 
банкови империи като банка “Славяни” на мултиартовеца Георги 
Агафонов...(данни по Лилов, 15 – 17.04.1998). 

Държавен финансов колос, използван за частна употреба 
от “Мултигруп”. През 1994-1996 г. в куфари два пъти седмично 
по 1 до 21 млн долара се доставят от Клеантис Онисифроу, шеф 
на кипърската фирма “Прайсрайт трейдинг”. Господинът е фен 
на комунизма и вероятно подставен финансов куриер на 
кюрдската компартия. Издирени са 37 сметки на Онисифроу в 
трезори по целия свят. У нас влоговете му са 73 на стойност 90 
млн.долара в различни клонове на Балканбанк. Според 
специалисти това са наркопари.  

Шеф – Иван Миронов. Голям перач на пари още от ерата 
на социализма. Препира повече от 1 млрд. преводни рубли през 
1989 чрез немското дружество “Просперити холдинг” – българо-
руска пералня. Един от сътрудниците е йорданецът Тахер (“Тахер 
груп” от Ирландия), създава с “Балканбанк” “Болкан 
Интернешънъл Лимитед”, габонска концесия за дърводобив (със 
същите участници) и загуби за десетки милиони марки, 
инкасирани от външнотърговски обединения, от Балканбанк, 
Минералбанк, Стопанска банка и др. “Всъщност 
професионализмът на ръководството на Балканбанк е за 
завиждане. То върти такива секретни операции, за които 
маститото ни тоталитарно “Шесто” дори не е сънувало. Печален 
е само размисълът как родните елити превърнаха блестящите 
банкери в гениални бандити”(Лилов, 17. 04. 1998). Бившият 
шофьор на ГК на БКП в Провадия изсмука около 350 000 000 
лв (тогава равностойни на $7-8 000 000) само от 
великотърновския клон на Балканбанк. В “Балканбанкинвест” 
влиза “Селена холдинг” на ексшефа на икономическата комисия 
на парламента Асен Мичковски. Той не е кредитен милионер 
поради договора, според който парите се връщат през 21 век. “С 
участието на “Балканбанкинвест” е закупен делът на Ицо 
Салфетката от Агробизнесбанк в пловдивското летище. Келнерът 
може и да лежи в затвора, но задигнатото от него е в сигурни, не 
заплашвани с килия ръце”(пак там).  

Димитър Иванов, бивш шеф на Шести отдел в бившето 
Шесто управление на Държавна сигурност и вицепрезидент на 
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“Мултигруп” притежава и холдинга “Арес”, свързан с дружество 
на банката. Дори сега продължава разграбването на Балканбанк. 
В Скопие съществува клон на банката и той е с финансова дупка 
от 6 000 000 DM. Държавата е на път да купи фалиралия трезор 
изцяло и така да прикрие изпомпването (Лилов, 17. 04. 98).  

Турист Спорт Банк. Банка Земеделски 
кредит...списъкът е доста дълъг. Всички тези банки са вече само 
история. 

На 24. 12. 1997 г. в България излиза закон, според който 
необслужвани дългове се публикуват и се търси съдебна 
отговорност за тях. Това са суми по над 5 000 марки след 1. 01. 
1987 г. , невърнати към момента. Около 2100 българи са 
кредитни милионери, а общата стойност на невърнатите им 
дългове възлиза на 1 000 680 000 000 (един трилион шестстотин и 
осемдесет милиона лева). 

В. За какво става дума? Да създадеш и да източиш 
банка от пепелищата на реалния социализъм значи да си 
опитен играч вътре в бившата власт. Прослойката на 
“кредитните милионери” се формира още преди 1989. 
Елитът на БКП малко под върха, знаейки, че социализмът 
се сгромолясва, замисля запазването на парите и властта в 
сянка. Замислят се каналите на изпомпване на социализма 
в ръцете на онези, които са го “построили”. Те помагат 
техни близки, роднини и познати да получат кредити от 
нови банки, създадени от тях с държавни пари и 
управлявани от техни подставени лица. Кои са най-
близките? Онези, които по силата на своята служба са били 
в кухнята на номенклатурния комунизъм и знаят за 
какво става дума, дори да са само “общи работници”. Така 
бъдещите първи “строители на капитализма” се оказват 
привилегировани ползватели на социализма с неговите 
пари. Така довчерашни бармани, сервитьори и шофьори 
от обслужващия персонал на голямата номенклатура се 
включват в първите редици на капитализма. Това е много 
интересно. В менталната атмосфера на социалистическата 
олигархия, всред “големия купон” на безкрайните 
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държавни софри, пред очите на верните обслужващи 
купона и цялата мрежа на източването на социализма се 
извършва една ментална индукция. “Щом те правят 
каквото си искат с такъв размах, казва си елитният 
сервитьор, защо аз да не се наредя. Какво ми липсва? 
Да не съм по-глупав от тях?” Лакейското мислене на 
изравняването с господарите, прикриващо дълбоката завист 
и омраза към тях, прави от широк кръг социалистически 
хора потенциален пост – социалистически елит. С методи, 
взети от “нашите началници”. С цели дори надвишаващи 
техните по механизма на свръхкомпенсирането. С размах, 
който умножава изобретателността на старите господари с 
възможностите на новата ситуация. Още повече, че в 
зачеването на капитализма господарите отново са почти 
същите. И те отново разчитат на довчерашните си лакеи за 
изпомпването на парите на държавата и народа.  

Д. Замисълът на източването. Най-често новите 
банки се създават с цел източване от самото начало. 
Капиталът им се учредява със закупени по номинал на 
ниски цени акции на държавни банки. Това става често с 
благословията на централни институции. Ярък пример е 
създаването на БЧБ. 

При създаването на нови банки инициаторите, най-
често големи досегашни политически фигури в партията-
държава или стопански номенклатурчици, стават сами 
собственици, или ако това е невъзможно, подбират 
внимателно бъдещите стопани на банките. Те се спират на 
свои силно приближени, но не по критерия на чисто 
приятелство, а по критерия на взаимозависимостта. Целта е 
постоянно да се държи създателя под контрол. Това 
обяснява куриозното наглед участие в управителните тела 
на тези банки на шофьори и сервитьори от миналото – хора, 
които са мечтали години на ред да се изравнят със своите 
господари и да поделят с тях благото на присвояването. 
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Рефинансиране. “Не може банка да фалира!”е 
аксиома в екс-комунистическото управленско мислене. 
“Как ще фалира банка!” – успокояваше зрителите и 
слушателите авторитетният и симпатичен професор 
Вълчев, управлявал Народната банка по време на 
привидната стабилност от ляв тип, зад която се 
осъществява огромно по обем рефинансиране при мек 
режим на банкови лицензи и множество съмнителни банки. 
Това би значело хората да загубят спестяванията си, да 
настъпи непредсказуема каскада от фалити. Губещите 
банки, особено държавните и онези, които са затънали 
поради неизправни длъжници от държавния сектор, трябва 
да се рефинансират. (Тук се присъединяват и груповите 
интереси на “банкерски” кръгове, които заблуждават или 
вербуват висши чиновници, за да бъдат рефинансирани 
заради лошите дългове, които са раздали срещу 
комисионна). Този факт показва колко порочно е екс-
комунистическото регулиране след комунизма и колко 
пагубна е менталната смисловост на “безболезнеността” на 
този “преход”. В синергия с този ирационален позитивен 
смисъл веднага влиза рационалния негативен смисъл на 
разграбването. Покровителството на централната банка се 
забелязва и използва от банкерите и техни близки, за да се 
правят безотговорни заеми, да се губи за сметка на новите 
ре финансирания и в полза на лошите длъжници.  

Така се получава точно обратният на възнамерявания 
социален ефект от намесата на държавата в банковата 
система – вместо да се оздравява, тя се срива чрез 
ескалиращо недоверие и корупция. Наистина може ли да се 
очаква, че обезболяващите инжекции ще лекуват. За 
разлика от медицината, където те намаляват поне болката, 
тук такива инжекции увеличават общото страдание, 
притъпяват разбирането на хората за пазарната реалност и 
нейния смисъл и понижават техния жизнен стандарт чрез 
стопените им влогове и недадени заеми. 
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Рационални процедури на изпомпване. Заеми “за 
спасение на държавната фирма”. Като директор на 
държавно предприятие вземам заеми за “оздравяване” или 
“оцеляване”, за енергия, за материали и т. н. и ги оформям 
като загуби, за да ги използвам в моята частна фирма. 
Банките дават лоши несъбираеми кредити на държавни 
губещи фирми по настояване на правителството. Банките 
вземат рефинансиране от Държавната банка по настояване 
на правителството, с което се влошава положението на 
Националната банка или расте държавният дълг 

Кредити на приближени. Банките се научават да 
дават несъбираеми кредити на свои хора срещу комисионна 
или срещу делене на парите. Банките фалират. 
Вложителите губят своите пари. Парите не се връщат, а се 
пренасочват към западни банки. Губещите банки се 
рефиннасират от Народната банка. Парите отново се 
изпомпват и така до довеждане на банката до фалит. Тогава 
се поставя банката под надзор, но често нейните създатели 
вече са в този момент зад граница и движат бизнес или 
просто обикалят по света. Вложителите изгарят или част от 
парите им се връщат чрез закон за гарантиране на 
влоговете, за сметка на Народната банка. Така намаляват 
парите на народна банка. 

 Пост-комунистическите правителства са изкушени 
да “отпускат колана” и да “облекчават” болките на прехода, 
като продължават да опрощават несъбираеми дългове на 
държавни фирми, да рефинансират банки, да поддържат 
изкуствено ниски цени, да не ликвидират губещи фирми. 
Така тези правителства стават най-голямата сила, 
действаща “във фаза” с нарастването ентропията.  

Така банките, подпомагани от държавата и 
подпомагащи държавните фирми, стават вместо 
институция за пазене на парите на хората и за финансиране 
на техните инициативи, места, където пропадат 
спестяванията на хората, държавните пари от хазната, и 
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голяма част от парите на Националната банка. Губят 
държавните институции и хората. Печелят 
престъпниците.Такъв е ефектът от "социалната държава" в 
банковото дело.  

Е. Динамиката на източването е дисипативен 
поток, близък до спонтанното хаотизиране. Защото 
създаването и източването на въпросните банки е във фаза с 
развихрянето на всевъзможни финансови бури. Банките са 
стабилни според социалистическите граждани и те (онези, 
които не обичат риска да ги влагат в пирамиди) са 
предпочитани. Този потенциал на доверие всъщност е 
ентропиен, защото е инерция от съвсем друго, непазарно 
положение на нещата и е неадекватен сега. Потенциалът 
доверие се използва максимално за акумулиране на пари от 
вложители и държавни организации. Той се превръща в 
почти спонтанен паричен поток към криминалните 
трезори. Тогава потича съвсем без задръжка потокът от 
трезорите към личните сметки на кредитополучателите или 
техни подставени лица. Налице е съвсем “естествен” път за 
изпомпване, за който не се иска висока енергия. 
Достатъчно е само да се инсталира прост механизъм на 
пробойната на хорската неяснота и парите потичат, където 
са насочвани от криминалната нагласа. 

46. Тотално изпомпване 
“Стигнахме дъното и сега копаем надолу” 

(популярна фраза в навечерието на изтръгването).  
В една слабо контролирана стопанска среда се 

прилага мощния пазарен мотив за забогатяване с 
новите, невъзможни при социализма, либерални 
правила. Фактически дивият пазар изяжда дивия 
социализъм. Изпомпването действа във всички посоки, 
докато позитивните сили напират да създадат стопански 
ред и адекватен манталитет, който да го поддържа. 



 510 

А. Фрагмент.  
“За мен е абсолютно необяснимо как Нефтохим не е 

развил собствена мрежа за дистрибуция. Освен ако не е нарочно. 
Няма такава рафинерия по света” (Божков, 28. 01. 1998) 
Държавната рафинерия-монополист има над 320 милиарда лева 
дълг към бюджета и с това е най-голям длъжник в България. Но 
тя продължава да спонсорира, меценатства, да се забърква в 
далавери. Към края на 1997 фирмата се забърква в контрабанда с 
“Юкос Петролеум – България” (свързвана с името на бившия 
депутат от БСП Премянов), обект на внимание на спецслужбите. 
“Юкос” е завлякъл от Нефтохим $ 20 000 000 чрез фиктивен 
износ на горива, според източник от бургаската следствена 
служба. Горива, предназначени за износ, били продадени на 
вътрешния пазар, а дължимите акцизи вместо от “Юкос” са 
платени от Нефтохим. От сделката се печели поради неплащане 
на мита и акцизи на държавата.  

Схемата е следната. “Юкос” доставя суров петрол на 
временен внос за преработка на процесинг по търговски договор 
с Нефтохим. При вкарването на нефта фирмата трябва да 
гарантира ефективно дължимия акциз. Стойността на акциза 
надхвърля 50 % от стойността на вноса. Обезпечителният 
депозит по банковата гаранция за дължимия акциз неясно защо се 
плащал от Нефтохим. След преработката получените горива и 
други петролни деривати трябва да отидат директно за износ. 
“Юкос” обаче насочва част от горивата към вътрешния пазар. 

Първото направление е безмитна зона. Второто 
направление е през официалната експедиция на самия Нефтохим. 
Там горивата се продавали главно на фирма “Юнайтед Ойл”, 
регистрирана от бившия шеф на рафинерията Стефан Неделчев. 
Неделчев получавал горивата от “Юкос” с отстъпка, която е с 
около 20 пункта по-голяма от отстъпката, която дава Нефтохим 
на дистрибуторите.  

Изпомпването се осъществява по много механизми и не 
познава граници. Ембаргото срещу Югославия ощети държавата 
с няколко милиарда долара, но вля поне милиард в ръцете на 
спекуланти и най-вече в ръцете на силови икономически 
групировки. Плама, Нефтохим. Булгаргаз, Балканкар са сред 
първите в списъка на входно-изходното изпомпване на държавни 
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фирми. “Балканкар” дължи 44 177 000 DM на “Балканбанк” и 
Турист Спорт Банк. Начинът: Наливат се кредити уж за 
спасяване на държавната индустрия и конкретно на фирмата, а 
чрез неизгодни търговски договори за доставка на материали и 
продажба на изделията те се изземват от частни интереси. 
“Плама” за Евроенерджи бе такава дойна крава, каквато 
например стана Балканбанк.  

Изпомпването е тотално. Защото се изпомпват не 
само държавни фирми, а всичко, до което може да се 
докопат крадците. В България се стигна до кражба на 
телефонни кабели, решетки за отводняване на улици, без 
които зейват опасни за живота на гражданите дупки, и 
високоволтови проводници, чиято кражба често води до 
смърт за крадеца. 

Б. Данни.  
По данни на Сметната палата по извънбюджетни фондове 

и сметки се намират 1, 3 трилиона лева. Фискалният резерв, в 
който влизат и 12-те най-големи извънбюджетни сметки, 
надхвърля 2 трилиона лева. Към юни 1998 Държавният фонд за 
реконструкция и развитие (ДФРР) показва отрицателно салдо от 
720 000 000 (активи – под $ 500 000 000, а пасиви $ 1 200 000 
000). 

През 1992 са отпуснати $ 150 000 000, дадени от 
Световната банка за структурни реформи, за купуване на нефт за 
“Плама” и “Нефтохим”. Двете фирми още връщат този кредит. 
При Виденов фондът става омекотител на социални напрежения. 
Той консолидира дълга на Русенската корабостроителница ($ 8 
500 000), спря стачката и извади предприятието от процедура в 
несъстоятелност. През 1995 и 1996 са отпуснати $ 34 000 000 за 
“Кремиковци”, $ 15 000 000 на авиокомпания “Балкан” срещу 
постъпления от приватизацията на хотел “Плиска”, който още не 
беше продаден. По същото време $ 180 000 000 са използвани за 
купуването на доларови ЗУНК-ове, които отиват за 
оздравяването на седем банки. В началото на 1997 
правителството на Виденов извади от ДФРР $ 130 000 000, за да 
плати купона по брейди-облигациите. Парите са възстановени от 
продажбата на “Соди” – Девня, при правителството на 
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Софиянски. През 1997 ДФРР е отпуснал кредити на стойност $ 
165 000 000, DM 315 000, лв 2 500 000 000. Дадени са гаранции за 
211 000 000 000 лв за изкупуване на зърнената реколта през 1997, 
за внос на пшеница и за кредит на варненската 
корабостроителница(Капитал, 15 – 21. 06. 1998). 

Така само през Държавният фонд за реконструкция и 
развитие паричният поток на изтичане от държавата е около $ 1 
000 000 000 за последните шест години.  

“Както и през предходните години, в структурата на 
престъпността и за 1996 най-разпространени са посегателствата 
против собствеността. Те съставляват 76, 0 на сто от всички 
регистрирани и 52, 1 на сто от наказаните престъпления. Най-
разпространеното престъпление е кражбата на обществено и 
лично имущество. През 1996 са регистрирани 136 691 случая на 
кражби (при 140 186 за 1991 г.), като тяхната разкриваемост е 
сравнително ниска – 35, 5 на сто.”(НСИ, 1997, с. 147).  

1995, 23. 03. На въпроса: “Как, според Вас, се отрази 
югоембаргото на нашата икономика?”, 55 % отговарят: 
“Отрицателно за икономиката, но положително за отделни 
търговци” (MBMD, 1995).  

В. Тоталното източване на държавната 
собственост е основен процес след комунизма. Съвсем 
естествено гравитацията на смисловия потенциал на 
богатството е движеща сила на раздържавяването в цялото 
пространство на легалността и извън нея. При това 
илегалното присвояване е далеч по-рационално от 
легалното, особено ако може да се прикрие като верига от 
законни действия.  

Вместо позитивен потенциал за легитимно 
обогатяване, какъвто е етоса на калвинизма, тук, в това 
ново историческо начало на нов тип капитализъм, е налице 
(пост)социалистическия потенциал на дисреспект пред 
закона и общия интерес и дори пред идеалите на нацията. 
Социализмът и последвалият хаос са изпепелили легалната 
и позитивна нагласа. Под пепелищата на апатията тлее сляп 
зов за оцеляване и ако може безогледно забогатяване. То е 
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така безогледно, че не се грижи дори за самото богатство в 
перспектива. “Да излъжа сега и тук без оглед на това, че 
губя партньори, клиенти и обществено уважение, с 
което губя и бъдещо богатство”, “След мен и потоп!” – 
така смята пост-комунистическия човек, заобиколен и 
просмукан от хаос.  

Социалната промяна не променя разпределението на 
социалните сили. Тя променя правилата на играта. При 
новите правила може да се появят и нови сили, но те има да 
превъзмогват едно неизгодно стартово положение. 
Неутрализацията на този нечист поток изглежда 
невъзможна. В сила е принцип на съхранението, който 
оставя по-богатите по-богати и по-бедните – по-бедни. 
Този принцип, естествен за богатство, което се развива във 
и от нормалните стимули на рационалното действие, 
произвежда в пост-комунистическите страни аномалия, 
която пречи раждането или възраждането на етоса на 
почтения бизнес. 

 
Г. Семейство от форми на изпомпване. 
Форсирано източване. Това е тотално изсмукване на 

богатства навсякъде, където това е възможно, от всички 
възможни източници. Стига се и дотам да се обира чая на 
Чаева чука в Родопите – едно уникално растение, записано 
в червената книга на ЮНЕСКО. Тази година (1997) чаят се 
е пазел от охрана с оръжие. Не са допускани берачи до най-
богатия район под предлог, че пазят растението като 
“екологична полиция”. После намерих мястото съвсем 
лишено от въпросния чай. Най-вероятно чаят е бил обран и 
изнесен на пазара (най-вероятно външния) за валута, след 
като е бил пазен от обиране от местното население. Тази 
валута е добра, лесна е и е сигурна. Вместо да се 
произвежда, изсмуква се наличното.  

Трансформиране на властта. пост-
комунистическата държавна собственост е среда на 
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изпомпване. Тук смисловата гравитация е изцяло в полза на 
преминаването на богатството от безличност към лично 
владеене. Тогава съществува натискът на централната власт 
и липсата на право на частна собственост. Сега новите 
закони и слабият контрол създават среда за усилване на 
изпомпването. 

Силните остават силни. Това е една усилваща се 
флуктуация, една “нечиста вълна”. Тази вълна 
трансформира комунистическата нечиста власт в “чиста” 
демократична. Новата форма почива върху стара аномалия 
и я усилва. Изпомпването след комунизма има една 
основна траектория. Бившата комунистическа власт се 
трансформира в икономическа сила. Това 
трансформиране изисква време, за да се оформи легално, и 
затова реформите трябваше да почакат по-дълго в 
България. Паралелна и едносмислова е трансформацията на 
международните политически зависимости от Кремъл в 
икономически зависимости от руския капитал (който е на 
свой ред трансформирана и наследена власт на екс-
комунисти и сега съчетава политическата и икономическата 
власт в Русия). Според политолога Огнян Минчев: “Това, 
на което сме свидетели днес в целия спор за газа, е процес 
на трансформиране на международната политическа 
зависимост на България от Съветския съюз през 
комунистическия период в система на икономическа 
зависимост на България от Русия”(Минчев, 23. 12. 1997). 

 пост-комунизмът в тази аномалия се оказва не 
декомунизация, а усилване на “комунизма”, 
трансформиране на същите запазени сили в нови 
институции. Ограбените от своята собственост, свобода и 
живот милиони хора стават относително още по-бедни. 
Разположението на силите се запазва. 

Държавни субсидии. Бюджетът и извънбюджетните 
сметки, както и държавни и частни банки, са мощен 
източник на финансиране на губещи предприятия, което ги 
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прави обект на форсирано изпомпване под формата на 
субсидии. Многобройни извънбюджетни сметки и фондове 
като фонд “Енергейни ресурси” и “Държавен фонд за 
реконструкция и развитие” се използват за “безконтролно 
субсидиране на фирми и цели подотрасли...През 
последните години тяхното предназначение най-често беше 
да се отклонява голям финансов ресурс от контрола на 
държавата и да се пренасочва в различни направления, 
главно за субсидиране на губещи отрасли. В резултат на 
това извънбюджетните фондове станаха основният фактор 
за съхраняването на антипазарните порядки в 
икономиката”(Капитал, 15 – 21.06.1998). 

Става така, че организации с достатъчно собствени 
средства ползват бюджета за допълнително 
свръхфинансиране, вместо да ползват собствените средства 
за основно финансиране, а бюджета – за допълнение до 
нормата.  

Вход на държавни фирми. През 1995 г. с участието 
на бившия български премиер-социалист Андрей Луканов, 
известен със своите връзки с комунистическа и 
следкомунистическа Москва, е образувано руско-
българското дружество “Топенерджи”. То трябва да 
посредничи между руския “Газпром” и българския 
“Булгаргаз” в продажбата и транзита на природен газ от 
Русия за и през България. На входа на “Газпром” застава 
посредник, икономически излишен и неизгоден, а и 
политически рискован, доколкото газът е и политика. В 
“Топенерджи” участва фирмата “Овергаз” (с дялово 
участие на “Мултигруп”, известна със своя съмнителен 
произход). Руската страна покровителства участието на 
“Овергаз” и видимо налага руски модел на връзка между 
държава и бизнес. Това косвено поставя българската 
енергетика в зависимост от частни интереси, близки на 
руски частни интереси. А в Русия частните интереси на 
“Газпром” са и държавна политика. В разгара на спора за 
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газа, когато българското правителство настоява пред 
“Газпром” да се отстрани посредника, Огнян Минчев 
обяснява: “Това...е руско-руско дружество за 
осъществяване на икономически контрол върху развитието 
на българското общество чрез монополизирането на една 
важна сфера в развитието на всяко стопанство, каквато е 
енергетиката”(Минчев, 23. 12. 1997).  

Частни фирми на подставени лица близки до 
ръководещите фирмата, или частни фирми при изгодни за 
тях условия продават енергия, гориво, материали и 
елементи на фирмата като посредници. Частни фирми 
усвояват кредити чрез държавни фирми под формата на 
недействителни услуги или недействителни сделки. Това 
изпомпване е пряко финансово. Частни фирми купуват на 
безценица чрез облагодетелстване на чиновници машини, 
оборудване и пр. от държавни фирми в ликвидация. 

Изход на държавни фирми. На изхода е 
реализацията на продукцията. Вместо да развива собствена 
дистрибуторска мрежа, държавната фирма продава на едро 
срещу отстъпка на посредници, най-често притежавани от 
бивши нейни директори или подставени лица на настоящи 
управници на фирмата. Така печалбата се поделя между 
държавната и частните фирми. Изнася се продукция чрез 
посредничество срещу ниска цена и комисионна. (Хардланд 
инвестмънт).  

Посредниците обсебват пазара и стават основни 
агенти в него. Най-често именно те определят цените и 
изпомпват свръхпечалба от производителите и 
потребителите. за целта те завземат пазара на най-
необходимите стоки- хляб (зърно), мляко и млечни 
продукти, месо, захар и т. н. Електричеството е в ръцете на 
държавни монополисти (НЕК), които се обособяват в 
икономическа групировка с частни интереси. Нефтът е в 
ръцете на държавния монополист “Нефтохим” и с него 
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положението е същото. Абсолютно същото е и с 
Телекомуникационната компания. 

Митнически нарушения. Внос и износ без мито и 
такси срещу подкупи и комисионни. 

Източване на ДДС – кредит чрез фалшив износ.  
“Следователите открили, че през май (1997) президентът 

на “Сивекс Ранд” ЕООД Стойко Пеев използвал фалшиви 
документи за износ и изтеглил над 83 милиона лева ДДС от 
държавната хазна. Два месеца по-късно повторил процедурата и 
ужилил данъкоплатците с още 95 милиона лева” (24 часа, 1. 11. 
1997). 

ДДС-данъкът в България създаде нови потоци, 
въпреки че е успех в данъчната реформа. Освен основния 
поток от данъкоплатците към бюджета, което е целта на 
данъка, се оформят и други потоци, резултат на “война” 
между държавата и данъкоплатците: 1. Държавата забавя 
данъчния кредит и така се оформя допълнителен поток от 
данъкоплатците към държавата. 2. Данъкоплатците укриват 
добавена стойност. 3. Данъкоплатците точат данъчен 
кредит по фиктивни сделки.  

Нелоялна конкуренция. Най-често държавни фирми 
диктуват монополно високи цени на суровини, енергия и 
материали и в същото време монополно ниски цени на 
готовата продукция. На тях им е все едно дали държавата 
ще инкасира загуби или не. В същото време частните 
фирми си правят строга сметка и не могат да си позволят да 
загубят. Те продават на по-високи цени и така губят на 
пазара от държавната фирма.  

Д. Изпомпването е очевиден рационален процес. 
Тук разумът е лишен от етоса на легалността и е насочен 
пряко срещу държавата. “Където има загуба, губи само 
държавата, където има печалба, печеля само аз.” 

Пост-комунистическата рационалност на 
изпомпването е рационалност на всепозволеността, на 
неподбирането на средства Тя е лишена от здравия дух на 
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единството на базовите жизнени смисли: живот, сигурност, 
богатство, достойнство. При социализма достойнството е 
отстъпило място на зова за оцеляване и богатство, а 
сигурността е сигурност за един ден, а не за поколенията. 
Рационалното е хитрост на ходовете. А полето на 
възможните ходове е неограничено от етос. то само трябва 
да не пресича съвсем опасно за деятеля нормите на закона. 
пост-комунистическото изпомпване на държавна 
собственост е многократно усилена и самоусилваща се 
флуктуация чрез положителни обратни връзки, 
кореняща се в криминалното изпомпване на държавната 
собственост при социализма.  

Интелектът е сведен до хитростта на “удара” и 
“далаверата”. Тягата за изсмукване на богатство без оглед 
на средствата веднага намира своята реализация пред 
лицето на безличното или лошо пазеното богатство, което е 
на разположение в различни мащаби и форми след 
комунизма. В условията на държавно регулиране менажер 
на държавна фирма може да има близка частна фирма със 
същия предмет на дейност.Той взема дотации или кредити 
за държавната фирма отчита ги като загуби и пренасочва 
част от тях към близката частна фирма. Той може да задели 
от енергията, суровините, материалите за производство за 
частна фирма, като ги представя като брак, или нещо 
подобно, за което държавата и правителствените 
чиновници си затварят очите. Може да използва труд, 
машини, производствена площ и всякакви активи на 
фирмата, за да произвежда стока за частната фирма. 

Обяснение на криминалното изпомпване и на 
икономиката в сянка. Неорганичното имплантиране на 
контролиращи бариери в тъканта на пазара принуждава 
пазарните актьори да преодоляват или компенсират тези 
бариери и дори да ги използват за печеливши действия, 
което е и смисълът на всяка пазарна игра. Така, когато 
правителството задържа цена на стока с оглед борба срещу 



  519

инфлацията и понижаването на жизнения стандарт, тази 
стока се изкупува на едро и задържа в складове, с което се 
създава дефицит. В дефицитна среда стоката се пуска на 
пазара с нова, по-висока от нормалната, равновесна цена 
или се изнася на световна цена. Другият изход при такова 
неорганично имплантиране при много силен държавен 
контрол е фалит на големи държавни производители. С 
това възниква отново дефицит. Този дефицит се попълва за 
сметка на по-висока цена. 

Е. Самоусилваща се флуктуация. Пост-
комунистическото изпомпване на държавна собственост е 
многократно усилена и самоусилваща се флуктуация 
чрез положителни обратни връзки, кореняща се в 
криминалното изпомпване на държавната собственост при 
социализма. Една обратна връзка е между изпомпването по 
схемата вход-изход от държавно предприятие и 
последващата приватизация в полза на изпомпващите. 
Колкото по-интензивно е изпомпването по схемата вход и 
изход, толкова по-евтино става предприятието и толкова в 
по-висока степен ще бъде присвоено чрез приватизация от 
създателите на системата вход-изход. Разграбването се 
самоусилва като лавина.  

Положителна обратна връзка създават паричните 
игри, пирамидите и псевдобанките. Те печелят толкова 
повече, колкото повече хора се включват. А се включват 
толкова повече хора, колкото повече вече са се включили, 
т. е. колкото повече фараоните са спечелили. Пирамидите 
се разгръщат като силно неравновесни усилващи се 
флуктуации, които водят до състояния на ново 
разпределение и нова стабилност, след разрушаване и 
колапс на пирамидите.  

 Пост-комунизмът реализира същата положително-
връзкова тектонична и взривно-самоусилваща се динамика, 
каквато реализира комунизмът като цяло: генезис – 
експанзия – колапс. 



 520 

Следователно, комунизмът със своята експлозия и 
колапс индуцира нови вълни на експлозия и колапс с по-
малки мащаби, като земетресение, състоящо се от едно 
голяма и следващи по-малки сеизмични вълни. Или като 
взрив с ударна вълна, която затихва с времето, помитайки 
преди това много неща по пътя си. Или като хвърлен във 
вода камък, който създава радиални вълни по повърхността 
на водата. 

Пазарните правила бързо източват наличните в 
гънките на празния държавен резервоар богатства. 
Държавната собственост по време на прехода е по-
разрушителна, отколкото по време на комунизма. Защото 
тя сега е в конкуренция с частната собственост. И ако преди 
тягата към злоупотреба и разграбване е била мотивирана 
битово – да си купя по-хубаво жилище и кола, то сега тя е 
мотивирана като бизнес – да правя частен бизнес със 
суровините, енергията, материалите, машините, сградите, 
складовете и пазарите на моето държавно предприятие, 
като дори ползвам и измислените от мен заеми за него. 

47. Съгласие за твърд финансов контрол 
Преоткриването на парите в легалния ум експанзира 

срещу тотален хаос, но го превъзмогва. Просто хаосът 
расте, докато има свободни ресурси и тягата на 
присвояването е по-висока от тягата на реда. Тогава идва 
съгласието за контрол. 

А. Валутен борд.  
През 1996 в България се заговори за “валутен борд”. 

Хората нямаха представа от това. Социалистическото 
правителство трудно отиде на този вариант. В условията на 
ускоряваща се инфлация доверието към кабинета се топеше и 
изглеждаше безперспективно всичко, което то предприема. 
Бордът се възприемаше като чуждо посегателство върху 
суверенитета. Той нараняваше националната гордост. Но 
финансовата примка се затягаше. Международният валутен фонд 
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бе разтревожен за платежоспособността на държавата и 
редовното обслужване на външния дълг. Така се вървеше към 
съгласие между националния интерес и интереса на световната 
финансова общност. Слабото звено бе правителството с неговия 
нисък и катастрофално падащ рейтинг и лошото му сработване 
със световните финансови институции.  

 
Б. Хроника.  
В споразумението между основните политически сили от 

4. 02. 1997 един от пунктовете е въвеждане на паричен съвет. 
Правителството на Стефан Софиянски е единственото служебно 
правителство, което се договаря с МВФ по този въпрос. В 
Парламента е в ход нов Закон за Националната банка, според 
който тя функционира като валутен съвет в режим на твърд 
валутен курс, блокирано рефинансиране на банки и забрана за 
дотиране на държавни фирми. Новото редовно правителство на 
ОДС начело с Иван Костов въвежда борда с фиксиран курс 1000 
лева за германска марка. Бордът представлява просто 
ръководство на Националната банка с български състав и западни 
консултанти. 

В резултат на борда инфлацията почти мигновено спря от 
режим на галопиране. Появи се дори дефлация. Цените се 
заковаха и някои основни цени (на хранителни стоки, на 
нефтопродукти) паднаха. Доходите, изчислявани във валута, 
започнаха да растат. При Софиянски си говореше за нереалност 
на претенциите за сто доларови заплати. Но те станаха бързо 
реалност, без да се говори за това.  

Бюджетът за първи път от 1990 е равновесен и приходната 
част е равна на разходната му. Реално бюджетът за 1998 в 
първите месеци се преизпълнява. Приходите са повече от 
предвидените.  

- - - - - 
Финансова равносметка на “Мултигруп” за 1996: 
 
Оборот за 1997 $ 1 500 000 000 (милиард и половина) 
 
Произведена продукция 

 
$ 800 000 000 
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В “Индустриална група” 
работят  
В състава й влизат 

20 000 служители  
25 производствени предприятия,  
2 търговски фирми и 14 туристически обекта. 

 
“Финансова група” включва 

 
две универсални и една инвестиционна банка; 
2 застрахователни компании;  
приватизационен фонд “MG Eлит Холдинг;  
пенсионен фонд 

В. Проясняване. Гражданското общество тласна 
държавата и й даде сили да спре изпомпването. Хората се 
съгласиха да поискат твърд финансов контрол и следващата 
от него дисциплина, която изключва изпомпването. Тя 
експанзира като законност срещу беззаконието. 
Централното помпане (рефинансиране на банки, дотиране 
на държавни производители, опрощаване на дългове от 
държавата) си има край и става невъзможно. Тогава 
започва паричната дисциплина. Това стана в България 
през лятото на 1997. То е ставало преди това в Полша, 
Югославия, Естония и т. н. Така се запушват огромните 
пробойни в корпуса на финансовата система.  

Въвежда се ред. Запушването на дупките е налагане 
на позитивните смисли относно богатството в мащаба 
на цялото общество, олицетворявано от държавните 
институции. Това значи трансформиране на етоса на 
харченето в етос на натрупването. Това е възможно само 
при адекватно възприемане на мащабите на кризата от 
властниците на най-високо ниво. В България това стана 
едва след ясното осъзнаване на критичното състояние на 
държавата и под силния натиск на недоволството на хората, 
изразено в открито демонстриране по улиците на градовете 
срещу правителството в началото на 1996. Назначеното от 
президента служебно правителство носеше смисъл, 
наложен на управляващите от гражданското общество. “Не 
искаме държавата повече да се ограбва”.  
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Г. Смислова инертност на “левия преход”. 
Социалистическото правителство на Виденов се провали 
напълно в програмата си за “ляв преход”. Резултатът на 
експеримента бе катастрофа – банкова разруха, житна 
криза, галопираща инфлация, крайна бедност. Заплатите в 
последните дни на Виденовото правителство в оставка 
слязоха на рекордните 5 долара.  

Левите правителства спекулират върху смисловата 
инертност на “ниската цена на прехода”. Довчерашните 
социалистически граждани очакват “ниски цени” от 
всякакъв вид. Те реагират на ниската цена почти 
първосигнално и не си дават сметка, че такава цена за 
прехода значи всъщност по-висока цена, защото преходът е 
нещо различно от левите визии. С програмите за “плавен 
преход”, “евтин преход” или просто “ляв преход” 
стимулират пазарното неравновесие чрез изкуствено ниски 
цени и по този начин изкуствени дефицити и спекулативно 
вдигане на цените. Всякакви усилия на тези 
правителства в пазарни условия да регулират 
икономиката се оказват безрезултатни и с отрицателен 
ефект. Те предизвикват дебаланс и силни отклонения от 
стабилното състояние, които произвеждат ентропия. 
Докато пазарната система си върне равновесието или 
стабилността на езика на термодинамиката, хаосът 
нараства. Манталитетът на държавното регулиране е много 
силен точно в този преходен период, когато социалистите 
сериозно визират позитивен смисъл и дори спасителна 
мисия на правителството да намали “социалната цена” на 
прехода.  

Това се състои в намаляване на тежестта на 
реформата върху жизненото равнище на народа и се 
изразява в повишаване на доходите или относително 
намаляване на цените спрямо световните. Именно с този 
смислов мотив (при елиминиране на другите чисто 
корпоративни интереси) левите правителства осмислят 
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своето място във властта след комунизма. И той е 
изначално позитивен, следва живота и сигурността на 
хората. Но точно този смисъл е движел строителството на 
социализъм и комунизъм преди това и неговата 
несъстоятелност е вече стоварена върху живота на същите 
тези хора. Преходът от комунистическа към 
социалистическа визия не е променил качеството на 
смисъла, а го е отслабил в полза на признаване ценностите 
на пазара и демокрацията. Тази следкомунистическа визия 
на новопокръстените социалисти е колаж, в който се 
съвместяват принудително признатия пазар 
(“необходимото зло”) и инертно отстояваното централно 
регулиране.  

Колажът се оказва невъзможен, защото пазарът не 
търпи “частичност”. Частната собственост може да е част 
от цялото наред с държавната, но пазарът не може да е част 
от цялото заедно с нещо, което не е пазар. Всички точки на 
икономическото пространство имат едни и същи свойства. 
Законите и правилата на пазара са едни и същи за 
различните форми на собственост. Помпането на държавни 
фирми и закъсали банки не е намаляване страданието на 
прехода и няма позитивен смисъл. То разстройва пазара, 
обърква и без това неясните нагласи на хората към цени и 
стоки и независимо от своите намерения чрез механизмите 
на обратните връзки и динамиката на флуктуациите води 
неизбежно нарастване на хаоса, социална несигурност и 
бедност. То отслабва живота. Социалистите не намират 
онези законови норми и чисто пазарни механизми, които 
могат да се използват от държавата, за да стимулира 
желани процеси в желана посока на социална сигурност, а 
използват старите комунистически непазарни методи на 
покровителство и подкрепа, които са просто начини за 
ограбване на държавата и народа от ловки мошеници, 
гравитиращи около държавните фирми – един познат от 
реалния социализъм механизъм. 
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Малък пример за развращаването на позитивния 
смисъл на подобно държавно регулиране са заплатите във 
все още държавните гигантски фирми. Ръководителите в 
тези гигантски“небюджетни” (макар че фактически чрез 
помпането от тях по – ”бюджетни” няма) държавни фирми 
и организации, най-често изпомпващи печалбите и дори 
заемите чрез подставени лица и фирми на своя вход и изход 
на, по закон и според пазара определят свободно своите 
заплати, за разлика от бюджетните организации, и ги 
фиксират далеч над заплатите на самите министри. И 
именно тук приватизацията е най-трудна, защото точно 
тези мегафирми са и най-несъстоятелни. Т. е имаме 
смъртоносен синергетизъм на всички значения, сили и 
потоци в посока към хаос и икономическа ентропия. 

Съгласие за стабилност – паричният съвет. 
Дебатът за това какво е борд и какъв може да бъде се точи 
месеци. Разясняваше се как работи бордът. Дискутираше се 
в медиите за това как се определя курса за борда и какъв 
трябва той да бъде. Тънък момент бе изискването за 
“буфер”, който да омекоти натиска на инфлацията. 
Трябваше левът да е леко подценен, за да се осигури такъв 
буфер.  

Но хората масово не разбраха за какво става дума. 
Те се съгласяваха с борда като паричен диктат в 
условията на хаос и го приемаха положително. Те 
очакват финансово спасение и някакво спиране на 
пропадането, зад което стоят западняците, които могат да 
наложат този режим. Никой сериозно не оспорваше ролята 
на световните институции като диктуваща. По вина на 
правителството и невежеството на журналистите хората 
не научиха в детайли как работа бордът и какви са 
разнообразните му ефекти. Повтаряше се фразата, че 
бордът значи “затягане на паричната дисциплина”. 
Предупреждавани бяхме, че бордът не значи повишаване на 
доходите и че няма да се раздават пари повече от наличните 
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в бюджета. Но никой не използва ситуацията с въвеждането 
на борда, за да направи хората съпричастни към реформата 
и да им помогне да разберат в най-важните механизми как 
се работи рационално с доходите и разходите в една 
държава. Не бе използван този момент, за да се избият 
масовите заблуди относно държавата като източник на 
сигурност, благоденствие и дори живот. Не се изтъкваше и 
не се разясняваше ефектът върху доходите: Фиксираният 
курс стабилизира и повишава доходите. Спирането на 
инфлацията стабилизира и намалява разходите. 
Паричният съвет не значи загуба на икономически 
суверенитет. Той само ограничава частично 
правителството и бюджетните организации, което в 
условията на ниска дисциплина означава не обедняване, а 
натрупване.  

Спиране на субсидиите.  
Фондовете и извънбюджетните сметки са най-големите 

източници за финансиране на губещи предприятия и за изтичане 
на пари и при валутен съвет. Те омекотяват самата финансова 
дисциплина, която бордът предвижда. “Държавен фонд за 
реконструкция и развитие” се закрива от 1999. Закрива се фонд 
“Енергейни ресурси”. Закриват се масово извънбюджетни сметки 
на бюджетни организации. Само министерства и ведомства ще се 
разпореждат със средства от държавния бюджет. Приходите от 
приватизацията вече няма да се събират от ведомствата, а се 
концентрират в приходната част на държавния бюджет. 
Приближаваме се към практика, прилагана от американското 
Министерство на финансите. При нея бюджетните ведомства 
имат само по една сметка, чрез която получават субсидиите си от 
федералния бюджет и се разплащат с контрагентите си. Всички 
субсидии ще стават прозрачно от бюджета, с което ще се пресече 
възможността за корупция и субективни решения (Капитал, 15 – 
21. 06. 1998). 

Губещите предприятия са места, където работят хора. 
Социалистическото правителство разсъждава така. “Не 
можем да ги оставим на улицата. Това са места, където 
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управляват наши хора. Не можем да ги затрием.Трябва да 
им помогнем. Ще поемем лошите им дългове. Ще ги 
дотираме”. Спирането на държавните субсидии изисква 
смислова пренагласа в цялото общество срещу това и 
специално в управляващите. Изключително трудно е и 
опасно за властта да спре субсидиите и да напрегне 
ментално хората в предприятието, които смятат за въпрос 
на живот и смърт получаването на своите заплати. Тук 
убедеността в пазарните ценности у работниците е винаги 
по-слаба от осезателната опасност от бедност и 
несигурност. Да се спрат потоците пари към държавните 
фирми значи да се предприема съгласувана акция за 
тяхното оздравяване, ликвидиране или просто 
приватизация. А това изисква трансформиране на 
нагласите. От десетилетия наред слепота спрямо 
стопанските резултати, апатия и незаинтересуваност от 
рентабилността се преминава към пазарна 
рационалност и отговорност.  

Тази болка е голяма, но следва да се изтърпи. А 
хората постепенно разбират, че това трябва да стане. но те 
очакват по стар навик някой отвън, отгоре, да го направи. 
Болката е кратка и оздравителна, а не болката на 
дългогодишното агонизиране.  

Заетостта. Държавата може да не затваря губещи 
предприятия, за да "не изхвърли хората на улицата". Това 
комунистическата държава е правила през цялото време. 
Като правило оздравителните програми и приватизацията 
водят до увеличаване на безработицата. “Безболезненият 
преход” изисква запазване на работните места и понякога 
големите заплати (“Плама”, “Нефтохим”). Парите отиват за 
заплати на една малка част от работещите и за 
продължаване на губещи производства, а не за инвестиции 
в подобряване на технологията. В същото време се 
разраства скрита безработица, при която на огромен брой 
работници им се запазва щата, но не получават заплата. 
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Такива предприятия, веднъж приватизирани и добре 
управлявани, увеличават реалната заетост и доходите.  

В България след усилването на приватизацията през 1997 
безработицата леко намаля. Планирано е обезщетяване на 
съкратените при закриване на държавни фирми с по 1 000 000 лв.  

Д. Интелектуална мобилизация. Обръщането на 
нещата от негативен към позитивен ход започва от 
пределна интелектуална мобилизация при ново доверие, 
нов “обществен договор” по израза на президента Стоянов 
на 4. 02. 1998. Оттук нататък в икономиката следва 
позитивната смислова вълна на спиране на източването и 
натрупването на богатство. А това значи стабилизация и 
растеж. Стабилизацията изисква оздравяване на банковата 
система, увеличаване на валутния резерв, овладяване на 
валутния курс и инфлацията. Това става чрез ликвидация на 
фалиралите банки, спиране на рефинансирането, 
приватизация на здравите банки. Валутният курс се 
стабилизира чрез стабилизиране на банковата система и 
увеличаване на валутния резерв. Това става със закона за 
Националната банка, учредил режима на паричен съвет. 

В обстановка на доверие се предприема решително 
оздравяване на реалния сектор. Закриват се губещи 
предприятия. Съкратените от работа се пренасочват или 
компенсират, като се стимулират и за частен бизнес. 
Ускорява се приватизацията във всички форми и с всички 
инструменти: масова приватизация чрез бонове, касова 
приватизация чрез търгове, на борсата, чрез преговори с 
потенциален купувач. 

Приватизацията и оздравяването заедно с пазарната 
експанзия и държавните мерки за освобождаване на 
външната търговия водят до нарастване на производството 
и износа и постепенно вдигане на доходите на хората, което 
на свой ред води до повишено търсене и ново 
производствено оживление.  
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Следва усилване на привличането на чужди 
инвестиции. То се получава чрез стабилизирането, 
нормативното развитие на правната база на чуждия бизнес 
и привлекателните форми на бизнес, специфични за 
страната.  

Решаващо за пазарната експанзия на слабите 
икономики на екс-комунистическите страни си остава 
възвръщането на взаимния стокообмен чрез форми на 
регионално сътрудничество като ЦЕФТА, двустранните 
договори за стокообмен с намалени мита и такси. 

Всичко това е възможно на фона на решителна борба 
с бюрокрацията и корупцията. 

Е. Динамично обяснение. Това е невероятен процес 
на спиране на лавината и катерене нагоре. 
Термодинамиката на този процес е спиране на спонтанното 
нарастване на ентропията, достигане на състояние на 
стабилност при минимално производство на ентропия 
(минимум инфлация) и удържана на тази стабилност чрез 
освобождаване на системата от изкуствени задръжки.  

В обстановка на стабилна банкова система и усилено 
доверие в правителството и финансовите институции има 
големи шансове за обръщане. Валутният пазар е 
равновесен. Вътрешният пазар се уравновесява със 
световния по цени. Той се слива със световния чрез 
либерализация на вноса и износа. Така се премахват 
вътрешните пазарни напрежения и дефицитите, водещи до 
взривни покачвания на цени и инфлация.  

Термодинамично това е спиране на потоците 
ентропия и уравновесяване на потоците в системата 
така, че тя се самоорганизира без изкуствено енергийно 
поддържане отвън. Разбира се, налице е приток на пари 
отвън, но е планирано рационално тяхното връщане. А тези 
пари не изтичат от дупки в стопанството, а стабилизират 
трайно и насочват към растеж.  
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Разбира се, решаващо е обръщането, което следва 
“самоподреждането” или растежа на производството. 

48. Инфлацията като ентропия 
Инфлацията е най-концентрираният израз на 

икономическата ентропия. Тя е най-ясният знак за 
хаотизиране на съгласието относно парите в обществото и 
вълната на отказа от финансово доверие. Инфлацията е 
естествен резултат от изпомпването, тя просто го измерва. 

А. Фрагмент.  
“Бягай в магазина на улица “Петко Петков” да си купиш 

вълнен плат за палто за три хиляди лева!” Такива призиви са 
характерни при галопираща инфлация, когато се извършва бясно 
прехвърляне на пари от едни джобове в други. Успяват само 
онези, които изпреварват поскъпването на стоките и 
поевтиняването на националната валута с подходящи, 
навременни и точни покупки и продажби. Всички останали са 
губещи и стопанството като цяло е губещо. Но потокът на 
инфлацията следва своя път – той трябва да внесе равновесие. 

В задъханите дни на инфлационен скок ти се 
надбягваш с курса на долара и цените и купуваш всичко, 
което можеш. Теглиш всичките си спестявания, превръщаш 
ги в долари или стоки, запасяваш се и в пълна неяснота 
очакваш все по-лошо. Губиш пари от обезценяващи се 
влогове, губиш още пари, след като развалиш тези влогове, 
губиш още повече пари като ги превръщаш по инерция във 
валута, защото междувременно курсът тръгва надолу.  

Б. Данни.  
В началото на инфлацията са нагласите за 

инфлация, споделяните от хората инфлационни 
очаквания. Така на 1.06. 1993 г. 61% от анкетираните 
заявяват, че очакват рязко покачване на цените на 
хранителните стоки и услугите (MBMD, 1993).  
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Фиг. 48.1. Индекси на потребителските цени през 1995  
(база декември 1994 = 100%) (по данни на НСИ, 1998, с. 60). 
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Фиг. 48. 2. Индекси на потребителските цени (на инфлацията) 
през 1996 г. при база декември 1995 – 100% (по данни на НСИ, 
1998, с. 62). 
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Фиг. 48. 3. Индекси на потребителските цени (на инфлацията) 
през 1997 година (база декември 1996 = 100) (по данни на НСИ, 
1998, с. 64). 

 
В. Проясняване. Инфлацията е синтетично 

проявление на икономическата ентропия. Тя е цифров 
обобщен израз на огромно разединение между хората в 
едно общество, в което всеки се бори за оцеляването и 
забогатяването си с цената на всичко и се води 
безкомпромисна и убийствена война на всички против 
всички. На всички фази на движение на стоките и 
паричните знаци всеки автор прибавя спекулативна цена. В 
края на инфлационната буря инфлационните очаквания 
замират, основанията за авансовите вдигания на цените 
падат, но цените остават на същото равнище. Така всяка 
инфлационна вълна помита потребителските доходи и 
отчасти производителите, но оставя по-силни търговците.  

Това е същият резултат, до който стигаме при всеки 
смислов анализ на ентропийните пост-комунистически 
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вълни. След всеки хаос властта и богатството са 
преразпределени в полза малцинството на силните и във 
вреда на мнозинството. 

Това води към хипотезата за изкуственото разгаряне 
на тези бури като рационални инвазии на големи играчи, 
които в някаква степен манипулират вълните на 
неустойчивия пазар и го тласкат в посока към нарастване на 
инфлацията, за да изпомпат пари от своите съграждани. 
Една малка част от гражданите на пост-комунизма 
обявява война на всички останали в името на 
собственото си забогатяване и не се спира пред нищо, 
докато не изсмучи всичко, което може да се изсмуче от 
тях. Това не е организирана армия на злото, а 
мултиплициран ефект от малките битки на по-малки и по-
големи агресори на пазара.  

Г. Модуси на инфлацията след комунизма. 
Скрита комунистическа инфлация. Първата вълна 

на инфлацията е просто реалното определяне със самото 
рухване на плановата икономика на цените на изхода от 
комунизма. Реалният социализъм е трупал неизмерена и 
неизмерима, невидима и трупаща напрежение инфлация, 
дължаща се на усилваща се енергоемкост на 
производствата, дефицитите, ниската производителност на 
труда и изпомпването на пари и стоки от държавните 
фирми. Дефицитът създава инфлация чрез черния пазар, 
който го компенсира и завишените цени на него.  

Взривна инфлация при освобождаване на цените. 
Тъй като икономиката на реалния социализъм е изолирана 
и по правило цените са ниски в сравнение със световните, 
при икономическото отваряне или освобождаването на 
цените те рязко скачат нагоре. С това инфлацията скача. В 
България в началото на 1991 г. освобождаването на цените 
направи около 400 – 500 % инфлация.  
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Недоверие във властта – инфлационни очаквания. 
Запасяване. Изнасяне на пари. Укриване на пари. 
Изключване на пари от оборота. 

Инфлационни очаквания. Инфлационните 
очаквания правят реална инфлация. Това е поредното 
потвърждение за менталната детерминация на социалното. 
Те са мисловни форми на негативна нагласа, индуцирана от 
общия процес на обедняване и от самата инфлация. Хората 
масово очакват поскъпване на това или онова или на 
всичко. Те се презапасяват по стари социалистически 
навици. От това презапасяване стоките поскъпват още 
повече, защото се създават изкуствени дефицити. 
Инфлационните очаквания на търговците ги карат да 
повишават цената. Тези очаквания у потребителите 
позволяват на продавачите допълнително да покачват 
цените, които вече се възприемат като нормални.  

Инфлацията като преразпределение на 
богатството. Когато търговците вдигат определена цена, 
това кара и производителите да я вдигнат. Когато 
производителите я вдигнат, търговците отново я вдигат, за 
да запазят печалбата. Така на изхода, на пазара на дребно, 
инфлацията е максимална. Хората масово и всекидневно са 
“източвани” от търговци и производители и по този начин 
се осъществява пост-комунистическото “първоначално 
натрупване” или преразпределение на богатството. То бяга 
от пасивните и отива при активните.  

Изравняване със световните цени. Краят на 
комунизма заварва цените в страните на плановата 
икономика със собствени цени, много по-ниски от 
световните. Това е своебразен “парников ефект”, при който 
изолираната икономика се е отклонявала все повече от 
динамиката на световния пазар и е запазила архаични цени. 
При отварянето и присъединяването към световния пазар 
тези цени стремително тръгват нагоре по силата на 
пазарните механизми на търсенето и предлагането. 
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Дисипацията на освободените цени към равнището на 
световните до установяване на стационарно състояние и 
спиране потока на цените нагоре е инфлационна дисипация, 
поток на инфлацията. 

Девалвация. Националните валути на екс-
комунистическите страни по правило се обезценяват в 
прехода. Това става по силата на огромната инерция на 
западащата социалистическа икономика, която произвежда 
загуби. Вълните на девалвация следват вълните на 
изпомпване на пари и неадекватни, непазарни 
компенсиращи действия на правителствата. Те 
принуждават централните банки към печатане на пари за 
запълване на зейващите дефицити. Пламъците на 
обезценяването се разгарят и от играчи на валутния пазар с 
цел бързи печалби. 

“Дълга доларова позиция”. Играчи на валутния 
пазар вдигат цената на твърдата валута. Ако последва 
бездействие от страна на регулиращата централна банка и 
тя не пусне достатъчно валута на по-ниска цена, новата 
цена се задържа. Това повишение стимулира вълна на 
оживяване на валутния пазар, като някои купуват повече 
валута, за да застанат на очакваната дълга доларова 
позиция, с оглед бъдеща печалба от повишаване на цената, 
а други (по-скромни) продават своята валута, която са 
закупили по-евтино. По правило играчите с дълга валутна 
позиция инвестират на пазара повече пари, повишават 
търсенето на валута и това наклонява везните към ново 
повишаване на цената. Ако това става в условията на 
валутен дефицит в централната банка и тя остане 
безучастна, вълната се усилва до някакво изчерпване на 
наличните парични ресурси и може да стигне неочаквани 
от никого равнища, като всеки ден чупи нови очаквания. 
Тази девалвационна вълна води до инфлационна вълна, 
като цените на стоките следват със закъснение цените на 
валутата, поради просия факт, че всяка цена има и валутна 
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съставка и поради невярното мнение, че цената следва да се 
преизчислява изцяло във валута.  

Ерозия на доверието към националната валута. 
“Доларовата заблуда” или доларицзацията на икономиката 
е плод на отчасти рационалното, отчасти ирационалното 
намаляване доверието в собствените национални пари. Това 
е рационален процес, доколкото всяка стока се произвежда 
и чрез покупката на материали, стоки и услуги на 
международния пазар. Енергията е първата стока, която 
пряко следва международното равнище в страни, които 
внасят енергия, а повечето са такива. Нефтът се купува с 
долари. Оттук цената на горивата се движи заедно с цената 
на валутата. Но горивата са основна съставна част във 
всяко производство и в транспорта. Това значи верижно 
повишаване на цените, т. е. инфлация. Но също така 
основна съставка в цената на всяка стока е 
производителният труд. Неговата цена, работната заплата, 
не е валутна и слабо се влияе от девалвацията. Друга част 
от цената е цена на вътрешно произведени материали, 
стоки и услуги, които само отчасти са доларови и значи 
само отчасти трябва да доларизират новата цена.  

Всичко това не е достатъчно ясно на хората. 
Обикновено те свързват цената на твърдата валута с цената 
на всички стоки и доларизацията настъпва първо в 
мнението на хората, а оттам и в реалната икономика. Тя 
обхваща все по-голяма част от цената и излиза извън 
обосновките на производствените разходи, като се 
превръща в спекулативен факт.  

Самоусилването на инфлацията чрез положителни 
обратни връзки води до хиперинфлация. Цените на стоките 
се намират в реални и мними връзки. Обществено мнимите 
връзки стават реални, а реалните преминават в мнението на 
хората. Така се получава вълна на инфлацията, която се 
завихря в цикли на все по-бързо увеличение на цените на 
всичко. Цените на енергията са в началото. Следват ги 
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цените на стоките от първа необходимост, които нарастват 
отчасти поради поскъпналата енергия, отчасти 
спекулативно, отчасти поради изкуствени дефицити, 
предизвикани от опитите на правителството с непазарни 
регулирания да задържат поскъпването. Тогава идват 
цените на другите стоки, като някои са по-агресивни, а 
други по-умерени. Повишаването на цените на все повече 
стоки води до все по-бързо разширяващо се повишаване на 
цените на всички стоки. В един момент държавата изпитва 
натиск и бюджетът не успява да се справи при новите цени. 
Може да последва вътрешен дълг за покриване на дефицита 
или печатане на парични знаци за изкуствено задържане на 
кризата, което всъщност я разгаря още повече, защото 
повишаването на паричната маса при запазване на 
произведения продукт води веднага до поевтиняване на 
националните пари и нов инфлационен цикъл. 

Саморегулиране на валутния курс. Във 
финансовите вълни има някои забележителни правилности 
(закономерности). Те са очевидно от типа на изследваните в 
неравновесната термодинамика. Защото става въпрос за 
потичане, усилване, отслабване и спиране на дисипативни 
потоци, задвижени от потенциали. Джордж Сорос предлага 
интересния модел на събитията при “взаимодействие на 
мисленето на участниците и действителния ход”, наречен 
от него подем-срив.  

“Той започва със субективни преценки и обективни 
тенденции, които взаимно се подсилват. В края на краищата 
отклонението между тях става толкова очевидно, че не може да 
не се долови. Ако до този момент обективната тенденция е 
станала зависима от субективните преценки, обратният процес 
също се самоподсилва и се стига до модела подем-срив. Ако 
обаче възгледите бъдат коригирани преди да започне 
самоподсилващият се процес, моделът подем-срив няма да 
настъпи....Няма нищо предопределено в случая – моделът може 
изобщо да не се осъществи или пък да бъде прекъснат по всяко 
време. Въпреки това той предлага много ценна възможност за 
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вникване в човешките отношения. Моделът подем-срив е свързан 
със силно неравновесно състояние: накрая нито възгледите на 
участниците, нито действителната ситуация ще бъдат същите, 
каквито са били в началото на процеса.”(Сорос, 1992, с. 252).  

Сорос накратко анализира примера с “подема на 
конгломератите”. Аз ще анализирам след-комунистическа 
инфлационно-девалвационна ситуация на “подем-срив” или 
на катастрофа, анализирана теоретично в “Теория на 
катастрофите” на Рене Том. 

Известно е на всички граждани след комунизма, че в 
икономиката постоянно текат някакви процеси, протичат 
някакви вълни и дори бури. Такава буря е ускоряващата се 
инфлация, която започва от “пълзяща”, после се ускорява 
до “галопираща”, а накрая е като торнадо – 
”хиперинфлация”. След хиперинфлацията следва 
неизбежно срив или успокоение. Процесът може да бъде 
спрян, както това стана в България през февруари 1997. Но 
и без намесата на правителството подобни вълни 
самозатихват. Скоро четох, че евентуално покачване курса 
на марката, фиксиран от валутния борд (1000 лв за DM), на 
стойност от порядъка на 1200 лв за DM, ще бъде опасно и 
може да предизвика хиперинфлация. Оказваше се, че 
валутният съвет, който внася финансова стабилност, не 
може да сменя решенията си и равновесието е крехко. Това 
е така, защото смяната на курса става с решение на 
Парламента за промяна в закона за националната банка, 
където е фиксиран курса. Но това решение ще бъде 
известно преди да настъпи смяната на курса. Това значи, че 
всички агенти на финансовия пазар ще излязат да си 
обменят левовете за марки и долари, за да спечелят от 
обратния обмен след покачване на курса. Но ако такава 
огромна парична маса се обмени, валутният резерв, който 
задължително покрива цялата левова маса, ще се намали 
чувствително. Това ще доведе до срив на лева и 
невъзможност за поддържане на законно определения курс. 
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На свой ред ще се получи ускоряване на инфлацията, 
вероятно до хиперинфлация. Процесът изглежда 
неудържим. Но не е така. В действителност процесът ще 
затихне, тъй като в ограничения обем на финансовия пазар 
в България потенциалите са изчерпаеми, потоците ще 
затихват и ще спрат. Т.е. имаме освен подем и срив. Когато 
Парламентът решава за новия курс, хората ще излязат на 
пазара. Тогава обаче продавачите на валута ще вдигнат 
курса от 1000 лв така, че да спечелят. Това вдигане ще е на 
стойност между 1000 и 1200, за да има взаимен интерес. За 
малкото физическо време до официалното въвеждане на по-
висок курс реакциите ще бъдат максимално бързи и оттук 
следва, че и курсът ще се вдига всеки час до приближаване 
на стойността 1200. След което процесът ще затихне, 
защото спекулациите ще станат невъзможни. При новата 
стойност онези, които са купили по-евтина валута, 
наистина ще спечелят, като я продадат обратно при по-
висок курс. Валутният резерв трябва да се попълни, за да 
компенсира известно изтичане (централната банка е 
продавала на твърдо стар курс от 1000 DM до часа на 
вдигане на курса), както и да покрие същата левова маса 
при по-висок курс. Стабилността ще бъде възстановена с 
известни загуби за държавата и печалби за спекулантите. 
Но обикновените хора, неспекулирали на пазара, ще 
обеднеят с 20 %.  

Д. Инфлацията е рационално процедиране за 
силните агенти на пазара, които разполагат с повече 
информация за инфлационните фактори, за държавните 
решения, за предстоящите действия на другите силни 
партньори и за международната икономическа среда. 
Такива агенти излизат от инфлацията с печалби, както и от 
всяко нестабилно положение. Те увеличават своите печалби 
или своите запаси. Монополното повишаване на цените на 
стоковия пазар и спекулирането на финансовия пазар 
подклаждат инфлацията. Ниският валутен резерв не 
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позволява на държавата да компенсира изпомпването на 
валута и девалвацията. Липсата на пазарно равновесие и 
истински освободени цени не позволяват плавното 
регулиране или саморегулирането на цените успоредно със 
световните. За това допринася и правителственото 
натискане на цените, както и небалансираният износ 
(житната криза). 

Сарафите печелят от девалвацията и ескалирането 
на покупко-продажбите, с което расте тяхната комисионна 
или маршът между курс купува и курс продава. 
Вносителите печелят от спекулативната съставка в 
поскъпването, което правят, на вносните стоки. 
Износителите печелят още повече поради относителното 
изоставане на поскъпването от курса на долара, с която 
валута им се плаща. Търговците на едро печелят от 
силния спекулативен момент в поскъпванвето на цените на 
едро и дребно. Всички потребители губят. Част от 
производителите също губят, с изключение 
производителите на енергия и производителите на 
конкурентна продукция, която сами изнасят. Загубите на 
закъсняващите се усилват, както се усилват печалбите на 
изпреварващите.  

Е. Неравновесна квазитектонична динамика. 
Инфлацията ту се ускорява, ту се забавя, като динамичната 
форма е ускоряващ се подем – рязък спад. Динамиката на 
инфлацията е типична ентропийна динамика. Това е 
нелинейна динамика на усилвания и отслабвания, на 
подеми-сривове (според термина на Джордж Сорос), на 
катастрофи като разгледаната по-горе (Рене Том). В тази 
динамика присъства винаги менталната динамика на 
участниците в пазара. Те имат намерение да спечелят и се 
намесват в системата, като от тяхното намерение възникват 
парични потоци. Инфлациионните очаквания и 
спекулативните намерения са потенциали на инфлацията 
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наред с другите, които не са зависими пряко от мненията 
(валутен резерв, международна ситуация и др.).  

Икономическата система след комунизма се колебае 
около серия от локални точки на стабилност във фазовото 
пространство, в които производството на ентропията е 
минимално. Тя прилича на махало, което се люлее в едната 
и в другата посока, и чиито движения се усилват в някаква 
фаза от инертни процеси, самоусилващи се флуктуации, 
положителни обратни връзки и протичащи във фаза с тях 
рационални действия на агенти на пазара.  

Инфлацията и свързаната с нея девалвация са 
интегрален израз и възможно най-адекватен измерител 
на ентропията в икономиката, на нейното “свободно 
падане”. Това е следствие на факта, че на всеки пазар 
цените са универсален и максимално точен знак за 
доминиращото признаване на стойността от участниците в 
пазара. Защото всяка цена е плод на свободно споразумение 
на продавач и купувач. Щом цените растат, значи има кой 
да купува на новите цени, значи хората са принудени да 
купуват и по-скъпо, защото нямат друг по-добър избор.  

 

49. Овладяване на инфлацията и растеж 
Инфлацията спира и сама, но късно, както ако се 

остави пожарът да изгори това, което може. Инфлация се 
спира със силно обществено доверие и силни мерки на 
правителството.  

А. Как се овладява лавина в планината? Няма начин. 
Просто трябва да си по-далеч. А големите потоци вещество 
носят огромна сила и тя може да се използва, както това 
става в електроцентралите. Паричните лавини могат да се 
“овладяват” чрез рязко стопиране, за разлика от снежните, 
но това най-вероятно води до разрушителни последици, 
както например резкия удар с кола в стена. Инфлацията 
може да се контролира с известни инструменти като 
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вдигане на лихвения процент, регулиране на потоците пари 
в държавата между различни стопански субекти. Но тя 
може и да се използват за увеличаване на богатството – 
локално, или за постигане на икономическо равновесие – 
тотално. Именно инфлацията изравнява изкуствено 
потисканите социалистически цени със световните, на 
което равнище се установява дългосрочна стабилност. 

Когато цената надмине световната, лесно е да се 
предвиди, че инфлацията ще утихне, защото вносът или 
стабилността на международната среда няма да търпи 
дълго локалната флуктуация и ще я анулира. Т. е. 
практически веднага ще се внесе стоката, чиято вътрешна 
цена вече е надминала международната, просто защото ще 
спечели вносителят.  

Във всички екс-комунистически страни фазата на 
продължителното усилване на инфлацията е последвана от 
фаза на нейното отслабване и това е свързано с изравняване 
на вътрешните цени с международните (световните). Това е 
икономическият преход между план и пазар, изразен с 
индекса на цените. Овладяването не инфлацията е 
оздравително за икономиката като цяло и прави възможен 
икономическия растеж. След по-дълбоко или по-плитко 
пропадане на производството оздравяването на обществото 
означава преди всичко нарастване на производството. 
Трайното обръщане на хода от падане към изкачване 
бележи най-синтетично края на прехода. 
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Б. Днани. 
 

0
20
40
60
80

100
120

1 2 3

 
Фиг. 49.1. Индекс на потребителските цени (инфлация) за 
първите три месеца на 1998 (mо данни на НСИ, 1998, с. 64). 
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Фиг. 49.2. Верижни индекси на цените (инфлация) по месеци за 
периода януари 1995 до април 1998 (по данни на НСИ, 1998, с. 
60-64). 
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Общата печалба за първото тримесечие на 1998 г. на 

държавните предприятия в България е 294 милиарда лева (294 
милиона марки). Половината от оперативния положителен 
финансов резултата идва от енергийните производства. Под 10 % 
са от хранително-вкусовата и тютюневата промишленост. 
Загубата на държавните фирми е 100 млрд лева (100 млн марки). 
Само 2 % от тях дават 70 % от тази загуба. Предприятията като 
цяло губят външни пазари. Задлъжнялостта им е висока (НСИ, 
1998).  

В. Сила за овладяване. Обществото намира сили в 
наглед безизходни ситуации. Тогава често се оказва, че 
кризата е повече “мнима”, отколкото “истинска”. Това е по 
правило криза на доверие във финансови институции или 
криза на политическо доверие, или съчетание между двете. 
Доверието може да се върне при смяна на властта или 
силно финансово действие на национално институциално 
ниво. Така е обяснимо рязкото падане на инфлацията в 
България веднага след 4. 02. 1997. (Иначе хиперинфлацията 
се успокоява просто поради изчерпване на нейното 
“гориво”). Тогава по принципа “от това по-лошо няма да 
има” неусетно нещата се оправят, мнението се позитивира. 
Самото установяване на “мнимостта” на катастрофалното 
положение и “истинността” на изтръгването вече е 
обръщане на менталната вълна от низходяща към 
възходяща фаза. Тогава се откриват скрити позитивни 
сили на овладяването на ситуацията: – морален потенциал; 
– позитивен интелект; – енергия на оцеляването и 
просперирането; – инициатива за нови легални ходове; – 
лично и общностно достойнство; – обществено силно 
намерение за равносметка, яснота и наказване на 
виновниците за катастрофата, – усилена държавност; – 
обединение на общността. 

Г. Мобилизиране за възстановяване. Това 
мобилизиране идва, когато в обществото узрее разбирането 
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и съгласието, че овладяването на инфлацията и растежът са 
въпроси на живот и смърт. Това става по-лесно в общества 
с преобладаване на общностна социалната рационалност, и 
по-трудно там, където личната рационалност компенсира 
дефицита на обществен разум.  

В България, когато на 4 февруари се постигна национално 
споразумение за предсрочни избори и бе излъчено служебно 
правителство, веднага девалвацията спря и левът стремително 
започна да си възвръща позициите. От 3000 лева доларът падна 
за някакви десет дни до 1600 лева.  

Първите мерки на новото правителство бяха в посока 
решително спиране на разпадането, намаляване на 
икономическата ентропия: 1. Запушване на дупките на границата 
през които изтичат пари. 2. Мерки за овладяване на инфлацията и 
девалвацията. 3. Договор с Международния валутен фонд и 
Световната банка за стабилизиране и заеми. След това 
спечелилият изборите с абсолютно мнозинство СДС с новото си 
правителство продължи в същия дух започнатата решителна 
реформа: Стабилизиране на банковата система. Въвеждане на 
паричен съвет и с него твърда финансова дисциплина. 
Ликвидиране на губещите предприятия. Бърза приватизация. 
Организирана борба с престъпността. Разобличаване на онези, 
които са ограбвали банките с лоши кредити. Обществен и 
съдебен натиск за връщане на взетите необслужвани кредити. 
Ликвидиране на фирмите на входа и на изхода на държавните 
предприятия). Нови мерки за борба с корупцията. Нови потоци 
на пари, доверие, инвестиции.  

Заетостта на всяка цена. Стар социалистически 
навик е да се поддържа едно производство само заради 
заетостта на работещите в него, дори то да произвежда 
загуби. Държавната собственост, а и новоприватизираната, 
особено при разпръснат собственик, частна собственост, е 
заразена от огромна инерционна апатия. На никого 
сериозно не му пука за печалбата, оцеляването и прогреса 
на фирмата, докато всички са за запазване на работните 
места. Така прогресът е ментално блокиран.  
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Приватизацията наистина е ключ за менталната 
трансформация и оттук за растежа като безусловен смисъл 
на всяка икономика. Но промяната в собствеността още не 
значи автоматична ментална трансформация. Затова 
растежът дори след приватизацията е силно проблематичен. 
Известно е, че в новоприватизираните фирми с разпръснат 
собственик цари социалистически полухаос-полуред, 
изтичат пари и се поддържа минимална печалба. 
Рационалността и експанзивността на тези фирми е 
ограничена и притъпена.  

Д. Рационално процедиране на държавата в 
овладяването на инфлацията. Това рационално 
процедиране е основано върху рационално доверие от 
мнозинството или доминиращо съгласие в общественото 
мнение за неизбежните реформи. То не е опит за спиране на 
лавина, нито опит за рязко спиране на бърз влак. В този 
случай ще последва удар и катастрофа. Рационалното 
поведение с цел спиране на инфлацията е изчакване на най-
подходящия момент, на констелацията от доверие вътре и 
вън и готовност за детайлни мерки за спешно прилагане. А 
това е свързано с пазарно равновесие и ментално 
стабилизиране – премахване на инфлационните очаквания, 
намерения и действия. Първото настъпва, когато цените 
достигнат и надминават световните цени и когато всички 
локални цени достигнат свободно пазарните си стойности. 
Второто настъпва малко след първото и е стимулирано от 
политическо доверие.  

Първа стъпка на държавата може да е намаляване на 
търсенето на твърда валута от пазарни субекти под 
контрола на държавата. Това става чрез прехвърляне на 
валутни плащания между държавни фирми чрез 
изключване на валутния пазар. Ако държавата има да дава, 
тя насочва кредитора към своя длъжник. Ако държавата 
има да взема, тя взема и дава на кредитори за да не излизат 
на пазара и да не усилват цената на валутата. 
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Тогава се попълва държавния валутен резерв с 
договорени заеми от световните финансови институции. 
Пазарът на валута се уравновесява. Централната банка е 
готова във всеки момент да покрие всяко търсене на валута. 
Подготвя се валутен борд, като банките се оздравяват 
максимално чрез изчистване на плащанията и ликвидация 
на несъстоятелните банки.  

В друг план и в по-устойчив следващ етап 
правителството предприема интервенции за защита на 
цените срещу покачване повече от световните. То внася 
например сирене, когато родното производство не достига 
или се укрива спекулативно с цел изкуствен дефицит и 
спекулативно повишаване цената. 

Правителството запушва дупките, като блокира 
илегалния износ на пари от страната, засилва митническия 
контрол и контрола върху самите митнически служители. 
То решително спира дотациите и пристъпва към 
ликвидация на предприятия в несъстоятелност. Но най-
важната и решителна операция е приватизацията, която в 
перспектива трябва да преструктурира и качествено 
трансформира икономиката като цяло.  

Е. Термодинамика на овладяването. Пазарната 
реформа е управление в критичен режим на една 
изключително инертна система в състояние на висока 
нестабилност: катастрофирала икономика в контекста на 
народно отчаяние, обществен песимизъм и духовен 
нихилизъм. 

Ако представим пост-комунизма като вълнообразна 
линия във фазовото пространство, изкачваща се нагоре, във 
всеки момент обществото се намира в точка от тази крива. 
Но тя се стреми да се свлече назад в последния локален 
минимум или напред след изкачване в последващия 
локален минимум на производство на ентропия. Това е 
нестабилност и се стреми да стане стабилност.  
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Така пост-комунистическото общество от време 
навреме и особено в началото поради недостатъчно големи 
сили на реформата се свлича назад в дупките на 
държавното наливане на пари в губещи предприятия, 
задържане на приватизацията, задържане на работните 
места с цената на загуби в бюджета, висока инфлация, 
висок социалистически манталитет. Това състояние на 
свлеченост, при което дъно всъщност няма, е “динамична 
стабилност” и клони към равновесното състояние или 
топлинната смърт, абсолютния социален хаос.  

Единственото, което спасява пост-комунизма, е 
изкачването и оттам спускането в ново равновесие, на по-
високо равнище, като равновесие на пазара или 
нестационарна метастабилност, поддържана с потока на 
рационалните действия на пазара. Пазарното равновесие 
при висока ликвидност и ниска инфлация. Нов връх и 
“плато” при свободни цени, частна собственост, минимална 
намеса на държавата.  

Термодинамиката на овладяването е термодинамика 
на стабилизиране на икономическата система, т. е. 
привеждането й в състояние на минимално производство на 
ентропия и оттук в перспектива експанзията, растежа на 
производството. Това може да се опише с понятия, 
приложени към социалната динамика на прехода. 
Състоянието на динамичните системи според 
неравновесната термодинамика се определя от дисипативни 
потоци на енергия, компенсираща ентропията, при 
определени гранични условия и при наличието на 
потенциали и сили за протичането на стабилизиращите 
потоци.  

Гранични условия на тази динамика са законите, 
политическата легитимност, съгласието в признаването на 
закона и силна съдебна власт. 

Стабилизиращият потенциал и съответните сили 
на стабилизацията са:  



 550 

 – наличие на световно доверие, изразено в 
стабилизационни заеми и натрупване на валутен резерв, 
поне равен на парите в обръщение; – доминиращо в 
обществото доверие към държавните институции и 
провеждането от тях реформа; – доминираща в обществото 
позитивна смислова гравитация към богатство; – 
доминиращо съгласие за усилване на реда; – национално 
единство за ориентация към западноевропейския 
цивилизационен модел. 

Потоците, които тези потенциали задвижват, са : – 
равновесни потоци на твърда и национална валута при 
фиксиран курс; – постепенно връщане на влоговете в 
банките; – доверие във финансовия режим; – оздравяване 
на финансовата система; – натиск на държавните 
институции за уреждане на лошите дългове; 

 – легално трупане на пари; – растеж на дела на 
частната собственост; – усъвършенстване на закона; – 
повишаване дела на външните инвестиции; - повишаване 
производството и износа; – повишаване доходите на 
хората; – икономически растеж. 

Така се осъществява една обратна на 
ентропийната инерция експанзия към подреждане или 
по-точно експанзия на реда от центъра към 
периферията на всяка плоскост на социалната 
динамика. На термодинамичен език това е 
метастабилност или ред чрез флуктуация.  

Някои флуктуации са позитивни, т. е. макар че 
тяхната физическа същност е неутрална към човешките 
ценности, те имат положителен смисъл за хората (за някои 
хора) в пост-комунизма. Това са процеси на спонтанна 
реанимация поради свободата на инициативата, частната 
собственост, правото на слово, свободата в културата. 
Такива флуктуации са усилвания на антиентропийни 
процеси на подреждане или преходи отвъд хаоса:  
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 – от разрушителна спекула към градивен капитал в 
търговията на едро; – от пиратство към легална 
видеомрежа; – от системата вход-изход към легално 
производство след приватизиране; – излизане на сенчестата 
икономика на светло; – от корупция към професионална 
етика.  

Установява се нова стабилност след стабилността на 
плановата икономика. Това е стабилността на пазарната 
икономика, чиито потоци и сили са вътрешните потоци и 
сили на човешката експанзия в света като 
икономическа инициатива, труд и рационално легално 
действие. Тогава е налице нов цикъл на икономическа 
динамика, в който всички промени гравитират около точка, 
отговаряща на стабилността или минималното 
производство на ентропия. В този режим системата не 
може да се извади от стабилност дотам, че да настъпи 
катастрофа, хиперинфлация и дори някаква форма на 
икономическа буря.  

Метастабилното състояние забравя своите начални 
условия. пост-комунизмът като метастабилно състояние 
забравя социализма. Преходът е извършен тогава, когато 
социализмът е забравен в икономически смисъл, т.е. 
неговите парични следи не са разпознаваеми в 
икономиката и не влияят в нея. 
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Глава ДЕВЕТА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА БОГАТСТВОТО 
Стопанската страна на пост-комунистическия ум 

намира пътища за локален растеж при всякакви условия. 
Въпросът е как личните мотиви на богатството на 
микрониво се стабилизират на макрониво в съгласие с 
реформата. 

50. “Да направиш удар” и “да бъдеш ударен” 
На микрониво ударът доминира в началния период 

на прехода. 
А. Фрагмент.  
През 1992 г. в офиса на “Химимпекс” в София влезли 

двама млади мъже. Обяснили, че са представители на студентска 
кооперация “Вариант-7” и предложили да закупят от фирмата 
продукция за около 260 000 лв (тогава равни на около $10 000) с 
разсрочено плащане за две седмици. Единият от тях се представя 
с паспорт на името на Цветан Цочев. Младежите показват 
удостоверение за регистрация на фирмата и сключват договор с 
“Химимпекс”. Натоварват от складовете на фирмата перилни и 
почистващи препарати и изчезват. След няколко дни 
служителите от “Химимпекс” потърсили търговеца в телефонния 
указател и открили, че Цветан Цочев е на 70 години, никога не е 
регистрирал фирма и през август е изгубил паспорта си. След 
подадена жалба две седмици по-късно мнимият Цочев е заловен в 
дома на приятелката му. (Кръстева, 168 часа, 1992).  

Б. Данни. Не е ясно каква част от икономиката е в 
сянка. Самата природа на сенчестата икономика прави 
нейното измерване почти невъзможно. И все пак 
съществуват начини да се оцени мащаба й.  

Според неофициални данни около 50 % от оборота на 
икономиката в България е данъчно необложен. Според данни на 
Института по икономика към БАН през 1994 г. делът на частното 
производство в БНП е 28 %, а делът на платените от частния 
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сектор данъци е 4 %. Две години след това повече от половината 
частни фирми у нас декларират, че работят на загуба, според 
шефа на Българската инвестиционна банка Пеньо Хаджиев. С 62 
милиарда лева са на червено частните ни фирми за 1996 г. според 
официалната статистика. Според Хаджиев обаче загубите 
надхвърлят 90 милиарда лева (60 000 000 DM). Само 11 % от 
средствата, с които работят частниците у нас, са собствени, 
останалото са дългове, според банкера (Стойкова, 5. 12. 1997). 

Ако се включи коректно производството и доходите 
на сенчестата икономика, всички числа, изразяващи темпа 
на растеж, дела на частното производство, доходите на 
населението и мащабите на прехода въобще, ще бъдат 
съвсем други. Ако увеличим доходите и производството на 
частния бизнес два пъти, ще се промени драстично мащаба 
на промяната, темпа на приватизацията, икономическия 
растеж и ред други показатели на макроикономиката след 
комунизма.  

В. Дискрукция. Налице е цялостна диструкция на 
жизнения свят. Диструкцията лишава хората от важни 
цивилизационни смисли и интерпретации и оголва 
социалния живот до твърдото ядро на оголените първични 
смисли. Доминират онези базови смисли, които на 
индивидуално ниво са съвместими с диструкцията на ниво 
общество: живот, богатство, власт. Диструкцията оголва 
скрити пластове, където умът е впрегнат в безкомпромисна 
борба с другите. 

Г. Форми.  
Удар. Една вълна на нечист дух съпътства пост-

комунизма и това е духът на правенето на нещо от нищо. 
В хаотична среда естествено е поведението на “удара”. Да 
възнамериш, проектираш и осъществиш “удар” не значи 
непременно да планираш и извършиш измама или кражба. 
Но това не значи и да действаш задължително законно. 
“Ударът” значи акт на рязко усилване на позициите на 
пазара – бял или черен, рязко увеличаване на богатството с 
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несравнимо малко усилие. По силата на хаоса ти не можеш 
да се опреш на добрите нрави, нормите, законите, 
правилата и партньорството. Защото добрите нрави са 
избледнели, нормите са хлабави, законите са неопределени 
достатъчно и не се прилагат стриктно, правила не са 
приети, а партньорството е много крехко. Пътят на 
богатството се пресича от всевъзможни социални вихри – 
инфлация, девалвация, спекула, корупция, политическа 
демагогия, социални движения. Трябва да построиш 
рационална процедура на натрупване на богатство по 
траектория, преминаваща през всичко, което е възможно и 
позволено по собственото ти разбиране за момента. 
“Ударът” тук носи смисъла на икономически успех в 
неопределена ситуация. Той носи менталността на своя 
автор и може да се ръководи от максимата: “всичко е 
позволено”, ако липсват вътрешни задръжки и страх от 
санкции.  

Да направя удар в този смисъл значи едно силно 
действие, което ме обогатява, да причини лишения на 
други, да бъде за чужда сметка. Ударите, които 
осъществяват за себе си и които си нанасят един на друг 
хората в първите години на пост-комунизма, да проекция 
на един разкъсан социален жизнен свят. В този свят няма 
съгласие относно нрави, ценности, норми и други 
социални форми. Животът се свежда до първични форми 
на индивидуално и групово оцеляване и експанзия. В 
макромащаб хаосът е всеобхватен, а икономиката е в 
режим, близък до свободното падане.  

Война на всеки против всеки. Така ти плаваш 
между полярните социалните роли на “удрящ” и “ударен”. 
Ти си излъгван и излъгваш, ти си “прецакван” и 
“прецакващ”, ти присвояваш или биваш ограбен. Ти си 
престъпник или жертва на престъпление. В това има нещо 
от Хобсовата “война на всички против всички”. 
Състоянието е на някаква най-нова близост до пред-



  555

гражданското състояние. Това диво състояние на човешката 
общност е оголеността на индивидуалните сили срещу 
гибелния социален хаос, продукт на експлозията. Хората в 
зависимост от агресивността и страданието си оскотяват 
или озверяват. Те губят себе си като граждани и се свеждат 
до борещи се за своя живот човешки същества в обстановка 
на естествен отбор, в обстановка на опасна “свобода на 
възможностите”, в която побеждава не най-силния в 
позитивен социален или биологичен смисъл, а онзи, който 
разполага с най-много социални ресурси, които може да 
впрегне в лично ползване: имот, пари, социални връзки, 
политическа власт, престъпни действия.  

Конфликти. Цялото това падане на живота може да 
стигне до неконтролируема ексалация на конфликтите и да 
усили източници на болки и конфликти между индивиди, 
групи, национални малцинства, социални слоеве. Това 
значи ескалация на лъжата, измамата, грабежа, насилието. 
В тази обстановка първични са националните конфликти, те 
лежат много дълбоко и деструкцията стига до тях, като ги 
оголва и изважда на повърхността. Тогава те наистина 
избухват в много от пост-комунистическите страни. Така 
деструкцията на социалния жизнен свят, причинена от 
експлозията на комунизма, обяснява ескалацията на 
всевъзможните конфликти и насилието въобще след 
комунизма.  

Хората тръгват по пътя на оцеляването и богатството 
по линиите на най-малкото съпротивление. Те почти 
изключват добрите нрави и законите, защото там 
съпротивлението е огромно. Най-малкото съпротивление 
пред раждащата се пазарна икономика, по което се върви, 
оказва присвояването на държавните ресурси, с които се 
разполага. Тази нечиста нагласа се разпростира въобще до 
чуждото, което подлежи на присвояване. 

Законите на пазарната икономика, а още повече ваку-
умът преди те да се създадат и да заработят, са идеална сре-
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да за разгръщането на “притискания” свободен илегален ка-
питал, трупан на гърба на все същия Хомо Комунистикус, 
който и без това е доведен до апатия. Той първо прави своя 
голям пробив и заема празното жизнено пространство.  

Спекулативна псевдопазарна икономика значи: 
– наследена сенчеста икономика от социализма; 
– усилено присвояване на вече по-безконтролна 

държавна собственост; 
– забавяне на легална приватизация и замяната й с 

нелегална; 
– недостиг на ясни и ефективни икономически 

закони, аномия; 
– липса на добри икономически нрави и ред; 
– икономическа престъпност; 
– блокаж на реформата; 
– лишаване на хората от положителна национална 

перспектива; 
– неприемане на коректното премерване на силите в 

една пазарна ситуация. 
Тези нагласи се разгръщат в спектър от феномени на 

анонимната икономика. Новите икономически субекти са 
толкова по-непрозрачни и неизвестни, колкото по-голям 
(илегален) капитал движат. Правило в балканската, а в 
известен смисъл и в централно-европейската пост-
комунистическата икономика е: Вземи повече и дай по-
малко. 

Не бива да се бърка това с всеобщата икономическа 
рационалност, насочена към печалба. Тази безогледна 
спрямо нормите спекулативна нагласа не е легален интерес 
към печалбата (Вебер), нито търсене и задоволяване на 
реални потребности, а принудително и по правило 
незаконно диктуване на пазарни условия и реалности. Така 
идеално-типична икономическа форма от “първоначалното 
натрупване”, от първото, хаотично време на пост-
комунизма се очертава безогледният “удар”.  
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Някои от формите на тези “удари”, които са по-
близки до формите на нечисти пари, са разгледани по-
подробно като форми на мръсните пари в предпоследния 
параграф на тази глава. 

Посредничество между производителя и 
потребителя. Тази нормална форма на бизнес в хаотичната 
икономика на изхода от комунизма става източник на 
ненормално високи печалби и инфлация. Производителят 
на изхода от централно-плановата икономика е преди 
всичко държавната фирма и на второ място частният 
(предимно селскостопански) производител. Държавната 
фирма се управлява от чиновници, които се стимулират 
чрез заплати от бюджета или от печалбите на 
предприятието. Ако то е печелившо, това стимулира добре, 
но не е пречка за предаване на държавния интерес в името 
на “удара”. Така чиновникът продава на заводски цени 
дефицитна качествена продукция (например алкохол) 
срещу комисионна. Купувачът я изнася на пазара в големи 
количества срещу търговска отстъпка, а до потребителя тя 
стига оскъпена изкуствено от посредничеството. Това 
посредничество често придобива абсурдни форми и по 
линията от производителя до потребителя се нареждат цяла 
верига от спекуланти. На по-перспективните 
посреднически канали се настаняват силови формации, 
които изтласкват дребните посредници и поемат стоковите 
борси под свой контрол. Плодовете и зеленчуците често се 
изкупуваха от силови групировки на кооперативните борси, 
където обикновените дребни производители бяха 
принуждавани бързо да се освобождават от стоката си на 
ниска цена.  

Лоши сделки на държавни служители срещу 
комисионни. Държавният мениджър или просто чиновник 
във ведомство, свързано с производството, търговията или 
митническата система, има властен ресурс, който може да 
бъде използван за “удар”, ако се поеме риска от санкции, 
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който по правило при корупцията е малък. Той действа в 
слабо и безотговорно контролирана държавна фирма или 
ведомство. От него зависи сключването на сделки от името 
на държавата. Той сключва сделки за внос и износ, като 
позволява на своя международен или вътрешен партньор 
или клиент да извлече изгода срещу ущърб за държавния 
интерес, продавайки тази изгода срещу подкуп или 
комисионна. Държавата губи и косвено губят гражданите, а 
износителят, вносителят или купувачът на едро от 
вътрешния пазар правят “удар”. Всъщност всички правят 
“удар”, с изключение на анонимната “държава”, 
фактически народът.  

Списъкът на този ред форми на “удар” може да се 
продължи.  

Д. Рационално обяснение. Ударите в пост-
комунистическото икономическо пространство са силно 
рационални действия, които се отразяват като силно 
ирационални действия за партньори, конкуренти или 
клиенти. Разбира се, възможно е по цялата верига на една 
операция всички да повишат своето богатство в резултат на 
удара. Но тогава е загубила “средата” от останалите 
инидивиди. Например дългата верига посредници след 
производителя печелят без изключение, но в резултат на 
това цената се вдига и потребителите губят.  

Печеливши са по правило активните, а губещи-
пасивните. Доколкото екс-социалистическият гражданин 
смята, че легалността и рационалността означават 
ограничаване в областта на регламентираното от държавата 
и институцията, в която работи, той е обречен да понася 
всевъзможни удари. Той се превръща в огромната си маса в 
почва, в която гръмоотводите отнасят токовите удари в 
бурната атмосфера. Хората в огромното си мнозинство 
понасят всевъзможните финансови операции и грешки на 
политическите си ръководители, на икономическите 
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групировки и на плеядата индивидуални играчи в 
пространството на формиращия се пазар. 

Държавната намеса в пазара е им плантация, която 
създава локални напрежения, деформира пазарната 
структура и води до намаляване ефективността на пазарния 
механизъм. При тотална държавна намеса пазарът просто 
колапсира, ако не може да премине в нелегалност като 
"черен пазар". В действителност "Държавата" като деец на 
пазара не съществува. Съществуват нейните представители 
– чиновниците – от министър-председателя до касиерката. 
Всички тези чиновници в рамките на държавата са 
мотивирани да действат по един типично паразитен начин, 
както действат имплантираните в живата тъкан чужди 
организми. Говорим за организми, за субекти, за 
чиновници, а не за механизми, бариери, държавни цени. 

Значи, когато се въведе държавна цена, тя е ниска. 
Тази цена може да се използва от държавния чиновник за 
закупуване на големи количества и за продажба на по-
висока от реалната цена на черно. Ниската държавна цена 
може да се използва за пряко купуване и продажба зад 
граница или на черен пазар на по-висока цена. От това 
държавният чиновник с частна фирма печели пряко. 
Ниската държавна цена може да се използва като властен 
ресурс. Ти си чиновник от министерството на Земеделието 
и даваш разрешение за износ на жито. Износителят Х е 
частна фирма, която е купила живото от производителя на 
ниска цена, малко по-висока от наложената от 
правителството. От това производителят е спечелил, 
защото се е измъкнал над летвата на държавата. Оттук 
нататък до равнището на реалната пазарна цена има още 
много разстояние. Чакат от него го "взема" търговецът, 
който е купил живото, след като го продаде на реална цена. 
но част от тази разлика във височините я "взема" 
държавния чиновник, защото именно той ще разреши 
износа. Срещу комисионна. Държавата губи, 
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производителя, губи,печелят само онези, които нямат 
никакво участие в производството на стоката жито – 
правителственият чиновник и прекупувачът. 

Погрешно е да виждаме в Правителството някакъв 
пазарен субект. Разбира се, когато то купува за държавата 
нещо или продава нещо държавно, това е факт. Но това е 
само форма. Смисълът на този факт е личното визиране на 
богатство в участниците в сделката. Сделката така може да 
се окаже неизгодна за държавата, за нейните граждани, но 
изгодна за всеки от участниците в сделката. 

Е. Динамиката на ударите може да се опише като 
“катастрофа” в “Теорията на хаоса”. При катастрофа или 
бифуркация се прекъсва линейността на процеса на 
промяна на състоянието. За време, близко до нула, се 
прескача в друго състояние. Динамиката на по-
продължителните операции е локално самоорганизиране, 
при което ентропията намалява за сметка на нарастване на 
ентропията на средата. Системата (индивидуалният деец) 
активно намира в средата (пазара) външни потенциали на 
усилване на организацията (богатството) и ги засмуква, 
като прехвърля техния потенциал в себе си. 
Термодинамичният поток (потокът на пари, стоки, власт)от 
външния потенциал към системата зависи от величината на 
потенциала и съпротивлението между източника и 
потребителя. Това са граничните условия на законността, 
силите на реда, възпиращите нрави и, разбира се, 
евентуалната засмукваща тяга на другата система, от която 
се черпи потенциала. Когато става дума за държавна 
собственост, е налице без субектна среда, а когато става 
дума за живи собственици, е налице борба, при която не е 
предопределено кой ще бъде удареният и кой ще нанесе 
удар.  
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51. (Въз) раждане на бизнеса като позитивен 
проект  

Ударът е тук и сега. Просперитетът не може да 
разчита на отделни случайни удари и илегални операции 
без граница. Обикновените хора с позитивна нагласа 
намират многобройни форми на частен бизнес.  

А. Фрагмент.  
“Закупихме предприятието от ликвидационен съвет през 

1994 г., разказва Мариана Стефанова, изпълнителен директор на 
“ВЕМАС” АД в с. Гавраилово, Сливенско. Фабриката за 
консервиране на плодове и зеленчуци е семейна собственост. 
Направихме основен ремонт на сградите...В момента разполагаме 
с цех за компоти, снабден с най-модерна американска линия, с 
капацитет 10 тона на час.” Фирмата произвежда над 50 
асортимента плодови и зеленчукови консерви. Построили са нов 
вакуумен цех за кетчуп, доматено пюре, лютеница. Имат 
собствен гъбарник. През миналата (1997) година са изнесли 4 000 
т готови изделия за Русия, 1 000 т за САЩ, по-малки количества 
за Турция, Хърватско, Румъния. “родните плодове и зеленчуци са 
резултат от възможно най-доброто съчетание на почва, климат и 
слънцегреене, припомня проф. Любомир Генчев от ВИХВП в 
Пловдив (Георгиева, 12-18. 01. 1998). 

Б. Данни.  
1992, 23. 10. На въпроса: “Ако останете без работа, какво 

бихте предприели?”, 37 % отговарят: “Ще се захвана с частен 
бизнес”. Това е най-често посочения отговор (MBMD, 1992). 
Този ентусиазъм за съжаление не расте в годините на прехода, а 
намалява. Това донякъде е естествено, защото пазарните ниши се 
заемат. Но има и друго. Условията за малък бизнес в България не 
са добри, а финансовата стабилност е налице чак през 1997.  

1993, 14. 01. На въпроса: “Според вас, от кого или какво 
зависи в най-голяма степен излизането на страната от сегашното 
трудно икономическо положение?”, 33 % отговарят: “От 
политиците и партиите”, 18 %: “От държавата”, 5 %: “От чуждата 
помощ и насилие”, 29 %: “От личната предприемчивост на 
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всеки” и 9 %: “От моралните добродетели на хората” (MBMD, 
1997) 

 
100 малки частни фирми конкурират държавното 

производство на консерви. Според 47 % от започналите собствен 
бизнес основен е проблемът със средствата (Евростат, 1992г.). 
Следва го доставката на суровини и материали(46 %), 
осигуряване на земя и сгради (45%), липсата на достатъчно 
информация за нормативната база (44 % от анкетираните). 
Следващото наблюдение на “Евростат” през 1996 г. отново 
откроява финансовите проблеми (47, 3 %) (Георгиева, 12-18. 01. 
1998).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Частен сектор Общ. сектор  
1990 69% 31% 
1993 40 60 
1996 24 76 
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Обща селскостопанска продукция 
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 Частен сектор Общ. сектор 
1990 75% 25% 
1993 52 48 
1996 69 31 
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Частен сектор Общ. сектор 
1990 59% 41% 
1993 25 75 
1996 12 88 
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Фиг. 51.1. Структура на брутната продукция (по съпоставими 
цени) в селското стопанство по форми на собственост – общо и 
по отрасли (НСИ, 1997). 

 
 

 Обществен сектор  частен сектор 
 52082,2 28669,6 
1995 54669,5 37457,2 
1996 102378 75765 
1997 490406,3 590000 
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Фиг. 51. 2. Придобити материални дълготрайни активи в 
обществения (series 1) и частния (series 2) сектори (млн. лв) (по 
данни на НСИ, 1998, с. 77). 

В. Проясняване. Частният бизнес носи смислов и 
енергиен потенциал, надхвърлящ всяка друга икономическа 
активност. Смисълът му е живот, сигурност, богатство, 
достойнство и понякога власт. Той е постоянно налице – 
дали цялостен, или частичен, дали позитивен, или 
негативен. Предприемането на бизнес е изпитание, което 
ангажира автентично. Затова може да преодолява всякакви 
трудности, често теоретично непреодолими. В процеса на 
тази експанзия бизнесменът се развива или се отстранява от 
пазара. Ситуацията е автентичната ситуация на живота 
срещу смъртта, на реда срещу хаоса. Само такава ситуация 
може да провокира дори промени, изискващи коренна 
пренагласа, смяна на мисловни форми, бързо, макар и 
болезнено превключване на нагласи. 

Г. Модуси.  
Автентичност на предприемачеството. Не само 

днес на Запад и след комунизма, а винаги и навсякъде да 



  565

предприемеш нещо интелигентно и полезно, което се 
приема от другите, е човешки автентично. Частният бизнес 
развива автентичното рискуване, т. е. предприемането на 
рисковани действия пред лицето на бедността и хаоса. Тази 
дейност оказва страхотен натиск върху адекватното 
осмисляне на парите, партньорите, организацията, 
планирането, преследването на положителния резултат 
докрай. Тя трансформира социалистическата етика на 
пасивността, безотговорността и колективизма в етос на 
активността, отговорността и индивидуализма. Другият не 
е просто събеседник, другар, враг. Той е партньор, 
конкурент, клиент. В тези свои измерения той носи за мен 
неизмеримата стойност на друг субект със свой интерес, с 
който се съобразявам. Докато се научим да възприемаме 
другите и да общуваме с тях в това измерение на 
рационално взаимодействие, ние правим грешки, от които 
се учим. Склонността към неформално ангажиране с 
обещание за лоялност отстъпва ясно на експлицитния и 
документиран договор. Доверчивостта отстъпва място на 
рационалното доверие. Уважението следва актовете на 
лоялно взаимодействие. И все пак естествената 
нравственост остава в основата на рационалното уважение.  

Гражданска автономност на собственика. Жизнена 
икономика се прави от автономни икономически субекти. 
Такива са само собствениците. Икономическото действие, 
естествено, се гарантира конституционно и в серия закони, 
които правят възможна пазарната игра. Пазарната икономи-
ка е качествено различна от централното планиране и пре-
ход към нея е невъзможен. Нужна е просто смяна на систе-
мата. Но още по-важно е, че автономният собственик е и 
силен като гражданин. Само той е истински независим от 
властите и може да ги балансира. 

Но свободният гражданин и собственикът не се съз-
дават автоматично от закона, дори когато той се приложи. 
Нужни са още две неща: капитали и нагласа. Начеващият 
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бизнесмен, къде принудително, къде по собствена воля, е 
въвлечен в изкушения за полулегални “удари” чрез вакуума 
от правила и чрез илегалните правила на доминиращата 
икономическа игра. Ако той е достатъчно дребен, за да 
остане вън от вниманието на спекулативните агенти, той 
може да действа с нагласата на коректен играч според 
своите нагласи, морал и рационалност. Каквито и да са 
начините на забогатяване, истинското (въз) раждане на 
бизнеса като позитивен проект е свързано с позитивната 
нагласа на риска, на съществуването във висок градус, при 
което се усеща силния живот и се изпитва пълнотата на 
живота. Именна тази дълбока нагласа създава предпоставки 
за експанзия не само и не толкова в лесните “удари”, 
условията за които с напредъка на прехода замират, а 
изключително в условията на ясни правила, в които пазарът 
е единствена мярка за качеството на нашия бизнес-проект, 
за неговата рационалност и сила.  

Бизнесът е многостранно мотивиран. Често се 
започва бизнес за оцеляване. Човек е съкратен и няма пари 
да храни семейството си. Той използва професионалната си 
компетентност или други свои умения, като предприема 
малък бизнес. Бизнесът може да се започне за повече 
доходи, за забогатяване, за придобиване на богатство от 
нов мащаб, несъизмерим със заплатата. В бизнеса се търси 
риска, приключението, играта. Мотив за занимание с 
бизнес е и властта: успелият в бизнеса може да разчита на 
власт в многоизмерни значения: власт над подчинените във 
фирмата, неформален авторитет и влияние в обществото, 
политическа власт в перспектива, властта на парите във 
всякакъв смисъл.  

Бизнесът е за всички. Селянинът извървява 
мъчителен път към манталитета на собственика. Отначало 
той предпочита да бъде поставен в удобни условия за обра-
ботка на земята, без да я владее и отговаря за нея. Но когато 
усети плодовете на отговорното стопанисване на 
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собствената земя, той няма да се върне никога към 
пасивното оплакване. Работникът отначало предпочита да 
остане на своето място, отколкото да поеме товара на собс-
твеността и ефекта от производството. Но когато осезава 
адекватното възнаграждаване за професионализма и риска, 
които частният бизнес предлага, той повече няма да 
продпочете малката бюджетна заплата. Пък и все по-малко 
може да разчита на нея в условията на приватизация, 
безработица и поради простата недостатъчност на 
бюджетната заплата. Интелектуалецът отначало предпочи-
та да се съхрани института или учебното му заведение в съ-
щия архаичен и неефективен вид, отколкото да се конкури-
ра свободно за високоплатена и перспективна роля в наука-
та и образованието. Но той постепенно се ориентира към 
свободното, отговорно и високорентабилно участие в 
конкурентни научни проекти и частно преподаване. 

Любителството в следкомунистическия бизнес. 
Бизнесменът след комунизма не само излиза от ситуация на 
почти пълна неизвестност на пазара, но и по правило няма 
икономическо образование и опит. Лекари управляват 
застрахователни дружества, преподаватели управляват 
издателства и т. н. Той не може да си позволи да плаща на 
мениджър поради отговорността на тази дейност и 
високото заплащане.  

Разбира се, повечето от регистрираните фирми 
фалират или не действат. Но останалите показват, че 
частният бизнес превъзхожда значително държавния по 
ефективност.  

Силата на илегалните. “Силните” на входа на пост-
комунизма наистина доминират в сенчестата икономика 
като актьори в нея отпреди промяната. Но ако не се насочат 
към легално действие, те нямат дългосрочна перспектива. 
Другите “силни”, които получават “червени пари” за пране, 
трябва освен това да се научат на правилата на пазарната 
игра, за да не загубят парите, а да ги умножат. Третите 
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силни използват своята вродена или придобита легална 
експанзивност от старите борби при социализма - борба за 
признание, борба за издигане в кариерата, борба за 
оцеляване и просперитет. Те са изключение, но като 
менталност са готови за пазара. Онова, което им липсва, 
липсва и на другите от техния ранг - липса на опит на 
пазара.  

Силата на легалните. Да се впуснеш в риск и 
легална рационална активност в условията на конкурентна 
борба – това е решително умствено трансформиране, което 
променя из основи начина на живот. Ти разширяваш 
хоризонта си. Отместваш границите си. Правиш повече 
неща и узнаваш, че си способен за повече неща. 
Предприемаш все по-рисковани, но и все по-печеливши 
ходове. Разширяваш социалните си контакти. Можеш да 
излезеш и на световния пазар. 

Това засяга не само икономиката в микроплан. Това 
засяга манталитета на либералната демокрация като цяло. 
Не само обикновените хора, а и големите бизнесмени, и 
политиците, и хората на духа и културата, има да се научат 
на риск и отговорност. Защото това е, което отличава 
“сънят” на социализма от “будността” на либералната 
демокрация. Това е усилване, издигане на силата.  

Пасивността. “Слабите” са онези, които остават в 
обятията на страха. Това са държавни служители без 
възможности за облагодетелстване, част от интелигенцията, 
учители, работници в държавни фирми. Още по-слаби от 
тях са учениците, студентите и пенсионерите. Но 
студентите и учениците разполагат с шансовете на своята 
жизнена сила да опитат някакъв източник на доход. 
Обикновено това е за съжаление нередовен и дори 
нелегитимен доход.  

Преходът от страх към риск се извършава 
постепенно, като еволюция, и скокообразно, като 
трансформация, като “дрейф” (drift) и “превключване” 
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(shift). Той потвърждава общата квази-тектонична форма на 
пост-комунистическия преход.  

Разслояването. Преразпределението на останалото 
от реалния социализъм богатство разделя нацията на народ 
и забогатели на неговия гръб. Това задълго ще остане печат 
на този преход. Възстановяването на икономическото 
общество обаче е обединение и съгласие с правилата на 
легалния капитализъм и законното забогатяване. Преходът 
е извършен тогава, когато новият частен бизнес като 
преобладаваща икономическа форма надрхвърли най-
високата точка на развитие при реалния социализъм като 
брутен продукт и жизнен стандарт.  

Недостъпност на кредитите. Във време, когато 
банките се разграбват, те предлагат изключително трудни 
условия за кредитиране на обикновени клиенти с бизнес 
планове. Тази трудност нарасна още повече след 
фалирането на ред банки. За да вземеш заем, трябва да 
ипотекираш налично жилище, да приемеш заема като сума 
да си остане в банката, да намериш двама до шест гаранта, 
с които банката сключва договор за изплащане на твоя заем 
в случай на твоя неизправност и да приемеш нереално 
висока и сложна лихва и убийствена месечна вноска, при 
което в края на периода реално изплащаш двойно повече, 
отколкото си взел. За да вземеш заем за бизнес, трябва да 
представиш безупречен бизнес-план и тройна ипотека или 
абсурдната форма на влог в същата банка. 

Ако веднъж закъсаш с месечното плащане, което 
надвишава априори твоите доходи, ти веднага си 
санкциониран с наказателна лихва. След два месеца ти 
вземат апартамента. Отчаяният заемоискател си тръгва от 
банката, и във вестника прочита, че същата банка е 
финансирала като държавна банка, някаква частна банка, 
която е имала проблеми с ликвидността.Това е станало по 
настояване на парламентарен човек от управляващата 
партия. 
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Д. Богатството се прави от рационалното действие. 
Рационалното действие на пазара е ангажирано и 
конкурентно. То е във висша степен усилие, т. е. 
напрегнато и целесъобразно действие по запазване, 
увеличаване на богатството. Всяко рационално действие 
носи последствията си. То може да се окаже нерационално, 
да доведе до загуби, което по правило се случва с 
действието, задвижено от социалистическа менталност, в 
условията на пазарна икономика. Няма рецепти на 
разумното действие и няма рецепти на разумното пазарно 
поведение. Всеки ход е уникален и изисква своя преценка и 
решение. Дали да оставя парите си в левове на депозит, 
дали да ги обменя в долари, да и с тях да си купя храна или 
дрехи, дали да си купя злато, дали да пътувам - аз съм 
собственик и аз съм свободен и отговорен да реша. Тези 
алтернативи са различно разумни. Някои от тях са губещи и 
дори фатални. Други са печеливши. 

Легалният бизнес е инициатива, намерение, воля, 
проект и реализация. Започва се от своеобразна нула. Може 
да се вземе кредит, ако има как да се обезпечи. Но силата на 
намерението надмогва и тази пречка. Защото позитивният 
проект и рационално действие са най-автентичната форма 
на умствено и действено усилие на гражданина за запазване 
и експанзия на неговия живот. Само това му гарантира 
стабилността, която го освобождава от зависимост от 
бюджетно издържаните държавни и общински предприятия 
и учреждения. Личният бизнес събужда гражданина като 
свободен и отговорен субект на историята. Той никога 
повече не може да бъде апатичен. Личният бизнес 
мобилизира заложби, способности и организация. Той 
изисква отдаване и просто изважда на бял свят силите, 
които движат напред. Бизнесът като съвместно действие 
подлага на изпитание морала и при лош морал рано или 
късно изхвърля от партньорството. Няма друг начин 
гражданинът да стане адекватен на либералното общество с 
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неговата пазарна форма на правене на богатство, освен 
правенето на богатство от гражданина. Придобитата 
собственост прави хората независими и отговорни за 
бъдещето, защото те рискуват много повече от 
незаангажираните. При опасност от нов тоталитаризъм 
първи губят собствениците и именно те са гаранция срещу 
всякакви нови опити за социални експерименти вън от 
принципите на свободния пазар и автономната личност.  

Пробивът с ново производство е свръхрационално 
действие, творение на личността, промъкване през оскъдни, 
почти нулеви възможности към успех. Това е също свръхе-
тично действие, ако протича легално и позитивно в услови-
ята първоначалната илегалност. 

Частният бизнес на честния човек го изправя пред 
възприемаеми, измерими и решими проблеми, които се 
формулират в актуални задачи в пространството и времето. 
Той се събужда от летаргията на “Времето пари не струва” 
и се помества в едно напрегнато пространство-време, което 
не търпи вакуума на бездействието и безсмислието. 
Бизнесът е вихър, в който нещата стават и се вършат с 
онази скорост, която е нужна за успешния им завършек, а 
не с предпочитаната емоционално.  

Да се прави (малък) бизнес след комунизма е норма, 
жизнен изход и позитивен проект. Не е задължително 
всеки бизнесмен да прави само “удари” за сметка на 
производители, потребители или партньори. Това е 
възможност за рационален успех и всеки е изкушен в 
някаква форма или степен да я осъществи. Самият частен 
бизнес със своята експанзия, подхранван отначало от 
загниващата държанвна икономика, “изконсумирва” 
условията за своето илегално подхранване и е изправен 
все по-решително пред легалните форми на печалба. 
Довчерашните спекуланти създават вериги магазини и 
правят легална търговия, като не допускат пречещите им 
нови спекуланти. Приватизацията създава автентични 
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собственици на значителни активи и съответния манталитет 
на отговорен и пресметнат риск. 

Е. Динамиката на експанзията на легалния бизнес 
е познатата динамика на антиентропийното 
структуриране далеч от равновесието. Той успява в 
запазващо се състояние на (относителна) стабилност на 
икономическата система, усилва макростабилността и на 
свой ред е усилван от тази макростабилност. Напредъкът на 
бизнеса създава икономически растеж. Той се регулира от 
познатите механизми на пазара и цената като равновесен 
израз на съотношението между търсене и предлагане е 
единственият точен знак за определяне къде, какво и колко 
да се произведе и продаде. Вместо положителните обратни 
връзки на хаоса действат отрицателните обратни връзки 
на стабилността.  

52. Държавни стопански монополисти 
На фона на експанзия на частния бизнес се откроява 

ве по-силно със своята неадекватност монополизма на 
държавни мега-фирми. 

 
А. Фрагмент.  
През 1992 г. “Нефтохим” е обвинен в злоупотреба с 

монополното си положение по отношение на частната фирма 
“Елпида 3” (решение на комисията за защита на конкуренцията), 
поставяйки изпълнението на потвърден от него договор в 
зависимост от допълнителни условия и е ограничен достъпа на 
частната фирма до националния пазар. По този начин два пъти е 
нарушен законът за защита на конкуренцията, обясни юристът на 
комисията Трифон Станев (Димитрова, 18. 01. 1993). 

Единствен изход е бързата приватизация и 
създаването на конкурентна среда, като се освободи вносът 
на горива. “Важна задача през 1997 г. ще бъде 
намаляването на монополното влияние в сферата на 
енергетиката, телекомуникациите, железопътния 
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транспорт”, е записано в “Програма 200” на 
правителството.  

Б. Данни.  
Държавната рафинерия-монополист “Нефтохим АД” е 

една от най-печелившите рафинерии в света. Вътрешният пазар е 
защитен от внос с мита и такси, гарантиращи 100 % монопол. Но 
в началото на 1998 тя е най-голям длъжник в България. 
Рафинерията е на границите на моралното и физическо 
износване. Специалисти предупреждават, че в близките една-две 
години Нефтохим ще достигне степен на износване, от която 
производствената му дейност вече става опасна. Зачестилите 
аварии през годината потвърждават тази прогноза. От години 
рафинерията не е инвестирала дори един лев в технологично 
обновление. Около $ 100 000 000 са необходими годишно на 
“Нефтохим” за инвестиции и капитално строителство, но 
дружеството би могло да отделя не повече от 23 млн. долара 
годишно, се твърди в справката. 

Нефтохим е лидер по технологични загуби. Те са огромна 
сума, която е несъпоставима с нормалните световни стандарти. В 
договорите за процесинг рафинерията сочи технологични загуби 
от 9 %. Ако тук са включени енергийни разходи, и ако се вземат 
данните за чистите технологични загуби по най-оптимистични 
изчисления, те са равни на 2 %. В Европа технологичните загуби 
на рафинериите от типа на Нефтохим достигат не повече от 0.5 – 
0.7 %, твърди експерт в нефтения бизнес (Александрова, 15 – 21. 
12. 1997). 

Печалби по изчисления – $ 50-60 на тон бензин. “За А-91 
сметките показват печалба от $ 100 на тон за сметка на 
потребителя. Това прави комбината представител на най-дивия 
монопол в България”, твърди бивш шеф на рафинерията.  

Дълг към бюджета към 1. 01. 1998 – 320 000 000 000 лв = 
320 млн DM. Дълг към Булгаргаз – 40 000 000 DM. Дълг към 
доставчиците – около $ 18 000 000. Нефтохим не плаща на 
бюджета, но продължава да поддържа богат футболен клуб.  

Енергетиката трупа загуби и разчита на субсидии (главно 
въгледобив и топлофикации). Цената на топлоенергията ще расте 
още. Цените на електроенергията вече покриват разходите на 
монополиста НЕК. Поддържат се изкуствено ниски за 
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домакинството за сметка на промишлеността. Цената на 
бензините пада към световната.  

В. Ментална форма. И държавната, и частната 
собственост, и “Нефтохим”, и “Мултигруп” имат една и 
съща ментална суб-структура, в която личната печалба на 
всяка цена сега и тук е основен пост-комунистически 
принцип. Фирмата-монополист е само удобна форма за 
извличане на монополна печалба, при това в 
благоприятните условия на аномия, безредие, държавна 
безстопанственост и слаб контрол. Тук намираме пост-
комунистическия етос на печалба сега-и-тук на-всяка-
цена без оглед на легалността. Този етос е чужд на етоса 
на легалното трупане на печалба като самоцел на почтения 
човек на признатия кредит – капитализма (Макс Вебер).  

Пазарът изключва "привилегированите" точки с 
особени свойства. В пазара нищо не се ражда от нищо и 
няма някакви места, където като от извор богатството 
"извира" и трябва да се наредим на опашка, за да си налеем. 
Държавите, в частност, със своите институции, не са 
особени точки, където богатството се "ражда". 
Правителствата не притежават магичен достъп до някакви 
"кранчета", които да пускат или спират и с това да хранят 
или да не хранят своите граждани. Това, което притежават 
правителствата, са лостовете на управление. Те могат да 
задържат цени, да създават протекция за национални стоки 
чрез високи мита за внос на тези стоки, да търгуват като 
собственици.Те дори "произвеждат" като собственици на 
държавните предприятия. Но те съвсем не разсъждават като 
собственици и в никакъв случай като добри стопани. 

Монополните държавни фирми подлежат на 
приватизация. До своята приватизация те са места за 
изтичане на пари чрез входни и изходни паралелни и 
посреднически фирми. Характерът на държавния монопол 
през прехода към пазар е двойнствен. От една страна те са 
канали за загуби на държавата и данъкоплатеца. Но от 



  575

друга страна те препятстват настаняването на частен 
полулелаген монопол, което поставя сигурността на 
страната в опасност. Такъв е случаят с “Топенерджи” и 
неговата посредническа роля във вноса на газ от Русия. 
Посредник извън държавата относно стратегическа 
суровина при монополно положение е голям риск. Такъв 
посредник ще държи правителството в зависимост и то 
просто няма да изпълнява ефективно своята мисия на 
правителство.  

Г.  
(Пост) социалистическото недоразумяване на 

държавното богатство и производство. Държавата не 
произвежда. Властниците не произвеждат. Те не са пряко 
отговорни за благосъстоянието на гражданитеу, а само 
посредством своите управленски функции. Държавата не 
принадлежи на министрите.  

Никой министър няма да заплати от джоба си 
загубите на държавното предприятие. Той ще заплати 
загубите от бюджета, а този бюджет се събира от 
данъкоплатците, т. е. от гражданите, които произвеждат 
някакво богатство, от данъците, таксите, митата. Огромните 
държавни фирми в здрава икономика внасят най-големи 
данъци и такси. Именно благодарение на тях голям брой 
хора могат да се ползват от бюджета за заплати, пенсии , 
обучение, здравеопазвнане и култура.  

Тежестта на държавните монополисти. Когато едно 
монополно държавно предприятие е на загуба, се получава 
нещо абсурдно. Вместо то да осигурява средства не само на 
себе си за своето производство и разширение, а и за 
държавния бюджет, то виси с цялата си огромна финансова 
тежест на същия този държавен бюджет. Вместо 
"Нефтохим" да помага на моята държава и косвено на мен 
като бюджетно заплатен преподавател, той взема от моите 
заработени пари, за да плаща по-високи от моята заплата на 
своите чистачи. Значи назначени от държавата мениджъри 
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са в сила да се разпореждат с богатство, което не се 
произвежда в ръководените от тях фирми. Това е много 
неадекватна и опасна позиция. Да се разпореждаш с 
чуждото значи преди всичко да присвояваш. Дори при 
пълна легалност и никакви нечисти сделки при загуба 
държавния монополист присвоява пари от бюджета.  

Но още по-тежък за прехода е случаят, когато 
държавен монополист, който поддържа цени, равни или по-
големи от световните, отчита нищожни печалби или загуби. 
Със сигурност това е сигнал за силен поток на изтичащи 
пари от него към частни паразитни фирми на входа и 
изхода.  

Държавното регулиране и неговата сянка. Тук се 
присъединявам към неолиберализма на Милтън Фридман, 
но не от теоретични, а от емпирични аргументи. Държавата 
като законодателна, изпълнителна и съдебна власт може да 
влияе на пазара, защото именно тя е инстанцията, която 
прави социалния ред възможен. Правитеството може да 
предлага нови закони, парламентът да ги одобрява и съдът 
да съди според тези закони. Всичко останало като 
регулация на цени, дотации и "безболезнени преходи" са им 
плантации в една органична структура, каквато е пазарът, и 
тя винаги реагира така, че ефектът от тези "социални 
действия" е нулев или отрицателен. Такива факти и форми 
вече разгледах в предишните параграфи.  

Пазарът е продължение на колективния живот на 
хората. Той е нежив, но е среда за живи действия. Всяка 
външна намеса на не пазарни субекти и не пазарни 
действия в пазара просто го лишава от "пазарност”, прави 
от пазара нещо друго. Ако на пазара аз като производител 
или търговец нямам право да установя цената, която 
смятам за адекватна и която моят партньор - клиентът, би 
приел, а трябва да изпълнявам държавно решение за цената, 
аз вече не съм пазарен субект. Държавата посяга на моята 
свобода. Тя изначално бърка правилата или по-точно едно 
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метаправило на пазара - свободата. На пазара свободата не 
е идеал, лозунг или ценност.  

Д. Резонът да се поддържа държавен монопол след 
комунизма е просто начална стабилност и защита на 
вътрешното производство срещу внос, за който държавата 
по правило няма ресурси. Ако плюс това правителството е 
ляво, то може да опита да поддържа някакви относително 
ниски цени. Но така то ще стимулира дефицит и скрит 
износ. Затова рационалното правителство, ако е решило, че 
е против вноса на дадена стока или за поддържане живота 
на дадена огромна фирма поради социални причини 
(работни места) и икономически резон (голям данъчен 
поток към бюджета), ще поддържа относително високи 
цени.  

Тогава интересите на правителството – собственик и 
на менажерите и работниците във фирмата – монополист 
съвпадат конюнктурно и монополът се поддържа. Това 
става за сметка на потребителя и развитието на съответния 
отрасъл, който е лишен от двигателя на конкуренцията. В 
стратегически план монополът след комунизма се оказва 
вреден и за самия монополист – той губи сетива за пазара, 
зарязва развитието си и при неизбежното си де 
монополизиране има опасност да бъде унищожен. 
Монополът е ирационален като цяло и е “бомба със 
закъснител” за младите пазарни икономики, каквито са 
всички техни антипазарни нестабилности и дефицити.  

Монополът от всякакъв вид е отслабване и в крайна 
сметка убиване на пазара. Само свободната конкуренция 
прави възможна цената като точен знак за производителя, 
търговеца и потребителя, които осъществяват 
производството, динамиката и потреблението на 
богатството. Монополът от държавен и от частен характер 
прави цената неадекватно висока или като изключение 
ниска. В това е и смисълът на законите против монопола.  
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На пазара свободата е условие за съществуване и 
експанзия. Не може да се направи цена иначе, освен 
свободно. И само свободната пазарна цена е "истинската" 
цена. Щом на мен ми забраняват да слагам моята цена, а ми 
налагат от държавата някаква измислена цена, аз няма да 
произвеждам. Ако цената е изкуствено ниска в условията 
на държавно регулиране, ще произвеждам и ще продавам 
нелегално, на черен пазар, на истинската цена. Иначе ще 
продавам на ниската държавна цена и ще губя или ще 
печеля по-малко. Тогава ще се намерят веднага други, 
които ще купят цялата стока от мен на тези по-ниски 
държавни цени, и веднага ще я укрият и ще я продават на 
цени, по-високи от реалните пазарни цени, поради 
създадения дефицит от укриването на стоката. Така аз 
отново мога да спечеля или загубя. Просто държавата е 
създала едно препятствие и аз или ще го преодолея с 
печалба за себе си, което ще се смята за "спекула", или ще 
загубя. 

Е. Термодинамиката на монопола е динамика на 
(само) организацията в благоприятна среда на липса на 
алтернативна самоорганизираща се система, която 
привлича същите потенциали като монополиста. 
Монополът след комунизма се различава от спонтанно 
постигнатият в резултат на свободна конкуренция монопол 
на свободния пазар. Той е изкуствено за пазара състояние, 
което се пази в екс-комунистическите страни от същите 
системни сили и бариери, които го създават при 
социализма. Държавата създава енергетични бариери за 
външните потоци на същата стока (външната конкуренция) 
чрез високо съпротивление срещу тях (високи мита). 
Монополистът е единствена по дадено качество система, 
към която се насочват принудително и безалтернативно 
потоци пари от цялото стопанство.  

Тези потоци поради природата на държавната 
собственост по правило не водят до самоорганизация на 
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монополиста, а се оттичат извън него, във фирмите на 
входа и на изхода. Така държавният монополист всъщност 
е депо за събиране на пари, които се източват от частни 
полулегални собственици. Така изтичането на ентропия от 
монополиста влива потоци, които подреждат фирмите-
паразити. 

Приватизацията автоматично променя 
термодинамиката на тези фирми. Частният отговорен 
собственик първо запушва дупките за изтичане на 
собственост, като си създава собствена мрежа, по която 
тече продукцията и парите. Той създава нова по посока 
тяга, която концентрира обратно богатството в рамките на 
фирмата. Така фирмата намалява производството на 
ентропия и усилва своята самоорганизация. 

53. Дилеми на приватизацията 
Ще продам всичко за шест месеца, ако не ме питате на 

кого и за колко! Александър Божков (Министър на 
промишлеността в правителството на Костов). 

Решаването на проблемите с монополизма е в 
синхрон с решаването на основния проблем на пост-
комунистическите реформи – появата на собственика с 
неговата отговорна и рационална интенция към 
богатството. 

Приватизацията е кълбо от дилеми: по-доброто 
решение на едни от проблемите води до по-лоша позиция 
по други.  

А. Фрагмент.  
“Аз наричам Русия страната на назначените милионери. 

Защото у нас милионерите ги назначават. Казва им се: Ти ще 
владееш това и ще станеш милионер!” (Каспаров, 6. 05. 1998). 
“Никъде в Източна Европа приватизацията не е минала гладко и 
без скандали. В Русия протече гигантско преразпределение на 
националното богатство, при това по не съвсем ясни правила. 
Новите собственици на приватизираните суровини и 
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индустриални компании са ключов фактор в политическия 
процес. В Полша, Чехия и Унгария схемите бяха различни, не 
липсваха скандали, но и в трите държави определящи за успеха 
на приватизацията бяха неговата бързина и мащабност” 
(Каспаров, 15 – 21. 12. 1997). 
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1993. 04. 02. На въпроса: “А смятате ли, че след 
приватизацията на дадено предприятие хората, които работят там, ще 
имат по-големи доходи?”, 41 % отговарят – ”Да, ще имат по-големи 
доходи” (MBMD, 1993). На въпроса: “Мислите ли, че трябва да бъдат 
приватизирани всички държавни предприятия, по-голямата част от 
тях или само малките?”, 43 % отговарят: “По-голямата част” 
(MBMD, 1994). 1994. 15. 09. На въпроса: “Смятате ли да участвате в 
масовата приватизация?”, 72 % отговарят: “Не”. (MBMD, 1994). 
1994. 28. 10. На въпроса: “Бихте ли участвали със свои средства в 
приватизацията у нас?”, 76 % отговарят: “Не” (MBMD, 1994). 1997. 
26. 09. На въпроса: “Наложително ли е да се извърши приватизация 
на предприятията в страната?”, 51.2 % отговарят: “По-скоро да”, 35.6 
% отговарят: “По-скоро не”, а 13 % не отговарят (MBMD, 1997). 
1997, 26.09. На въпроса: “Как според вас трябва да се постъпи с 
неефективните предприятия”? 34. 7 % отговорят: “Да се продадат, 
макар и на символична цена, защото новият собственик ще знае как 
да се справи със загубите и все пак хората няма да останат без 
работа”, още 24. 3 % отговарят: “Да се закрият, защото носят само 
загуби”, но все още 31. 0 % приемат компромиса: “Да се смени 
ръководството им и държавата да покрие разходите” (MBMD, 1997). 

 
 Решения Сделки   Решения Сделки 
1992 102 15 1994 1380 363 
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1993 613 128 1995 1633 1098 
   1996 1082 792 
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Фиг. 53. 1. Взети решения и сключени сделки за приватизация по 
години 
(НСИ, 1997, с. 89). 

Според методиката на Световната банка едно предприятие 
е приватизирано, когато са продадени 67% от акциите му и 
държавата вече не притежава и блокиращата квота от 34 %. 
Министерството на промишлеността изчислява стойността на 
реалния сектор в началото на 1998 на стойност 670 млрд. лв 
дълготрайни активи. Това значи, че пълна приватизация в 
България ще има, когато бъдат продадени активи на стойност 4 
489 000 000 лв или 4 489 000 DM.  

Приватизацията се извършва в най-различни форми. Преди 
всичко тя се дели на касова и масова. Касовата приватизация 
може да има формата на търг, конкурс, преговори с 
потенциален купувач, покупка на акции на борсата. Най-
новата форма е “пулова приватизация” с помощта на 
консулртантски фирми. “ОБЯВЯВАМ ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ за продажба на 26,4% от капитала на “Лавена АД-
Шумен”, представляващ 13 221 броя акции, при начална цена на 
пакета от акции – 580 800 000 лева и размер на депозита за 
участие в търга – 58 080 000 лева ПРИ СЛЕДНИТЕ ТРЪЖНИ 
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УСЛОВИЯ: а)размер на предложената цена; б)кандидатът...да 
гласува за решения, с които се: - запазва основния предмет на 
дейност...; б – запазва съществуващщия средносписъчен състав и 
разкрива нови работни места; в)закупените по реда на този търг 
акции не могат да бъдат прехвърляни в срок от три години. 
Министър: Ал. Божков. (Труд, 6. 12. 1997). Друга форма е 
Заповед за продажба на до 80 % от акциите в регистрирания 
капитал на АД чрез преговори с потенциални купувачи 
(Министър: Ал. Божков).  

Масовата приватизация се извършва чрез бонове, срещу 
които се придобиват акции от гражданите чрез пряко участие в 
търгове или чрез приватизационни фондове.  

Частният сектор е около 25 %, а дава над 30 % от 
промишлената продукция през 1997 г. 250 сделки за 
приватизация са сключени от Агенция за приватизация през 1997. 
Финансовият ефект от тези продабжи е приблизително $ 1 500 
000 000. Постъпилите плащания са почти три пъти по-малки. 
Само 1/10 от продадените предприятия са поели реални 
инвестиционни ангажименти. Съотношението между касова и 
масова приватизация към края на 1997 е 1:1. Очаква се през 1998 
да се приватизират още 40 % от държавните активи. 10 от 12 
стоманодобивни предприятия са частично приватизирани чрез 
масовата приватизация. “Кремиковци” обаче остава 96 % 
държавна. “Стомана” – Перник остава 75 % държавна. Най-
критично е положението в електротехническата и електронната 
промишленост. Предстои приватизирането на фармацевтичната 
индустрия и отбранителната индустрия. Въгледобивът предстои 
да се преструктурира чрез закриване на фирми и 
преструктуриране. 

В. Свръх дилемата на приватизацията е ‘to be or not 
to be?’. Парадоксално е държавата да създава частна 
собственост. Пряко против интереса на социалистическите 
държавници би било да отстъпват от контрола върху 
ничията собственост в интерес на частници. След края на 
държавната икономика предстои връщане на частната 
собственост като форма на пазарното стопанство. Да има 
приватизация е интересът на цялото общество, на всички 
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граждани. Но точно онези, които следва да изпълнят тази 
обществена воля, правителствата, са в такова положение, на 
такова място в обществото, където съществува силна 
гравитация към държавно притежаване, административен 
контрол и реализация на редица социални и лични цели 
благодарение на контрола върху това огромно богатство. 
Дилемата на приватизацията като типичен пост-
социалистически парадокс е в това, че държавата лишава 
сама от контрола върху огромни икономически ресурси. Но 
тази дилема избледнява, щом обществото е съгласно и 
притиска правителството да приватизира. А обществото 
след комунизма бавно осъзнава нуждата от приватизация. 

След това идват дилемите: Бързо ли? На кого? За 
колко? Бързата приватизация пресича процеса на 
разграбване и западане на предприятията. Но тя означава 
ниски цени и съмнителни купувачи. Не е гарантирано 
лоялното стопанисване и изпълнение на приватизационния 
договор. Имаме не един примери за това (“Плама” е най-
значителният случай). Бавната приватизация означава 
внимателен избор на купувач и запазване на 
предприятието. Но тя понижава цената и вероятността от 
продаване. Продажбата на когото и да е означава преди 
всичко свързване с офшорни фирми и фирми на подставени 
лица, което често значи нечисти намерения при покупка. 
Такава примери съща вече са налице. А намирането на 
подходящ купувач забавя приватизацията и може да я 
осуети. Добрата цена на предприятието се постига трудно. 
Колкото по-бавно се движим към по-висока цена, тя 
обективно намалява със западането на предприятието и 
задлъжняването му.  

Така че всички критики от различни страни към 
процеса на приватизация си противоречат.  

Г. Ментални дилеми на приватизацията. Бавна или 
бърза? Касова или масова? Непрозрачна или прозрачна? 
Административна или свободно-пазарна? Икономическа 
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или политическа? В зависимост от решенията по тези 
дилеми, които винаги са уникални, се получават добри и 
лоши приватизационни сделки. Няма рецепта за всички 
фирми. Често и най-добрите сделки стават начало на агония 
на приватизирани фирми. Така “Оптико-електрон” след 
приватизацията си затъва до 10 млрд лева дълг. Работещите 
високо-квалифицирани негови специалисти започват 
протест. За 60 дни стачка фирмата затъва с още 60х60 = 3 
600 млн. лева.  

Бавна или бърза? Ако приватизацията е бавна, 
реформата се забавя и социалната й цена се покачва. Ако 
приватизацията е бърза, тя е евтина и държавата губи. 
Социалистите си представят някаква бавна приватизация за 
постепенен преход и ниска социална цена. Докато 
държавата контролира производството и търговията, тя 
може да регулира “разумно” производството, заетостта, 
цените и доходите. Но именно бавната приватизация води 
до изтощение и разграбване, което отслабва държавата и 
причинява бедност. Бавната приватизация значи 
непазарни елементи в пазарното поле. Те спонтанно се 
изтласкват от органиката на пазара. Непазарните 
интервенции: задържане на цени, дотиране, задържане на 
стоки и рефинансиране на банки, води до напрежения, 
дисбаланси и неизбежни трусове. Те са бомби със 
закъснител. Това обяснява защо в някои екс-
комунистически страни със силни социалистически нагласи 
и слаби либерални и пазарни традиции приватизацията 
става бавно.  

Реформата в собствеността е инертна и по друга 
причина. Собствеността има най-голяма тежест в 
смисловия свят на рационалния човек и тя е скъпа като 
живота и свободата. Преразпределянето на собствеността 
при комунизма (национализацията и колективизацията)са 
извършени с мащабно насилие. Преразпределението на 
собствеността в обратно направление пък лишава от 
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контрол върху богатството номенклатурата. 
Приватизацията и особено реституцията среща съпротива. 
Тя е зависима от констелацията на собствеността. 
Приватизацията все пак е възможна, защото не е отнемане 
от живи собственици, а от държавно притежание, т. е. 
отнема се само контрола на висшите държавни чиновници, 
който корумпира реалния социализъм. Тя е възстановяване 
на един отминал и естествен за цивилизацията ред.  

Правителството забавя приватизацията.  
“Постоянните опити да бъде и “харесан” инвеститорът, 

влияят драстично на скоростта, а често и на цената” – пише 
банковият прокурист Станислав Божилов (Божилов, 30. 06. 1998).  

Затова всеки правителствен екип, който идва след 
комунизма на власт, за да приватизира, се озовава в 
положение да не иска приватизацията, да я отлага, забавя 
или заменя с нейни сурогати. Този непосредствен и локален 
интерес на правителството и местната власт обаче е 
противен на интереса на обществото и бързо предизвиква 
неговото отрицание, протест, недоверие и сваляне на такава 
власт. Само правителство, което открито и решително 
застава зад своето общество без оглед на локалните си 
лични интереси, продава големи и печеливши фирми на 
частни лица, като най-често продажбата е на загуба и 
връща в бюджета само част от ресурсите. Но когато тези 
фирми са изтощени, морално остарели, губещи по различни 
причини, например загубени пазари след разпадане на 
социалистическата икономическа общност, или изкуствено 
доведени до фалит чрез ограбване, тогава приватизацията е 
спасение на остатъка от тези фирми и държавата е в 
интерес да иска бързото им продаване на отговорни 
собственици, които могат да ги съживят. Дилемата се 
разрешава в полза на приватизацията в два случая: когато е 
налице висока легитимност и обществен контрол, които 
подтискат локални лични и групови интереси във властта, и 
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когато държавната собственост вече е отслабена дотам, че 
се нуждае спешно от реанимация в частни ръце.  

Държавните чиновници нямат пряк интерес от 
приватизацията. Приватизацията е уникален акт, който се 
извършва против личния и корпоративен интерес на 
онези, които го извършват. Затова успешната 
приватизация изисква “ирационално” предани на 
политическа мисия управници, които са изпратени от 
обществото със задача да извършат приватизация като 
неотменна част от реформата, а не да преценяват сами дали 
да я извършат. Приватизацията не е въпрос на конюнктура 
и рационален избор за управника с оглед на властните 
ресурси, които са на разположение, а въпрос на етос. 
Гражданското общество изисква приватизация за успех на 
реформата и възстановяване на свободния пазар. Никой 
конкретно, и най-малко мнозинството хора с малки доходи, 
няма непосредствен интерес от приватизацията 
(боновете на частната приватизация по правило не носят 
доходи, сравними с потребностите). Интересът е 
абстрактен, интерес на общността, на обществото, на 
бъдещето. Затова приватизацията е пробен камък за 
зрелостта на обществата в преход. Държава, която 
приватизира масирано, е в състояние на висша 
мобилизация от своето гражданско общество, от своя 
народ. Тя действа в ситуацията на силно обществено 
съгласие за неизбежността и позитивността на 
приватизацията. А това значи радикална скъсване със 
социалистическия манталитет. 

Обществено съгласие между силните за отлагане 
на приватизацията до приключване на илегалното 
присвояване. Напротив – съгласието за не-приватизация 
и илегално присвояване е много по-силно.  

В действителност реалната приватизация е много-по 
напреднала на всеки стадий от официалната. Форми на 
приватизация са източване на държавни средства за 
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образуване на банки, закупуване на държавни активи с 
лоши кредити, източване на пари от големи държавни 
фирми чрез частни фирми на входа и на изхода. Впечатлява 
самоусилващият се на два стадия процес на присвояване 
на държавни активи. На първия стадий те се изпомпват чрез 
схемата вход-изход от частни фирми на ръководителите на 
държавната фирма чрез подставени лица. Така държавната 
фирма отслабва, взема кредити, които не може да върне, и 
отива към фалит. Когато държавата предприеме продажба 
на фирмата, тя е намалила своята стойност примерно на 30 
%. Тогава на пазара първи се появяват онези, които са я 
изпомпали, и с онези примерно 70 % от стойността й, които 
вече са тяхна собственост, купуват фирмата за 30 % от 
стойността й и им остават 40 % за инвестиране и 
съживяване на фирмата. Така държавната собственост става 
частна без новите собственици да я купуват – те просто я 
източват. Разбира се, това не е повсеместния механизъм, но 
съществува масивно в стопанството след комунизма. 

Номенклатурна приватизация. А всичко това 
означава, че “държавната собственост” на социализма се 
превръща във висока степен в частна собственост на 
номенклатурата, която е стопанисвала тази собственост. 
Просто обществото не търпи държавната собственост и 
тягата тя да придобие истински собственик е най-силна за 
живите й стопани. Държавните чиновници, каквито 
впрочем са и самите директори на фирмите, гледат как 
става това, участват отчасти в процеса и дори при 
позитивна и легална нагласа са по правило безсилни да 
спрат процеса – всички възможности за легализиране на 
илегалното заграбване са в ръцете на номенклатурата. 
Директорите и техните приближени най-добре познават 
структурата и функционирането на този капитал, пазарите 
и източниците на суровини. Именно те са онези, които най-
рационално и привидно легално държат тези фирми живи и 
ги изтощават. Във всеки момент те могат да представят на 
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министъра убедителен отчет и рационално обяснение за 
загубите на фирмата.  

Касова или масова? Това е шумен въпрос на изхода 
от социализма. Ако приватизацията е касова, ще спечелят 
само богатите, които най-често са притежатели на мръсни 
пари. Ако приватизацията е масова, едва ли някой ще 
спечели, защото собствеността ще се разпръсне и няма да 
може да се управлява рационално.  

”Социалистическото управление на Виденов 
приватизираше насила, въпреки волята и идеологията си.” 
(Здравкова, Л., М. Манчева, 15 – 21. 12. 1997).  

Социалистите естествено искат масова приватизация 
или работническо-мениджърска”. Собствеността, създадена 
от народа, е на всички. “Земята на тези,които я 
обработват”, “Предприятията – на работещите в тях” – 
това са лозунги и сериозни програмни положения на 
социалистическата партия след 1990. Богатството, 
създадено от народа, е редно да се разпредели като “масова 
приватизация” чрез бонове, ваучери, фондове и подобни 
средства. Такава приватизация действително се проведе и 
провежда след комунизма поради това, че е бърза. Но тя 
наистина води до загуба на отговорен собственик и 
рационално управление. То загубва и прозрачност, обратно 
на очакванията. Затова масовата приватизация трябва да 
бъде и е само част от приватизацията, при това 
миноритарна. Основният пакет акции трябва да се продава 
и се продава на пазара чрез касова приватизация на 
отговорни и финансово мощни частни собственици, които 
се ангажират да инвестират в предприятията.  

Непрозрачна или прозрачна? Ако приватизацията е 
прозрачна, стават невъзможни търговските секрети, 
задължително присъщи на сделките: търговска тайна (тайна 
на имената на възможните купувачи), тайното наддаване. 
Ако приватизацията е непрозрачна, стават далавери и е 
налице корупция сред чиновниците, които продават. 
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Хората искат максимум прозрачност и законодателят и 
правителството са длъжни да я дадат. Това значи ясни 
правила и публичност. Разбира се, тайната на сделките в 
интерес на самите сделки трябва да остане. Така 
продажбите на “потенциален купувач” остават малко 
прозрачни и не е ясно дали се продава на избрани извън 
правилата фирми. Продажбите на пакети акции на търг са 
по-прозрачни, но тайната на търга теоретично допуска 
злоупотреби, каквито гражданинът след комунизма свиква 
да “вижда” навсякъде. “управляващите често не могат и не 
искат да дадат обяснение на действията си...Условията на 
преговорите всеки път са различни, много от критериите са 
неизвестни. Точно по тази причина приватизацията 
всъщност не се основава на някакви правила, а на поредица 
от изключения”(пак там).  

Административна или свободно-пазарна. Това е 
условна опозиция. Ако приватизацията е административна, 
тя се лишава от възможностите на пазара за по-изгодна 
сделка. Ако пък тя е чисто пазарна, администрацията се 
лишава от своята преценка за качествата на купувача и 
сделката и перспективите за инвестиране. “Зад тезата за 
извличане на максимална цена се крие желанието на 
администрацията да контролира и регулира 
процеса...разбирането, че държавата след социализма не е 
добър стопанин, се сблъска с тезата за утвърждаване на 
държавността по принцип. Зад това, че преди да се оттегли, 
държавата трябва да се заздрави, обикновено се прикрива 
нежеланието на чиновниците да се разделят с властта, 
която имат”(пак там). Според Св. Божилов  

“недоумение буди обстоятелството, че най-бързите и най-
пазарните методи на приватизация – търговете и продажбата на 
пакети акции на борсата, са най-малко използваните!”(Божилов, 
30. 06. 1998). 

Последни ще бъдат срещу приватизацията онези 
депутати и други политически лица от елита, които се 
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приютяват в директорските бордове на държавните фирми 
и досега. Неотдавна президентът Стоянов призова 
депутатите да излязат от бордовете, които не са средства за 
тяхно “дохранване”. 

Приватизиране на приватизацията. 
Приватизацията все още страда от известна непрозрачност 
и бюрокрация. Липсва желание на държавата да продава, 
независимо от партията, която е на власт. Но графикът на 
приватизацията се спазва. Той е преизпълнен за 1997 г. по 
финансови показатели. Стартира се “пуловата” 
приватизация на важни фирми чрез фирми-консултанти на 
стойност около 30 % от активите в държавата. Така се 
отстранява държавната администрация и приватизацията се 
приватизира. Отпадат основанията за корупция. 

“Икономическа” или “политическа”. Ако 
приватизацията е “икономическа”, властта губи контрол, а 
и няма кой в страната да купи огромни скъпи предприятия. 
Ако приватизацията е “политическа”, частните собственици 
се срастват с властта и държавата се използва за прокарване 
на частни интереси. Тази дилема ярко и болезнено 
изживява Русия. В Русия се извърши гигантска 
разпродажба на огромни ресурси на лица, близки до 
правителството. Сега властта е тясно свързана с 
икономическите групировки, които на свой ред я използват 
за прокарване на интересите си. Черномирдин, доскорошен 
премиер на Русия, е бивш шеф на гиганта “Газпром”.  

“На мястото на Кириенко първо бих ударил през ръцете 
тези, които бъркат своите интереси с държавните. Тоест смятат 
държавните интереси за лични. Защото има голяма разлика 
между това, което казваше Форд: Това, което е добро за Форд, е 
добро за Америка, и това, което се опитва да внуши Вяхирев: 
Това, което е добро за “Газпром”, е добро за Русия. Защото Форд 
се занимаваше с конкретно производство, а “Газпром” не създаде 
нищо ново.”(Каспаров, Г., цит. съч.)  
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Силова приватизация. Приватизацията е процес на 
разпределение на едно безлично разпръснато богатство, зад 
което стои анонимната държава. Тягата за неговото 
изпомпване е огромна и е разпределена силово, според 
концентрираните локални властни и парични ресурси. Тази 
тяга надвишава силата на закона в първите 
следкомунистически години. Тя задвижва процеси на 
подготовка за приватизация или пряко изкупуване на ръба 
на закона, при което държавните фирми се водят към фалит 
и обезценка, обезкървяват се и се купуват на търг или на 
борсата от техните стопани, отговорни за отслабването им, 
или от техни подставени лица. В процеса на това 
преразпределение се потвърждава тезата, че силовото 
разпределение на изхода от социализма не се променя 
съществено, а по-скоро се увеличават разликите в него. 
Силните стават още по-силни, а слабите – още по-слаби.  

Страх от социални протести. Правителството го е 
страх да приватизира губещите предприятия или да ги 
закрие. Нефтохим е необуздаем. 

А бавенето на приватизацията само отприщва неби-
вал поток от присвоена държавна собственост – една иле-
гална “приватизация”, която изсмуква чисто богатство “в 
аванс”, за сметка на заеми, които хората ще трябва да пое-
мат върху себе си тогава, когато въобще са способни на то-
ва. Цели бъдещи поколения плащат заграбеното. Възражда-
нето на пазара върху основата на комунистическата катаст-
рофа неминуемо залива историята на пост-комунистически-
те страни с една дълготрайна нечиста вълна.  

Но това е също нормално като цена за една тотална 
историческа грешка. Все пак поправката на грешката, 
колкото и да е болезнена, води към нещо по-добро и с 
целия си хаос, ако бъде успешно проведена, реформата ще 
ни доведе до несъмнено по-жизнената пазарна икономика. 

Реституция. По-сложен е процесът на връщане на 
собственост, която има нов собственик, легален при 
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комунизма, но незаконен по силата на незаконното 
национализиране преди много години. Собственикът може 
лесно да се откаже от свой възглед за конституцията да 
речем, като се съгласи да се направи нова, демократична, 
несоциалистическа конституция. Но той не може 
безболезнено и доброволно да се съгласи да бъде лишен от 
собственост.  

Приватизацията също среща подобна пречка, макар 
че тя е по-лесно преодолима. Тя създава друг проблем. 
Държавният ръководител, който контролира голямо 
предприятие, трудно ще се съгласи този контрол да излезе 
извън ръцете му и да премине в частни ръце. Особено, ако 
този контрол му носи лични приходи. Той се обезпечава 
преди приватизацията и прехвърля това, което може, в 
частни ръце, в своите частни ръце, ако му се позволи. 

На кого да се продава? Когато инвестиционният 
климат и цялостната обстановка не е много стабилна и не 
вдъхва достатъчно доверие, тези, които първи се появяват 
на по-едрия пазар на капитал, са западни фирми с недобра 
репутация. Най-често те носят нечисти пари. Обикновено 
те са офшорни фирми, което само по себе си не е лошо, но 
на фона на менталния спектър на потенциалните купувачи 
се създава презумпция за несикота надеждност. Това 
създава мотив за задържане. Презумпцията е: “Защо точно 
той?”. Не се осъзнава бързо, че процесът е безличен и вън 
от всякакви морални съображения.  

Така например търгът за продажба на най-големия магазин 
в България – ЦУМ в центъра на София, създаде казус, който се 
решава в съда. Агенцията за приватизация декласира офертата на 
“Ками дивелопмънт” от Гърция (обединение на “Деу”, 
“Стамбули” и Търговската банка на Гърция), предложила 32 000 
000 DM, с обяснението, че депозитът от 2 млн. DM за участие в 
конкурса е бил преведен късно. Печели “Рийджънт пасифик 
груп” чрез офшорната си фирма “Ти Би Еф Сайпърс”, 
регистрирана в Кипър. И двете фирми не са достатъчно 
респектабилни със своята офшорна регистрация. Но едната е 
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западна, а другата-източна. По-лошо от всичко е предприятието 
да остане държавно. 

Д. Резонът на приватизациата е очевиден в успеха 
на западната цивилизация, основана върху свободния 
пазар при изключително доминиране на частната 
собственост. Философията на частната собственост е 
широко обсъждана. Вчастност, във връзка с проблема 
комунизъм, аз имам анализ в “Феноменът комунизъм”.  

Всяко отстъпление от пазара и съжителство на пазар 
и план, на частна и държавна собственост, светкавично 
убива държавно регулираното богатство и го насочва към 
илегални частни собственици. 

Е. Инертността на приватизацията сочи, че 
скоростта на реформата е обратно пропорционална на 
менталната инертност и на икономическата тежест (тук 
инертна и ускорителна маса са еквивалентни, както в 
Общата теория на относителността). Реформата е толкова 
по-лесна, то.е. по вероятна, колкото е по-напреднала. 
Това е положителна обратна връзка или на термодинамичен 
език самоусилваща се флуктуация. Резултатите от 
реформата на всеки етап правят по-бързо нейното 
продължение, усилват я. В началото реформата е най-
невероятна. Най-вероятно е тя да не успее. Съпротивата 
срещу нея е най-голяма. Органичното цяло на обществото я 
отхвърля. Колкото тя е по-начеваща е, толкова тя е по-
негативна, отблъскваща, слаба.Тя трябва два руши една 
заварена система. Ако от 0 % до 50 % реформата е 
"разрушаване" на старото не в смисъл на рушене, а в 
смисъл на доминиране на старото, а от 51 % до 100% 
реформата е "изграждане на новото", в смисъл, че то вече е 
доминиращо, то: 

До 50 % доминира социализма и реформата е нещо 
негативно, слабо, отблъскващо, разрушително. В тази фаза 
реформата трябва да има огромен импулс, вложен от 
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нейните актори. Тя трябва да има поддръжка от народа. но 
щом социализмът още доминира, той доминира със 
сигурност и в главите на хората, като манталитет. 
Следователно реформата има най-малък шанс в самото си 
начало, когато тя и като системна промяна е най- слабо 
ефективна. Което значи, че реформата при социалистически 
манталитет е блокирана в самото си начало. 

Приватизацията е неизгодна за държавата точно по 
отношение на добрите предприятия, и косвено за 
гражданите, които са ги създали. Но най-голяма е загубата 
на държавата и народа от грабежа на държавната 
собственост, оставена безнадзорна в условията на пазар. 
Така дилемата на приватизацията се разрешава 
положително, като отрицателните й начални ефекти се 
компенсират многократно с хода на функционирането на 
бъдещата частна собственост. 

54. Мръсни пари и изпиране 
В процеса на приватизацията и по други механизми 

се изпират масиви пари, правени по незаконен начин. 
А. Фрагмент.  
“Няма никакъв проблем сега в България да бъдат 

легализирани пари от наркотрафик” – казва човек от 
направлението “Наркотици” към ЦСБОП (Централен съвет за 
борба с организираната престъпност). Внасяш един куфар в 
банката, никой не те пита откъде го имаш.” (Иванова, 6. 10. 1992)  

Мръсните пари се натрупват и въртят заедно с 
илегалния бизнес: наркотици, спекула, контрабанда, 
укриване данъци, закрилян хазарт, мръсни операции с 
оръжие и стратегически суровини, режим на вносно-
износни квоти, финансови манипулации, изземване на 
държавни лихви, нелегална приватизация на безценица и 
др. Около 30 милиарда лева са щетите от десетте най-
големи стопански афери през 1991 година, сочат 
приблизителни изчисления. Повече от половината от тези 
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пари са се прелели в ръцете на тесен кръг политици, бивши 
лидери на изпълнителната власт и приближените им лица, 
говорят документите. 

“Редакцията на вестник “168 часа” обявява читателски 
конкурс за излъчване на “Далаверата на 1992 г.”...Участвайте в 
конкурсите на пресгрупа “168 часа”! Пресгрупа “168 часа” 
осигурява най-чистите печалби, при това без предварително 
накисване отвътре отвън! Председател на журито ще бъде 
любимецът на Костов, Григор Лилов” (Лилов, 18. 01. 1993).  

Б. Форми.  
Дрога. България е кръстопът, но засега не на легалната 

търговия, а предимно на дрогата. Тази й роля се усилва с 
усилването на хаоса в страната. С това се увеличава и 
количеството наркотик, потребявано у нас. Страните от 
“Балканския път” – Турция, Гърция, България и Румъния, са 
засегнати от наркотика. Не цената на продукта определя броя на 
наркоманите. Цената нараства с нарастването на трудността на 
разпространението. В страни без традиции и достатъчно норми и 
сили за борба срещу мръсния наркобизнес цената на дрогата е 
по-ниска.  

Оръжие. В Македония Константин Мишев преговарял 
през 1992 за износ на оръжие за $ 200 000 000 срещу лични 
комисионни в размер на 16%. От друга страна, Филип Димитров 
публично дискредитира екс-комунистическия държавен продавач 
на оръжие “Кинтекс”. При посещението си в Израел 
експремиерът пое ангажимент да не продаваме оръжие на 
Близкия Изток. Бяха провалени сключени сделки. Отказахме 
доставки на Сирия за $ 150 000 000. Провалени бяха контрактис 
Мали и Иран на сума $ 60 000 000. На Боливия бе отказана 
доставка за $ 22 500 000, на Белгия – за $ 10 000 000. Забрани се 
износът за Африка на подлежащи на ликвидиране според виенски 
споразумения артилерийски системи от 100 мм. Нормалният 
износ от $ 1.2 – 1.5 милиарда годишно бе ликвидиран силово. 
Провалена е продажба на стара армейска техника за 3 милиарда 
лева. Необяснимо протакана проваля пилотния проект с “Ровър”, 
идеята на групата “Ран” за сглобяване на самолети С-130 у нас и 
съдружието с “Макдоналд-Дъглас” за производство на 
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хеликоптери. Така страната се лиши от инвестиции за над 100 
милиона долара. Общо загубите на Военно-промишления 
комплекс надминават 10 милиарда лева ($ 400 000 000).  

Нефт. Безследно изчезнали са $ 253 000 000 заеми, 
дължими суми за търговия с чужбина заедно с мита, данъци и 
акцизи за около 4-5 милиарда лева белязаха нефтоаферата. Тя се 
обогати и с привкуса на кръв: взривен автомобил отнесе живота 
на собственика си – външнотърговски директор, куршум затвори 
устата на служител от фондация, пожар избухва в дома на 
отговорен банков чиновник. По клирингова спогодба за внос на 
нефт с бившия СССР се губят $ 103 000 000, въпреки че горивото 
е надплатено с износ на стоки за още $ 50 000 000. 
Правителството дирижира цени, количества, търгове, 
преференции, назначава аферисти като директори на 
рафинерията “Нефтохим” (Лилов, 18. 01. 1993). 

Извънбюджетни сметки на бюджетни организации. Тук 
ръководителите на бюджетните организации печелят от лихви. 
Според Григор Лилов в същата статия сметка 9 на 
правителството на Ф. Димитров, финансирала политическата 
дейност, неотложни депутатски харчлъци на избрани хора, 
разигра над 800 000 000 лева. Остатъкът по другите сметки в 
навечерието на Новата 1993 г. е 1. 869 млрд лева. Системата е 
такава, че лихвите спокойно могат да се стичат в личните 
джобове от забавено оформяне на финансовите операции, 
прошепна високопоставен финансов експерт. Финансови 
спекулации идват и от разликата в лихвата по валутните и 
левовите влогове. За първите доходът е около 0.6 – 0.7 % 
месечно, а за вторите – между 3.5 и 4.5 %. Част от валутата 
вероятно е преобърната в левове, вложена в банките , 
донесла огромни лихви и после отново обърната в долари заради 
отчета. От разликата в лихвените проценти печалбата достига от 
200 милиона до 350-400 милиона лева месечно според основния 
лихвен процент. Обаче за средствата във фонда са начислени за 
10 месеца общо едва 941 873 119. 29 лева. До края на годината 
сумата вероятно ще стигне 1. 1 милиарда. Останалите 2. 5 
милиарда лева безследно изчезват (пак там). 

Квотите за външна търговия. Жито. Само за няколко 
месеца с незаконни разрешения бяха изнесени над 1 милион тона 
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зърно и още няколкостотин хиляди по режима на квотите според 
митнически инспектори. От всеки тон бяха спечелени по 600-800 
лева чисти, бюджетът загуби още стотици милиони, а 
мафиотската операция нанесе щети за близо 2 милиарда лева 
(приблизително равни тогава на $ 80 млн.). Квотата дава 
възможност за държавно диктуване на цената и освобождава от 
мита и такси. Но същото се прави и с персонални разрешения. 
Пръв подписът на съветника Алекс Алексиев нарушава 
тогавашната забрана за износ. По морето от Бургас отплават 100 
000 тона жито. Започна необуздана надпревара за “спечелване” 
на квоти и подписи, гарнирана с тлъсти пачки в затворени 
дискретно пликове за висши чиновници (пак там). 

Хазарт с данъчни облекчения за свои хора. 
Освобождават се от данъци залозите. 297 молби са подадени от 
чужди инвеститори в този бранш. Работят 28 казина, от които са 
спрени 2. Приходите от игралния бизнес са 40-50 милиона лева 
дневно, казват експертите.  

В. Проясняване. Мръсните пари са социални 
илегални прото-пазарни или квази-пазарни вихри. Те се 
задвижват от хипертрофираната гравитация на богатството, 
разпръснато в социалното пространство. В икономиката се 
пускат непрекъснато мръсни пари. В същото време изпрани 
пари се изнасят извън екс-комунистическата икономика. В 
това е смисълът на думата “перачница”, в която спонтанно 
се превръщат за по-кратко или по-продължително време 
екс-комунистическите хаотизирани икономики. Тук се 
оказва, че могат свободно да се движат укритите по-рано 
присвоени милиони от червената номенклатура и по-скром-
ните авоари на комунистическата икономика “в сянка”. Тук 
се “завихрят” временно, за да излязат чисти, глобални и 
локални нарко-пари. Най-активните субекти в това пазарно 
пространство са онези, които са развили преди това етоса 
на икономическата активност според “пазарната” логика. А 
това са старите и нови номенклатурни дейци и свързаните с 
тях мафиотски образувания. 

Г. Ментални типове “мръсни пари”.  



 598 

Менталните форми на мръсните пари се пресичат с 
форми на “удар”, вече разгледани в друг параграф. Тук 
разглеждам, за разлика от т. Б., не таксономията, а 
феноменологията на мръсните пари. Това са типове 
ментални и оттук социални форми.  

Валутна спекула. Това е най-чистата ментална 
форма на мръсни пари в екс-комунистическата менталност. 
Още при социализма инкриминирането на свободния 
валутен обмен създава тяга за сенчест обмен, който носи 
типичната за дефицита свръпечалба. Либерализацията на 
валутни режим към края или веднага след края на 
централно-плановата икономика разкрива първа разлика в 
потенциалите между търсенето и предлагането на валута. 
Банките не са готови да посрещнат търсенето поради 
недостиг на валута и бюрократична мудност. Обменът 
става на улицата, мястото на прото-пазара, когато има 
свобода на действието, но няма норма и зрялост. 

Валутните удари продължават през цялото време на 
финансовата нестабилност и се захранват от нея. Ако 
цената на твърдата валута е стабилна, такива удари са 
просто невъзможни. Това е демонстрация на истинността 
на твърдението в тази глава, че хаосът, неопределеността и 
аномията са адекватна среда за “ударите” като форма на 
рационално действие. Тук, както и в повечето “удари”, има 
губещи и печалбата просто се изпомпва от тях. Това отново 
са обикновените граждани, които нямат възможност да 
следят всеки ден и час промените във валутния курс, а 
когато се опитват да правят “удари”, по-скоро стават 
жертва на такива. Усилването на този тип рационално 
икономическо действие усилва девалвацията при крехка 
финансова система. А оттук се усилва и вълната на 
инфлацията. Блокира се реформата. Ускорява се 
свободното икономическо падане. 

Спекулативен внос и износ. Веднага след 
разпадането на СИВ на дефицитния пазар на опустошената 
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социалистическа икономика нахлуват като тайфун чужди 
стоки на народни цени, с очевиден немарков произход и 
ниско качество. Това са облекла, напитки, храни и цигари с 
неизвестен производител и негарантирани качества, 
контрабандно внесени от Турция, Гърция, Русия, Грузия, 
Италия и т. н. стоки. Тези стоки се купуват масово, защото 
социализмът вече е принизил взискателността на 
потребителя. Той няма имунната защита на критичния вкус 
и критерия на високото качество. Той дори не може ясно да 
разпознае лошото качество на стоката, примамен от 
ниската й цена и приличния й външен вид. Но дори ясно да 
съзнава фалшификата, потребителят най-често няма избор 
поради ниските си доходи и купува. Тези стоки 
безпрепятствено проникват през границите и осигуряват 
бързи и добри печалби за своите производители и 
разпространители по цялата верига, защото трудът и 
материалите за тяхното производство са на минимална 
стойност.  

Заливането на пост-комунистическия пазар с този вид 
стока намалява с възстановяването на икономиката, 
собственото производство и легалния внос на качествена 
стока. От този тип “удар” печелившите са “куфарните 
търговци”, а губещ е потребителят, който не може да 
потребява нормално закупената стока, а е принуден 
обикновено да я захвърли, като изстрада лошото й 
качество. Тогава той отново отива на пазара, за да си купи 
този път истинска, но по-скъпа стока, или отново да избере 
някой по-малко лош фалшификат. Отново не достига 
колективна рационалност и има губещи.  

Международна и хипертрофирана форма на този тип 
мръсни пари е илегалната търговия с ембаргови стоки 
като бензина и оръжието, продавани на страни като Ирак и 
Югославия през 90-те години. Тя създаде огромна част от 
икономическия потенциал на групировки от мафиотски тип 
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в България, Румъния, Турция. Тя носи огромни печалби на 
западни фирми, търгуващи с ембаргови стоки. 

Вихри на дефицита. Тази форма на движение на 
мръсните пари е добре позната от комунистическата 
“черна” икономика, която разцъфтява върху недостига на 
стоки на “пазара” на плановата икономика. Дефицитът и 
мисленето с категориите на дефицита е отмиращ феномен, 
но не и преди уравновесяването на пазара. След комунизма 
пазарът е силно неравновесен. Той е дефицитен – пазар “на 
продавача”, а не “на купувача”. Хората все още възприемат 
реалността като незадоволени потребители. Те търсят 
недостигащото и се презапасяват. Този пазар все още 
съдържа изкуствено ниски, регулирани държавно цени. 
Тези относително ниски цени не стимулират 
производителите и ги принуждават въпреки държавния 
контрол да изнасят легално, полулегално и нелегално 
продукцията си. Дребните (селскостопански) 
производители са лишени от достъп до пазара, особено до 
външния пазар. Най-често те не са готови за този вид 
търговия, нямат нужната организация, транспорт и други 
условия.  

Но посредниците веднага намират този вакуум. Те 
разбират и ценят сделката, без да се интересуват от 
производството. Купуват евтини дефицитни стоки от 
производителите, предимно хранителни стоки в сезона на 
най-интензивното им търсене – например олио, захар и 
плодове в сезона на домашното консервиране. Задържат ги 
на склад до усилване на дефицита и тогава ги пускат на 
пазара на (монополно) високи цени. Хората са принудени 
да купуват на тези цени.  

Дефицитите могат да се усилват не само по 
механизма на дефицитната социалистическа икономика, 
(изследван в моята “Феноменът комунизъм”), но и по 
механизма на износа на стоките със задържани от 
правителството цени. Така про-социалистическите мерки 
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на непазарно ориентираните властващи партии, правещи 
опити за “безболезнен преход” и “ниска социална цена на 
реформата”, водят до обратни на желаните социални 
резултати. Притисканата цена създава тяга към износ на по-
добър (външен) пазар. Износът усилва дефицита. Тогава се 
налага внос на световна цена. Т. е. опитът за поевтиняване 
на прехода за обикновения потребител води до оскъпяване 
на прехода за този именно потребител. Точно такъв беше 
случая т житото и хляба по време на богатата на реколта на 
зърнени култури 1995 г., когато зърното масово бе 
изнесено от много фирми-посредници, които натрупаха 
пари за сметка на хората и държавата, която внесе жито 
отвън на тройно по-високи цени. 

Дефицитът намалява и свършва при пазарно 
равновесие. Но той се задържа изкуствено, ако 
правителството задържа цените по-ниски от световните. 
Защото всяка по-ниска цена означава възможност за 
изкупуване от производителя на същата стока от 
алтернативен посредник, който предлага по-висока изкупна 
цена, и износ на външния пазар на световна цена. Това е 
една от най-масово разпространените форма на 
първоначално натрупване на капитал в пост-
комунистическите остатъчно-дефицитни икономики. Тази 
възможност намалява с хода на реформите и просто се 
изчерпва с изравняването на цените със световните. 

Тази форма на трупане на нечисто богатство се 
премахва тогава, когато производителите имат пряка връзка 
с магазините или имат свои фирмени вериги магазини. 
Окрупняването на търговския капитал постепенно 
елиминира посредниците. 

Международни форми на този дефицитен и прото-
пазарен тип забогатяване е куфарната търговия на базата на 
локални разлики в цените. 

Д. Свръхпечалбите от нарко-трафика са измерител 
на огромния потенциал, който движи тази глобална 
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динамика. Тя преодолява драконовските мерки на закона и 
реда на Запада и по-слабите на Изток, жертва човешки 
животи и стига до целта си – нездравото потребление на 
нездравия съвременен дух. На всяка фаза от това трудно 
движение по пътя на наркотика се оттичат пари. По своя 
път наркотикът също остава частично навсякъде и 
повишава местното потребление със съблазънта на 
относително нескъпо (в началото просто евтино) неземно 
удоволствие.  

Валутните операции носят печалба от динамиката на 
разликите между валутните курсове. Когато твърдата 
валута е във фаза на подем, купуването днес на по-ниска 
цена и продажбата утре, след седмица или след месец на 
по-висока носи чисти печалби, необременени от стоково 
обръщение и свързаната с него тежест на съхраняването, 
транспортирането и пласирането. Този вид бизнес не 
изисква инвестиции. В началото той се практикуваше 
направо на улицата, а след това се създадоха и първите 
лицензирани сарафски бюра.  

Цели на оръжейните далавери бяха: банкрутиране на 
отрасъла заради приватизация на безценица от избрани 
лица, освобождаване на нашите пазари за чужди 
износители и нелегални сделки за лично облагодетелстване.  

Е. Динамиката на мръсните пари е аналогична на 
нормалната динамика на пазара, където в едно хомогенно 
пространство на фона на гладката стабилност (равновесие 
между търсене и предлагане) постоянно възникват локални 
флуктуации на нестабилност (относителен дефицит) между 
търсене и предлагане. Мръсните пари обаче осъществяват 
силно нелинейно движение поради високите бариери, 
издигани от закона. Преодоляването на тези високи 
енергетични бариери е възможно само доколкото 
потенциалите са много силни. Търсенето е силно, за да 
превъзмогне забраната и това прави енергетично по-
невероятна (оскъпява) всяка фаза на това движение. 
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Фазовата линия е начупена от високи подеми и ниски 
падове. Така (термо)динамиката на мръсните пари е силно 
неравновесна, нестабилна. 

Фазите на натрупване и изпиране на мръсни пари са 
симетрични. Потокът на парите се обръща при прехода от 
“замърсяване” към “изчистване”. Когато мръсните пари се 
печелят, собственият им потенциал (богатството на 
правещите ги) расте. Обратно, във фаза изпиране те 
намаляват (част от нечистото богатство се прехвърля в 
ръцете на перачите, остава в перачниците – банки, 
фондации, дружества, политически партии и всевъзможни 
организации, които работят с пари).  

 пост-комунистическата динамика на парите и без 
мръсните пари е достатъчно нестабилна. Но съществената 
роля, която играят потоците на нечисти пари, е определяща 
за тези икономики, където пазарът сега се оформя, 
уплътнява и уравновесява. Така мръсните пари правят 
някои хора богати, а в същото време отнемат основни 
жизнени ресурси на мнозинството, което е винаги по-
пасивно.  

55. Логос и етос на пазарната реформа 
Лесно е да направиш от аквариум рибена чорба.  

Обратното е реформата. 

Адам Михник 
Стигаме постепенно до общата или доминиращата 

ментална форма на стопанската реформа.  
А. Фрагмент.  
На 30. 08. 1997 фирмата на социалистическият 

всекидневник “Дума прес” обявява заседание за разпродажба на 
част от своите акции, което е частична приватизация. Тези хора 
са дозрели да говорят открито и свободно за приватизация на 
своя официоз. “Пазарът” е станал за тях очевидна реалност със 
своите ценности. 
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Според П. Илиев нашето икономическо положение е 
по-добро от това на следвоенна Германия, 
следреволюционна Русия и  

“може би сме в ролята на Америка от периода на Великата 
депресия не като дълбочина на кризата, а по-скоро сме близко до 
нейната природа”(Илиев, 30. 12. 1997). 

Б. Данни. 
1997, 11. 07. Към твърдението: “Необходимо е централно 

планиране на икономиката”, 27 % изразяват отношението: 
“Напълно съгласен”. Към твърдението: “Трябва да се закрият 
всички губещи предприятия” 46 % изразяват отношението 
“Напълно съгласен” (MBMD, 1997). 

Според В. Рангелова, макроикономист, България през 1997 
достигна второто дъно и се оттласна от него. Производството 
започна да се възстановява. Но приватизираните предприятия 
няма да заработят бързо и ефективно. Данъчните приходи в 
бюджета се преизпълняват. 1998 ще е ключова за 
приватизацията. Г-жа Рангелова прогнозира растеж за 1998 от 3 
до 6 % (Куфов, 30.12. 1997). 

- - - - - 
За пръв път от началото на прехода в края на 1997 

бюджетът за 1998 е равновесен и е приет навреме. За заплати в 
него са предвидени 298 млрд.лева, за отбрана и сигурност – 794 
млрд. лв, за общините – 425 млрд. лв.  

- - - - - 
Според Споразумението за асоцииране към ЕС без квоти 

България изнася текстил за Европейския съюз и Турция от 1. 01. 
1998. Всички български промишлени стоки ще влизат без мита в 
Евросъюза, а тези от Евросъюза ще се внасят у нас с 60 % от 
базовите мита или безмитно. При износ на 26 стоки ще се 
прилагат експортни такси. Новият режим е насочен към 
либерализация и премахване на вноса и износа.  

В. Етос на пазарната реформа. Нека припомним 
приетото в началото положение, че менталните форми са в 
основата на социалните форми.  
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Под “логос-и-етос на пазарната реформа” разбирам 
общата ментална форма или семейство от форми, които 
движат и които се усилват от пазарната реформа. 
Реформата изисква изпреварваща ментална еволюция. Тя 
изисква еволюция на разбирането (“логос”) и на 
еволюция на нравите (“етос”). Но в сила е по-скоро 
обратното: менталната еволюция е по-бавна от реформата. 
Все пак при забавяне и в отделни социални сфери хората 
може масово да се пренагласят, преди процесите на 
реформиране да са извършени. Менталните структури са в 
основата на успеха на реформата или по-точно на 
реанимацията. Менталната реанимация значи пазарът и 
демократичните структури да станат банална реалност и 
дискусията относно тях да стане несъстоятелна.  

Тази реформа е рационална активност на 
правителството и другите институции, но тя протича на 
фона на спонтанната промяна, която тече в пост-
комунистическия живот. Менталният преход от 
илегалност към легалност, от страх към риск, от 
предпазна пасивност към отговорна активност, е 
жизнено условие за успешната реформа. Защото в края на 
краищата реформата се извършва от цялото общество и 
изисква за това съгласието му. Пост-комунистическата 
реформа е промяна на социализма в либерално-
демократичен ред с частна собственост. Тази промяна е 
преди всичко промяна в основни, формообразуващи 
социални текстове – Конституция, основни закони, 
постановления, норми. Пост-комунизмът е промяна на 
жизнената подредба на екс-комунистическите общества. Тя 
има възнамерявана посока – следва се моделът, който 
успява в западните общества. Но това значи, че се променя 
преди всичко, съгласно приетото в увода доминиране на 
менталните форми над останалите, менталната структура 
на жизнения свят. Променят се фигурите, формите, 
веригите на социално мислене, рационалните траектории на 
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действието. Възникват нови ирационални и рационални 
действия. Ирационалният момент е много силен, както при 
всяка взривна човешка промяна. 

Г. Реформата е смислово зависима. Без съгласие в 
обществото за правене на реформа тя не може да се 
направи. Доминирането на съгласието задава доминираща 
посока на социалното движение. Ако доминира съгласието 
за хаос, доминира хаоса. Това съгласие няма нужда от 
фиксиране, експликация и институциализиране. 
Достатъчно е хората да не успеят да се обединят в 
намерението си да творят ред. Тогава реформа няма. Тя е 
пометена от центробежните сили на разединения жизнен 
свят. Тя потъва във вълните на разпадането, в потоците на 
ентропията. Реформата е движение на самоорганизиране и 
изисква във всяка точка и на всеки етап позитивна нагласа, 
позитивен проект и позитивно действие дори с цената на 
локална и временна загуба. Реформата е отказ от 
разединение и противопоставяне на индивидите, групите и 
слоевете в обществото. Тя е отказ от третирането на другия 
като обект на измама, кражба, унижение и насилие. Тя е 
отказ от подозрението към другия като потенвциален 
измамник, крадец, манипулатор и насилник. Това 
възстановяване на общността прави движението нагоре 
възможно. 

 пост-комунистическият преход е еволюция на 
манталитета на комунистическия човек. 

Първоначалният ентусиазъм. Пазарната пост-
комунистическа реформа вече има своя история,свой опит 
и дори своя философия. Помним първоначалния устрем. 
“Ще направим реформата за три месеца”, казваха 
лидерите на СДС още преди първите избори през 1990 г. А 
когато взеха властта през 1991, те планираха за сто дни да 
обърнат нещата в полза на “нормалната държава”. В 
зората на пост-комунизма от Америка по покана на 
последния социалистически премиер Луканов дойде екипът 



  607

на Ран-Ът, за да види какво става и какво може да се 
направи. Те препоръчаха стабилизация и устремна 
приватизация. Програмата Ран-Ът бе дискутирана в 
печата, в политическите кръгове и всред народа. Но 
въпреки всички пожелания тя се оказа утопична. Защото 
приватизацията се оказа неочаквано сложна и мъчителна 
промяна.  

Възприемане на парите и капитала. Оценката на 
богатството след комунизма експанзира с неговия растеж. 
Мярката за “малко” и “много” пари зависи от парите, които 
са налице. Когато човек взема заплата 100 долара, 200 
долара на месец за него са много. Ако той започне малък 
бизнес и печели по 200 долара на месец, ще бъде доволен. 
Това ще бъде неговата първа мярка. Но ако той скъса с 
мярката за норма 100 долара развие на бизнеса си, ще 
оценява 200 долара на месец като малко пари. Ще започне 
да печели вероятно по 500 на месец и тогава ще оценява 
парите си още по-сдържано, разширявайки хоризонта си на 
оценка. Тъй като в неговата интенция вече ще се визират 
суми от порядъка на 1000 или 10000 долара на месец, 
защото тези пари са налице при конкуренти, той ще 
оценява своите печалби на съвсем скромни. Така, 
богатството в пазарен контекст и в силно динамично 
състояние, растейки като паричен израз, не расте като 
споделена оценка.  

След комунизма е налице феномен на остатъчна 
слепота за парите, която се лекува с тяхното експониране 
като функция на отговорно усилие. Лекува се и слепотата 
за възможностите за бизнес, която задържа задълго 
експанзията на малкия и средния бизнес. Просто 
мнозинството от хората на изхода от комунизма не виждат, 
не разбират, не оценяват възможоностите. Смислово те са 
“забравили” частната собственост, а по-младите има 
тепърва да я разберат. Пренебрегват наличните и достъпни 
частни и държавни земи, площи, съоръжения, машини и 
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парични ресурси за органзиране на бизнес. Хората са не 
толкова плахи, колкото пасивни и не им хрумва. Те искат 
някой да им посочи условията и целта и да им гарантира 
печалбата. Тъй като това не става, хората се събуждат 
бавно и на тласъци, особено при съкращение под 
заплахата от крайна бедност и глад.  

(Псевдо)дилема на реформата. За хората реформата 
е безпокойство, нестабилност, без-редие. Това е пренасяне 
върху реформата на качества на спонтанния процес на 
хаотизиране, който се усилва именно при липса на 
реформа. На този фон възниква менталната доксическа 
дилема ред или реформа. Редът – това е държавата. 
Хаосът – това е пазарът. Такава е естествената нагласа, 
наследена от комунизма. Хората масово се безпокоят за 
своята сигурност и я противопоставят на богатството. С 
основание Св. Божилов формулира като основен проблем 
на реформата “опасността пазарните реформи да бъдат 
противопоставени на борбата за повече ред в държавата и 
редът да се възприема като естествен антипод и антоним на 
пазара”(Божилов, 30. 06. 1998). Тази инертна след-
комунистическа нагласа се трансформира в контекста на 
повишаването на реда при успех на реформата.  

Решимост на властта за реформата. 
Правителството на България изпълнява последователно 
програмата “България 2001”, разчетена за четиригодишен 
мандат. Тя определя мисията на новата демократична 
държава и ролята й за регулиране на обществените 
отношения, модела на бъдещото общество и основните 
насоки за развитие на страната до 2001 г. Може ясно да се 
каже, че тази решимост е налице най-после и страната 
върви напред. 

Д1. Логос на реформата. Ре-форма е промяна на 
формата, трансформация, провеждана като рационално 
процедиране. Социалната реформа е промяна, транс-
формиране, на социална форма. В това транс- философията 
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намира трансцендиране, излизане извън, прекосяване на 
граница. Трансцендирането от този вид не е превключване 
от една форма към друга при запазване на старата форма, а 
разрушаване на старата форма и необратимо преминаване 
към нова. А това значи преход, преминаване, разрушаване 
и съграждане. Този преход е без-формие, неопределеност. 
Реформата е мрежа от вериги рационални действия на 
институциите на държавата и местната власт, които макар и 
локални, са централни и имат цялостен ефект. Ако те 
вървят във фаза със силни макрофлуктуации, ще бъдат 
усилени и ще има макроефект. Такъв макроефект ще има, 
ако те “пускат” или “спират” на най-тясното място потоци, 
които са позитивни или негативни. Реформаторското 
действие е усилващо се действие с макро ефект обратен на 
нарастването на ентропията.  

Реформата може да се дефинира като ред действия на 
правителството. Този ред е различен в зависимост от 
констелацията. Но всяка пазарна реформа задължително е 
приватизация. Частната собственост е икономическата 
форма, която структурира и динамизира пазара. Около тази 
частна собственост се формират цяла мрежа закони, 
подзаконови норми, пазарни субекти, форми на 
взаимодействие. 

Реформата изисква решителност. Много неща не 
могат и не трябва да се правят постепенно. Те могат да се 
извършат само наведнъж. Не можеш да прескочиш пропаст 
на два пъти. Не можеш да смениш уличното движение от 
дясно на ляво на части – ще станат катастрофи. Не можеш 
да режеш опашката на котката във вица за габровеца на два 
пъти – ще причиниш излишни страдания. Така, ако 
променяш едно законодателство в икономиката от 
социалистическо към пазарно на стъпки, всеки път ти ще 
имаш съжителство на стари и нови форми, което е 
хетерогенно и поражда деформации. Не можеш да 
освобождаваш цените на стъпки, макар че “безболезненият 
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преход” означаваше точно това. Защото това значи 
съжителство на “пазара” на свободни и несвободни цени. 
Онези цени, които не са свободни, явно ще се притискат от 
правителството и ще се държат ниски. Това веднага ще 
отдръпне производството и то ще се насочи към външния 
пазар. Тогава тук ще настъпи дефицит, който ще се запълни 
с внос на спекулативно завишени цени. Социалистическите 
държавни монополни гиганти могат всеки момент да 
изневерят и да произвеждат дефицит. Този дефицит създава 
пазарен вакуум. Той се пълни със стоки със спекулативно 
завишени цени.  

Приватизацията не става наведнъж. Но тук най-
трагично е видима несъстоятелността на бавния преход. 
Съсъществуването на държавни губещи предприятия и 
частни печеливши, включително чужди фирми, които 
влизат на пост-комунистическия пазар, създава следната 
деформация. Едните произвеждат лошо, но се поддържат от 
държавата, или просто вегетират. Другите произвеждат или 
внасят добра и по-евтина стока. В резултат на това първите 
още повече влошават положението си. Държавата губи още 
повече от тях. Приватизацията е същността на пазарната 
реформа и в най-силна степен носи и нейния етос, и 
нейното рацио.  

Д2. Фокусиране на потоците. Това е рационален 
контрол. Лазерът е квантов генератор на лъчение, което се 
концентрира. Насочването сближава атомите. Така с малко 
енергия се управлява голям поток от енергия. По същия 
начин фокусирани потоци на пари точно в определена 
траектория и в определено време водят до повишаване на 
организираността. В това е смисълът на печелившата 
инвестиция.  

Правителството прави реформите. Логосът на 
реформите не е да се направи невъзможното усилване на 
слабото, а чрез действия върху слабото да се промени 
силното. това значи законадателна активност, 



  611

приватизиране, строго подбрани посоки на инвестиране, 
политически ходове за напасване на интереси, реклама за 
външни инвестиции. Всички тези рационални и понякога 
свръхрационални действия са промени на разпределение на 
сили и потоци в локалния център на управлението, които 
преразпределят големи потоци и така реформата тръгва.  

Динамиката на реформата се определя от следната 
зависимост. Колкото тя напредва, толкова е по-лесна. 
Веднъж започнало при съгласие и рационалност, това 
движение се усилва. То става все по-трудно обратимо. 
Стабилността расте. Става все по-невероятно нещата да 
тръгнат надолу. Набира се ускорение. Нещата се наместват. 
Една по една системите достигат стационарно състояние с 
минимално изтичане на богатство, право и достойнство. 
Финализират се преходи един след друг, в зависимост от 
характера на системата. Най-бързо преходът е извършен в 
непосредственото съзнание за свобода. Следва 
признаването на свободата на другия (толерантността). 
После паралелна вървят регенерацията на гражданското 
общество и демократичната държава. Появяват се 
спонтанно форми на гражданското общество. Бързо се 
възстановява и експанзира в остра конкуренция свободният 
печат, радио, телевизия. Решаващо тук е развитието на 
частната собственост, която придава тежестта на 
независимия индивид. Идват демократичните институции 
на държавата – парламент, правителство, президент. 
Оформя се нова политическа форма с приемането на нова 
конституция. Така новият обществен договор е развит до 
степента на генералния институциален текст на 
държавността – текста на конституцията. Оттам нещата 
тръгват като разгръщане на този текст. Правят се нови 
закони върху цялата материя на социалните, политически, 
културни и икономически отношения.  

Икономическо дъно. Това е състояние на минимално 
производство на ентропия, близко до равновесното 
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състояние. Това е липса на дисипативни ресурси (поток на 
свежи пари, нефт, газ и т. н.), т. е. липса на втичане, но и 
липса на изтичане поради изчерпване. Остават само 
жизнените сили на хората, които искат да живеят. Те 
постоянно наливат енергия в умиращата икономическа 
система, която се стремят да накарат да работи за техните 
близки егоистични интереси. “Дъното” е относително и 
интерпретативно. Защото по самата си природа ентропията 
и експанзията в обществото са процеси на разпадане и 
създаване на значения на текстове. Дъното демонстрира 
катастрофичност. Хората трябва да се докоснат до дъното, 
за да се събудят от апатията. Реформата с нейната висока 
проблематичност и нужда от пределна мобилизация е 
изпитание за силата на народа. Оттук нататък има два 
сценария. 

Ако силите за правене на рационално и жизнено 
общество са малки и стигат само за оцеляване (българския 
зов за оцеляване!), обществото ще се стабилизира само до 
равнище близо до равновесието, ще осцилира около 
стационарно състояние с минимално производство на 
ентропия, но няма да достигне критичната точка, да 
преодолее енергетичната бариера, да придобие нужното 
ускорение, за да се изтръгне от орбитата на социализма. 
При този сценарий пост-комунизмът ще гравитира неясно 
колко време към социализма, приватизацията ще се 
разтегля постоянно, приватизираните ресурси ще работят 
неефективно (дребни акционери, губещи предприятия, 
корумпирани ръководства, труден излаз на пазари, 
остаряло оборудване).  

Необходим е мощен тласък от дъното нагоре и 
използване на потоци на свежи пари, растящо съгласие и 
доверие в обществото и международна подкрепа, за да се 
преодолее страшно високият пръв праг на реформата (той е 
най-труден в началото на изкачването нагоре, докъм 50 % 
приватизация например). Тогава системата се изтръгва от 
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стационарното си състояние и потегля на път, едно 
нестабилно състояние на дисипация. По този път се 
използва енергията на инициативата, предприемачеството, 
националната чест, личното достойнство, образоваността, 
професионализма, добрите нрави. Ако нацията покаже 
колективна воля за прогрес, тя ще изведе себе си като 
общество и най-вече икономиката извън ограничения кръг, 
в който то осцилира и дрейфува около социализма. 
Крайното състояние на реформата не е определено освен 
като абстрактна цел. 

Скоростта на реформата е зависима обратно от 
инертността на формата. А тази инертност е резултат от 
масово съгласие или съ-интерпретация на формата. Когато 
масовото съгласие е за смяна на определена форма с 
определена друга форма, по която също няма спор в 
обществото, реформата не е проблемна. Тя просто изисква 
въвеждане от адекватния субект – парламент, правителство, 
президент, съд и т. н. Но когато в обществото има неяснота 
и спор относно това, дали нещо трябва да се смени и към 
какво да се премине, тогава реформата се блокира.  

Стартова скорост на реформата. Следователно, 
реформата се нуждае от своя “стартова скорост”, 
аналогична на “първа космическа скорост” в 
астронавтиката, която прави възможно излизането в орбита. 
Ако скоростта на изстрелване на ракетата е по-ниска от 
първа космическа (около 11 км/сек), то тя не може да 
стигне орбита и ще падне отново на земята. Такава е 
съдбата на социализма – неговата крива на възход и 
падение е балистическа. Такава е съдбата и на реформата, 
ако тя не е подкрепена от менталността. 

Трябва реформата да започне със своята “първа 
космическа”, за да стигне критичната фаза от 50 % 
(аналогична на орбита). Тогава реформата е необратима. 
Доминират пазарните отношения и се очертава системата 
на пазарната икономика. критична маса хора мислят не по 
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социалистически Настъпил е скок в манталитета. 
Реформата не среща съпротива и се ползва с доверие. В 
същото време системните действия на реформата са в 
съгласие със системните сили. Те се усилват, а не отслабват 
от цялата икономическа система. Следователно, веднъж 
достигнала своя “апогей”, реформата по-нататък е въпрос 
на време и нейните проблеми са вътрешни проблеми на 
една пазарна икономика, а не проблеми на прехода. От тази 
фаза нататък реформата е необратима. 

В това е смисълът на изискваните от международните 
организации и световното обществено мнение 
“решителност”, “бързина” на реформата. В това е смисъла 
на “шоковата терапия”. Това е закон в неравновесни 
системи в преход. Всяка промяна в едно установено мета 
стабилно състояние е срещу силите, крепящи това 
състояние, и среща съпротива от системата. Тогава някъде 
след 50 % приватизация нещата ще станат самоусилващи 
се. Не-социализма от флуктуация ще се превърне в 
доминиращо състояние и ще завладее обществото по силата 
на положителни обратни връзки. Капитализмът ще се 
самоусилва, всяко негово по-мощно състояние ще 
увеличава скоростта на промяната в цялото общество. 
Тогава ще се стигне до ново, метастабилно състояние, 
което прави дисипативни структури далеч от равновесието. 
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ЧАСТ IV. РАЗРУШАВАНЕ И ГРАДЕЖ 

Четвърта част върви и стига до синтетична 
идентификация на менталните форми на институциите, 
обществото и света като цяло след комунизма. 

Отвъд хаоса е динамиката на спиране на падането и 
задвижване отново нагоре. Тя изисква нова съзидателна 
енергия. Такава енергия е разпръсната в социалното 
пространство и тя може да се фокусира и насочи. Това 
може да стане само от област в социалното пространство, 
която го представя, която генерира и проецира върху това 
пространство валидни форми. Това е областта на 
властните институции на държавата. Тези институции 
създават и проецират по силата на обществения договор и 
социалното съгласие законите и правилата за социално 
взаимодействие. В степента, в което е узряло съциалното 
съгласие и общностната воля да се приеме легитимен ред, 
институциите са в силата да го въведат. Това е много важно 
да се разбере. Институциите без общностната воля и 
общото съгласие за приемане на легитимния ред са кухи и 
безсилни. Тогава те не могат да представят обществото 
(което се губи) и да фокусират създаваната в него 
разпръсната енергия. Само така може да се обясни 
слабостта на демократичните институции след комунизма и 
трудното им привеждане в ефективно действие.  

Става въпрос за мощни макросоциални форми, които 
о-формят социалния живот и го подреждат срещу хаоса. Но 
дали тези форми ще имат нужната енергия, за да направят 
това, зависи единствено от доминиращите форми на 
живот в естествената нагласа. След комунизма ред има 
тогава и толкова, когато и колкото хората като граждани се 
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съгласяват и разбират смисъла да се създадат добри 
закони и да се спазват. Тогава законите не са просто букви. 
Те стават живи форми, осмислени и задействани текстове, 
които генерират парламентът, правителството, съдебните 
институции, президент. Те се зареждат с актуален смисъл в 
началото от институциализирани личности, от легитимни 
властници, поставени по силата на собствения избор и зако-
нодателната воля лице в лице с общите проблеми, и 
получили в ръце контрол над реални възможности за про-
бив. След комунизма се осезава силата на живите личности, 
които приемат мисията да носят и насочват тези общи 
смисли.  

Възстановяването е доминиране на рационалното 
действие над спонтанното разпадане. Но в това 
макрообръщане от разрушаване към градеж решаващи са 
съгласуваните позитивни смисли, с които институциите се 
“оживяват”, т. е. доминиращо в обществото доверие в 
институциите, разбиране на тяхната функция и приемане на 
необходимите болезнени промени.  

Глава ДЕСЕТА. ИНСТИТУЦИИТЕ 
Общността е жива форма , а институциите са 

неживи артефакти. Тя живее по-скоро в естествената 
нагласа, докато държавните институции са текстово 
фиксирани изкуствени образувания. Обществото като 
мрежа от вътрешно свързани в общност индивиди, има все 
още ментално ядро, което е огромно множество от семейно 
сходни значения, а институциите нямат. Върху тях се 
проецират смисли. Така например институции на 
многопартийната демокрация могат да се създадат, но те не 
работят адекватно преди обществото да е създало своя 
ментална форма, която може да се нарече демократична 
нагласа. Тя е доминиращо съгласие относно позитивните 
смисли, които се влагат в демократичните институции.  
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56. Демонтаж  
Една машина не може да премине в друга. 

Институциите на социализма се демонтират като машини и 
нагласи, за да се развият институциите на демокрацията.  

А. Фрагмент.  
Няколко месеца след експлозията от есента на 1989 

лидерът на БСП Александър Лилов на репликата на Велислава 
Дърева: “Сега консерваторите пак ще кажат, че сте ликвидатор на 
партията”, отговаря: “Тази опасност се състои във възможността 
партията да остане в старото си състояние. Тогава тя може да се 
самоликвидира, какъвто е полският случай – полската партия 
закъсня да се самообнови, да се самореформира и от 2 млн. 
стигна до 35 000...Но мисля, че ако нашата партия продължи да 
се обновява така, както е започнала, тя никога няма да бъде 
ликвидирана, тя ше бъде по-силна и нашите противници трябва 
да го знаят...Да знаете, ние ще имаме най-хубавата партия! Ако 
успеем, разбира се. Ако не успеем, ще претърпим едно голямо 
лично и обществено разочарование, ще трябва да си отидем. 
Но аз се надявам да успеем”(Лилов, 14. 05. 1990). 

След осем години (3-4.05.1998), на 43 конгрес на БСП, 
чийто рейтинг е в порядъка на 15 %, Александър Лилов отчита, 
че “БСП е в блатото, но не е мъртва”. Тъмночервен възрастен 
член на партията пита: “Няма ли БСП да потъне като “Титаник”, 
щом изневерява на идеологията си?”. Лилов отговаря: “Нашият 
“Титаник” може да потъне не заради идеология, а заради липса 
на политици, които да я изпълняват”. Но това за Лилов не значи, 
че някой си отива. Самият той се кандидатира за поста 
председател на БСП. 

Б. Хроника.  
В България през 60-те години Желю Желев написва 

“Фашизмът”, като прави анализ на тоталитарната държава и явно 
има предвид и реалния социализъм. Книгата е публикувана през 
1980 г. и конфискувана. В Унгария Янош Корнай пише теория за 
“Икономика на дефицита”, която за пръв път така цялостно 
анализира социалистическата икономика от гледна точка на 
съвременната икономическа теория. В Чехословакия Вацлав 
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Хавел написва “Силата на безсилните”, която разнищва 
порочната система на (пост)тоталитаризма, търсейки менталните 
корени на преодоляването му. В СССР през 1990 г. Алексей 
Ципко критикува основите на комунистическата идеология (още 
през 70-те тя е разкритикувана от Солженицин). ПОРП допуска 
идеен плурализъм и признава опозиционните идеи, като 
преговаря с техните представители. 

Това, което става в късната есен на 1989 в Германия, 
Чехословакия, България, бе експлозия, но експлозия без насилие, 
защото бе овладяна от рационални и съгласувани между власт и 
опозиция действия по демонтирането на тоталитарната система. 
В Румъния това не стана и след месец последва кървава 
революция с много жертви и смъртна присъда за 
комунистическия диктатор Чаушеску.  

В. Осмисляне. Демонтажът на институциите на 
тоталитарния социализъм е възможен само във фаза със 
спонтанното му разпадане. Разпадането не е рационално 
действие, а спонтанно разединение и хаотизиране на 
социалните форми. Лишени от своята опора в менталните 
форми и специално в доверието в институциите на реалния 
социализъм: еднопартийната власт като цяло с 
еднопартийния парламент, правителство и държавно-
партиен глава, институциите на комунизма се разпадат. 
След тях се де-формират и останалите социални форми. Те 
деградират, разлагат се, “умират”. (В същото време 
възникват, правят се, новите институции и форми на живот. 
Те са в процес на търсене и осмисляне).  

Въпросът с “разпадането” и “съграждането” обаче е 
отчасти релативен. Защото едни и същи процеси се 
интерпретират от различни социални субекти (актьори) 
различно. Така, за пенсионера, който е на ръба на 
оцеляването, икономическият ред, който при социализма е 
осигурявал поне съществуването, като цяло се разпада. 
Същият процес за успешния бизнесмен или за 
корумпирания чиновник е процес на забогатяване. Това е 
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елементарна социологическа диспозиция, но тя е много 
сложна за концептуализиране.  

Г. Модуси на демонтажа.  
Демонтаж на идео-крацията. Деконструирането на 

комунистическата идеологема може да се маркира с 
промените в официалните партийни названия на 
“социализма”: “първата фаза на комунизма”, 
“преходният период”, “диктатурата на пролетариата”, 
“народната демокрация”, “реалния социализъм”, 
“развития социализъм”, “социализмът с човешко лице”, 
“истинският социализъм”, “социалистическо гражданско 
общество” . В програмата на БСП от 1990 г. залегна като 
цел “демократическия социализъм”.  

В централноевропейските комунистически страни 
още в първото десетилетие започва бавно, но неотклонно 
отклонение от сталинския социализъм, който е идеален 
модел на комунистическата технология. След въстанието 
през 1956 и неговото потушаване в Унгария вече е 
невъзможно да се следва стриктно идейната монолитност. 
Това е отказ от чистия комунизъм и спасение в други визии 
и форми. В Чехословакия самите комунисти начеват през 
1968 “социализъм с човешко лице”. В Полша ПОРП 
допусна гражданско опозиционно движение (профсъюза 
“Солидарност” – 1980 г.). В публичното пространство се 
появяват опозиционните идеи на “Солидарност” и на 
несоциалистическите алтернативи на католическа Полша. В 
Унгария управляващите престанаха да говорят за 
комунизъм и за монопол на държавната собственост още 
през седемдесетте години, но без сътресение, а като 
еволюция към идеите на 1956 г. В България през 
осемдесетте думата комунизъм зачезва от официалните 
текстове и през 1987 се приема програма за “строеж на 
гражданско общество”. В СССР Горбачовата перестройка 
е стремителен разпад на идеокрацията като “гласност”, 
макар че официално не се отрича комунистическата 
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идеология. Извършва се бурен, отчасти несъзнателен, 
отчасти прикрит отказ от комунизма чрез огласяване на 
престъпленията на Сталинския режим, чрез критичен оглед 
на историята на съветския строй, чрез публични съмнения 
относно самата доктрина на марксизма според Ципко 
(“перестройка”, “гласност”, “истински социализъм”, 
“повече социализъм”).  

Демонтаж на партокрацията. След демонтажа на 
идеокрацията се извършва стремителен демонтаж на 
комунистическите режими. Те първо западат и отслабват, 
като по същество вече са посттоталитарни (Хавел използва 
този термин за ситуацията след 1968). Западането е ясно в 
Полша (Гомулка допуска публична критика на социализма 
и Ярузелски е принуден като съветска фигура да въведе 
военен режим, което предотвратява гражданска война в 
Полша).  

След експлозията първо се премахва най-съществен 
член в комунистическата конституция – членът за 
ръководната роля на Партията. После се дискредитира 
социалистическото Народно събрание и то се свежда до 
инструмент за прокарване решенията на Кръглата маса като 
закони. Прокарва се закон за свободата на сдружаването, 
митингите и събранията. С това се премахва монопола на 
една партия в политическия живот. Ликвидират се 
партийните организации в работните места. С това се 
разсича срастването на партийната с икономическото и 
професионално управление. Премахват се партийните 
организации в армията, полицията, съда и прокуратурата. С 
това се деполитизират държавни институции. По-нататък 
демонтажът на партокрацията това са преди всичко 
текстовете в Конституцията, законите на демокрацията, по 
които има консенсус, и законите за собствеността, с по-
проблематичен статус. 

Демонтаж на плановата икономика. В 
икономически план се редуват “икономически механизми”, 
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всеки от които малко по малко отстъпва от стриктната 
централно-планова икономика. През 1990 г. социалистите 
лансират “стабилизационна програма”, която бъдещият 
премиер на дясното правителство на СДС Иван Костов 
оценява така:  

“Стабилизационната програма може би ще даде временни 
облекчения и частични подобрения на положението. Те ще се 
дължат на връщане към рутинните средства за управление и 
старите, изпитани икономически структури, т. е. тя не може да 
бъде нищо друго освен икономическа реанимация на 
катастрофиралата командно-административна система...Вместо 
50, на улицата ще има 250 хиляди протестиращи”(Костов, 30. 11. 
1989).  

През 1995 г. лявото правителство на Жан Виденов опита 
подобна “стабилизационна програма” която доведе до 
намаляване на инфлацията и дори икономически растеж за 1995. 
Тази програма спираше приватизацията, залагаше на бюджетни 
инжекции за фалиращи предприятия, както и задържане на цени 
на храни. В резултат през 1996 г. инфлацията скочи десет пъти, 
производството намаля, банковата система се разпадна, а по 
улиците в началото на 1997 бяха повече от предвижданите от 
Костов през 1989 250 хиляди. 

Демонтаж на комунистическите институции.  
а. Държавна собственост.  
В Полша изобщо не е засегната частната собственост 

върху земята. В Югославия се допуска дребна частна собственост 
(откога?). В Унгария след революцията от 1965 имаме 
фактически пълзяща посткомунистическа деконструкция. 
Социалистическото правителство започва постепенни 
икономически реформи и структурата на собствеността се 
променя. Появяват се частни структури. През осемдесетте 
частната икономика вече е факт. В България собствеността се 
“връща” на “народа”, като се изобретява формулата: “Държавата 
– собственик – колективите – стопани”. През 1988 се издава Указ 
56 за преобразуване на държавните предприятия, което е 
демонтаж на държавната собственост като се преминава към 
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акционерна. Този документ бе използван дори за приватизация до 
Закона за приватизацията.  

б. Народно събрание.  
През януари 1990 г. Българското Народно съмбрание 

започна да узаконява решенията на неконституционната Кръгла 
маса на властта и опозицията, чрез които се извърши по-голямата 
част от демонтажа на тоталитарната система в България: Отмяна 
на чл. 1. от Конституцията за ръководната роля на БКП, 
приемане на закон за партиите, недопускащ партийни 
организации в армията, полицията, съда и учрежденията. С това 
се демонтира сливането на партията и държавата. Демонтира се и 
партийния монопол. Демонтира се организационният монопол на 
тоталитаризма чрез приемане на закон за свободата на 
събранията и митингите, приемане на закон за демократични 
избори през 1990. Бе учредена институцията “президент” и бе 
избран свободно първия президент (П. Младенов, който 
Великото народно събрание замени с новоизбрания Желю Желев. 
Бе създадена демократична конституция след първите свободни 
избори за Велико народно събрание. Така фактически бе 
демонтирана тоталитарната комунистическа система като цяло. 
БКП се преименува на БСП. 

в. Казионните организации. Опразват се смислово, 
западат и се закриват веднага след революцията 
обществените организации на реалния социализъм: 
Отечествен фронт, ДКМС, “Пионер”, Казионни профсъюзи 
и т. н.  

Тъй като е създадено обществено съгласие относно 
празнотата на казионните организации, те са нелегитимни 
дори в рамките на социализма и преходът започва с 
премахването им – и то чрез старите институции, като 
инициативата идва от “кръглите маси” на власт и опозиция 
и от публичните протести.  

Понятия като “демонтаж” и “разпадане” са 
релативни, интерпретативни, но не релативистични или 
херменевтични. С тяхна помощ се стремя да представя 
един процес на отхвърляне на комунизма, но и цялостно 
хаотизиране на обществото, което намалява шансовете за 
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живот на повечето хора, отслабва националните икономики 
и носи страдание. Основните смисли като цяло: живот, 
сигурност, свобода, богатство и достойнство не се 
реализират по-пълно, отколкото при комунизма, като се 
отчита, че може би има повече свобода и достойнство.  

Принципно е ограничено всяко представяне на 
динамиките като “демонтаж” и “монтаж”, като 
“самоорганизация” или “разпадане”, като “експанзия” и 
“ентропия”. Те са зависими от интерпретацията. Така че 
когато говорим например за “свободно падане” ние имаме 
предвид един фиктивен процес, който е “представен”, т. е. 
конституиран в представянето и който като концепт трябва 
просто да направи по-ясни нещата, а не да ни разкрие 
някаква “обективна” картина.  

Д. Рационалност. Демонтажът (или 
деконструкцията) е рационален тогава, когато е във фаза 
със спонтанното разпадане. Иначе той среща съпротива, 
чието преодоляване може да се отложи за момента, когато 
тя е най-малка.  

Проблематичността на “демонтажа” е в негативните 
му модуси на “разпадане”. Разпадане е и корупцията и тя 
също може да е плод на “демонтаж”. Когато се казва, че 
корупцията е разпадане, с това корумпираният може да не е 
съгласен, защото нищо в него не се разпада толкова, че да 
го възпре да се корумпира. Той печели. Печели и онзи, 
който корумпира, защото придобива илегални блага. Къде е 
разпадането? Разпадането е в онази интерпретация, която 
намира истината, че корупцията значи обедняване на 
обществото като цяло, че тя отслабва правовия ред и 
разлага нравите на обществото. Защото всеки акт на 
корупция значи погазена норма и в резултат на това ерозия 
на самата норма. Което води до не-нормативно ощетяване 
на едни за сметка на други. Като цяло сметката е 
отрицателна, защото превърната в норма, корупцията 
разрушава социалния ред “като цяло”.  
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Е. Динамика. В институциите на реалния 
социализъм нараства ентропията, подобно и успоредно с 
нарастването на икономическата ентропия. Те спонтанно 
отслабват, разграждат се невидимо и видимо, разпада се 
тяхното функционално цяло, престават да работят или имат 
само номинално съществуване. Упадъкът на комунизма е и 
разпадане на неговите институции чрез ерозията на 
смисъла им, чрез загубата на доверието на хората в тях, 
чрез онова, което се нарича “легитимационна криза”. Тази 
криза продължава и дори се усилва локално и на моменти и 
с установяването на новите институции. Защото едно е да 
постулирате в конституция и закон една нова институция, 
друго е тя да започне да работи. Това е преход от гол текст 
към смисъл, от артефакт към използване на този артефакт 
по предназначението му. Новите институции на 
либералната демокрация и пазара, представени в новата 
държава, отначало не работят и дори още повече отслабват 
смисловата основа на социалните форми. Налице е 
институциална ентропия, разпадане.  

57. Градеж 
На мястото на демонтираните комунистически 

институции се градят нови. Този градеж е проблематичен 
поради консервативността на нагласата. 

А. Хроника.  
По силата на решение на Кръглата маса от началото на 

1990 в България бяха проведени избори за Велико народно 
събрание. Неговата задача бе да създаде нова конституция. В 
този фундаментален текст институциите бяха дефинирани. 
Седем години след това, в първия петък на март 1997, в 
предаване на националното радио “Разговор с вас” Божана 
Димитрова, стара звезда на българското радио, любима 
социалистическа критичка на социалистическите недостатъци 
разговоря с банкер за държавността и институциите. Тя обобщава 
разговора с думите: “Надявам се държавността да се възстанови, 
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за да може след това да дойдат и по-добри времена” (Димитрова, 
6.03.1997). За нея, както и за повечето хора, институциите са 
носители на реда, който следва от тяхната добра работа. 
Животът на хората зависи от институциите, а не обратно. 

Хроника и документи. 
Институциите на демокрацията след комунизма се 

оформяха на площадите, по парковете, в зали и частни квартири. 
Това е неповторима ферментация. Първата институция на 
демокрацията в България след комунизма, оформена като 
политическа структура, е СДС. Има вече много написано по 
създаването и развитието на СДС. Тук искам да маркирам 
събития през моя поглед на участник в една от формациите на 
СДС през 1989 – 1990, и в Централния Избирателен Клуб – СДС 
– Единна опозиция – София.  

От средата на октомври до първите свободни избори 
събитията по формирането на институцията СДС бяха 
зашеметяващо бързи и многомерни. За тях разказва подробно 
Петко Симеонов в “опита си за документ”, както той окачествява 
мемоарната книга “Голямата промяна”, като един от 
създателите на СДС и ръководещ Централния Избирателен Клуб 
(Симеонов, 1996). Там между другото е споменато и моето име: 
”19. Сергей Стоилов Герджиков, участва само в началото, при 
структурирането на ИК в София. После се отказа. Работата пое 
Еленко Божков” (Симеонов, 1996, с. 133).  

Пазя документи от цялата си работа в ЦИК и още от 
ръководството на “Подкрепа” и специално Научния профсъюз и 
ЦИК на СДС от етапа на “Южния парк” през етапа на събранията 
на свещи при режим на тока в Журналистическия факултет на 
СУ, през митингите и бденията, до заседанията на ЦИК на 
“Раковски”134 и конституирането на СДС по общини. Между тях 
са предложения за промяна на Програмата на НПС “Подкрепа” 
от 30. 10. 1989; – програмна декларация на Хуманитарната 
секция на НПС, като неин председател; Становище и 
предложение на Научния профсъюз “Подкрепа”, чиито 
съучредител и съпредседател бях заедно с Красимир Кабакчиев и 
Марин Донев, за поправки към проекта за ЗНДВО – висше 
образование; – необходими промени в условията на труд в 
сферата на висшето образование; – варианти на структурата на 
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“Подкрепа”и Научния профсъюз (едно от тях е на Румен Урумов, 
бъдещ тогава депутат); – проект за функциониране на 
Сдружението и НПС; – предложение на сегашния политолог 
Иван Кръстев относно образователни промени; – 
проектоплатформа на Профсъюза към “Подкрепа” на Софийския 
Университет, – Обръщение към Новоучредения НПС на 
преподавателите в СУ от името на “Подкрепа”, прочетено на 15. 
12. 1989 при учредяването му; изказване националната 
конференция на “Подкрепа” с предложение за преименуване на 
НПС “Подкрепа” във Федерация на труда “Подкрепа”; – 
Документи на създадените комисии; – Предложение за поправки 
към Устава на “Подкрепа” за Първия конгрес.  

От този период са учредителните събрания на секции към 
“Подкрепа” и в различни институти на БАН. Ключово е 
Обръщението към всички опозиционни формации от 22. 11. 
1989 за образуване на “Единен демократичен съюз” (ЕДС), 
което подготвихме малък екип в научния профсъюз за 
разпространение от Еленко Божков във всички опозиционни 
организации с цели: нов изборен закон, нова конституция, 
привеждане на законите на страната в съответствие с 
международните задължения, поети от България. Там се казва: 
“При провеждане на свободни и демократични избори в условия 
близки до сегашните (т.е. с участието на една все още силна 
тоталитарна върхушка), значително по-големи изгледи за успех 
биха имали кандидатите на една обединена демократична 
опозиция с обща платформа, пред кандидатите на различни 
независими сдружения с малка численост, обезличени 
допълнително в очите на избирателите от голямата 
диференцираност в предизборните им платформи”. Не знам до 
къде стигна придвижването на документа от Еленко Божков, но 
явно нашият проект е бил в съзвучие с подготвяното от лидерите 
обединение, което стана след 16 дни под името СДС.  

Следващият етап бе работата на Централния Избирателен 
Клуб на СДС “Единна опозиция” под ръководството на Петко 
Симеонов. Бях предложен от Ирен Зафирова като един от 
главните координатори, а тя ме помоли да я замествам в София и 
да посоча помощник. Аз посочих Еленко Божков, за когото знаех 
от личен опит, че е много експедитивен и надежден. Това стана в 



  627

началото на март 1990. При мен е копие от стенограма на среща в 
СДС на 10. 03. 1990 с гости от САЩ и Англия относно 
предстоящите избори, на която участвахме почти всички 
новоизбрани координатори. От наша страна бе проявен скепсис 
относно мотивите на избирателите. Американският политик 
нарисува на дъската избирател с бюлетина и запита:  

– В коя част на тялото мислите, че се взема решението за 
коя партия да гласува?”. Отговорът на един от участниците бе 
бърз:  

– В стомаха.  
– А защо не в главата? 
– Това е много различно от Щатите. 
– Ами ако говорим за портмонето в едната ръка?Аз мисля 

за позитивните и негативните емоции, които хората имат към 
една партия, за да гласуват за нея. Значи пропускаме стомаха и в 
момента говорим за сърцето. Когато се захващате с политическа 
кампания, като партия искате до хората да стигнат две послания. 
Едното послание е защо те трябва да гласуват за СДС-то. 
Другото послание е защо те трябва да гласуват против 
комунистите... 

По-нататък е документирана моята увереност: 
– Смятам, че сега няма точка на земното кълбо, където 

комунистическата идея може да спечели. Това именно показаха и 
изборите в Никарагуа. Сандинистите загубиха именно защото са 
комунисти...”  

По-нататък аудиторията предвижда опити за манипулация 
и фалшифициране на изборите от БСП: 

– Колко от вас вярват, че правителството ще оргатизира 
тайни, справедливи, истинских избори? 

– Ще използват всяка възможност за измама. 
– Те ще разрешат ли тайното гласуване в деня на 

изборите? 
– Тайно гласуване може само СДС да осигури. 

Гласуването формално ще бъде тайно, но те имат много средства, 
с които могат да фалшифицират резултатите. Едно от средствата 
е въобще да не стигнат бюлетините на СДС до урните.  
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 – Говорим за тайно гласуване и това е разлрично от 
преброяването на гласовете след това. Смятате ли, че всички 
имат възможност да гласуват тайно? 

 – Да” (из стенограмата). 
Като главен координатор за София изготвих документ: 

“Ориентация в изборната кампания”, в която използвах и опита 
от срещата с американците. Използвах го на свиканото в СДС 
съвещание на общинските лидери на СДС в София. Този текст бе 
предназначен за разясняване на смисъла на Предизборните 
клубове към ръковоствата на СДС по места, които бяха в процес 
на създаване. В София с Еленко Божков инициирахме 
създаването на няколко общински организации и предизборни 
клубове. Спомням си живо как намерих хора, проведох 
учредителното заседание – Петко Горанов стана председател, и 
конституирането на организация и ръководство в Студентска 
община. Такива структури се създадоха тогава с наше участие в 
Илинден, Средец, Витоша и в много други общини. Борехме се за 
помещения с червените кметства. Навсякъде се стремях да 
изтъквам основните правила на предизборно поведение: да не се 
работи всред вече убедени привърженици на СДС, което е загуба 
на време; да не се пре-убеждават комунисти, което е също 
загубено време; да се работи всред неутралните и колебаещите 
се, срещу страха. По райони работата бе разпределена между 
десетина координатори. Предизборното послание формулирах в 
следните точки:  

“1. Светът е с нас. Идеите са ни верни.  
2. Промяната не значи нестабилност. 
3. СДС е обединена опозиция. “Ако сега държите на своята 

партия, значи държите на 2 – 3 % гласове, които нямат реален 
смисъл. Вие осигурявате победа на БКП. Ако не стигате 
обединение поради лидерски спорове, вие имате шанс все някога 
да излъчите общ лидер на СДС, но ще бъде късно...  

4. Реформираната БКП остава БКП. Реформираният 
комунист остава комунист. Животно, което ходи като патица, 
грачи като патица, плува като патица, е патица, както и да се 
нарича. Смяната на името и на политиката не позволява на 
никого да изхвърли от себе си товара на отговорността и 
престъпленията, извършени в миналото. Не можем да позволим 
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на БКП в очите на българина да измие от лицето си тази 
историческа вина. Вината – винаги с БКП. Това трябва да се 
изтъква и повтаря. Един престъпник, който днес си сменя името, 
декларира, че си сменя възгледите и бързо се маскира като 
благородник, не може да се спаси от наказание.  

ТОВА НЕ ЗНАЧИ, че СДС се учи от БКП как да “наказва”. 
НЯМА ДА ИМА РАЗПРАВА СРЕЩУ НИКОЙ... 

Времето за всяка изборна кампания е малко. За нас е 
особено малко. Ужасно малко. Нямаме право да го пилеем. 
Трябва да свършим точно определени задачи ДОКРАЙ. Да не 
правим много неща наведнъж, които не можем да завършим.  

Ако в течение на две седмици спорите за водачеството в 
клуба, вие сте подарили тези две седмици на БКП. 

Времето се пести, когато има перфектна организация и 
всеки си знае постоянните задължения, малко на брой и точно 
определени. Времето се пести, когато не се смесват функциите и 
не се чакат и бавят хората. 

Време се печели и от количество добре организирани и 
компетентни сътрудници... (Герджиков, С. Ориентация в 
изборната кампания”).  

Този текст бе използван и от Еленко Божков, и косвено от 
нашите органи по общини, с които проведохме няколко събрания 
на “Раковска”134. Аз не ходех при Петко Симеонов и лично не го 
познавах. Работих с организацията. Еленко Божков освен 
работата по общините държеше връзка с Петко Симеонов. Той 
караше и купената “Лада”, една от осемте за изборната кампания. 
Правехме събрания във вихрено темпо. Илинден, Лозенец, 
Дружба, Средец, Студентска. Участвах и “ораторствах” и в села 
около София в група, в която се открояваше писателят Георги 
Мишев. Отказах се в момента, когато интелигентната черна 
работа приключи. Започнаха да се редят листите. Никой не ме е 
канил да правя платформа, макар че след година, за вторите 
избори, Димитър Коруджиев ме привлече в експертна група за 
подготовка на вторите свободни избори, където участвах в 
подготвянето на предизборно обръщение на СДС.  

Тогава се прояви най-силно синдрома на лидерското 
боричкане в СДС. Много преди това бях свидетел на стотици 
сцени на самоизтъкване, напиране към медиите и особено към 
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телевизията, въртене в орбита около национални лидери. В 
разговор с Еленко Божков, изключително работоспособен и 
амбициозен човек, казах, че целта ми не е участие в политиката и 
особено като депутат, което го учуди. Отказах се, когато стана 
нетърпима борбата за депутатски места на хора, които нямаха 
качества на политици и доказаха това във Великото народно 
Събрание, в което качествените специалисти и политици се 
брояха на пръсти. Това стана през май. Тогава майка ми бе 
приета във военната болница за тежка операция и предпочетох да 
изпълня по-важния за момента дълг. Наистина бях предложен за 
кандидат от Студентска община на предизборно събрание, на 
което не присъстваха хора от Студентския град (нито студенти, 
нито преподаватели). Но така или иначе Националният 
координационен съвет спусна за кандидат човек, когото не 
познавах и не бе взел участие в кампанията, – студента Стилиян 
Стойчев, който бе първият ясен депутат от СДС вечерта след 
изборния ден на 10 юни, и който бе незабележим във ВНС, както 
и впрочем Теодоси Томов, Еленко Божков и други активисти на 
СДС преди изборите.  

Така че интересният “опит за документ” на Петко 
Симеонов, в който се пренебрегва инвестираната интелектуална 
и организационна енергия без амбиции и показност,` се оказа 
недостоверен поне в частта, касаеща събития с мое участие. Ако 
тази недостоверност засяга и другите части, значи опитът е 
неуспешен.  

Аз се отдадох отново на книгата си “Феноменът 
комунизъм”, започната през 1986, която завърших след година. 

Тогава бяха вече о-формени не само институциалните 
позитиви на СДС – почти пълно обединяване на опозицията, 
силна кампания, силни послания, но и негативите: слабо 
функциониращи структури, непреодолими амбиции за 
власт(ничество), непрофесионализъм. СДС не успя да освободи 
хората от остатъчния страх и да мобилизира пасивните “зад 
прозорците”, които наблюдаваха иззад завесите, а после 
гласуваха за БСП.  

Б. Българските държавни институции бяха 
дефинирани в новата Конституция, начената още през 1990 
г. България първа от пост-комунистическите държави прие 
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нова демократична конституция (1991). Тогава бе извършен 
в своите основи българския институциален преход на ниво 
текст. Бе налице нов многопартиен парламент, който 
излъчваше легитимно правителство на мнозинството (или 
на малцинство) в зависимост от политическите условия в 
съгласие с Конституцията. Президентът назначаваше 
служебни кабинети в предизборните периоди. Всичко от 
гледна точка на новия обществен договор и новата 
конституция бе изрядно. Никой никога не си позволи да 
наруши конституцията явно с цел да вземе властта.  

 
Табл. 57. Парламентарни избори в България след 1989 г. 

 
Дата Система Праг Гла-

су 
вали 

Партия %  
от гл. 

места 

Юни 
1990 

Пропорцио-
нално-
мажоритарна 

4 % 84.1
% 

БСП 47.1 211 

    СДС 36.2 144 
    БЗНС 8.3 16 
    Други 1.0 6 
Окт. 
1991 

Пропорцио-
нална 

4 % 83.9
% 

СДС 34.4 110 

    БСП 33.1 106 
    ДПС 7.5 24 
Дек. 
1994 

Пропорцио-
нална 

4 % 74.0
% 

БСП 43.5 125 

    СДС 24.2 69 
    БББ 4.7 13 
    Народен 

съюз 
6.5 18 

    ДПС 5.4 15 
Апр. 
1997 

      

 Пропорцио- 4%  ОДС 52.23 130 
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нална 
    ДЛ? 22.17  
    ОНС 7.50  
    Евро-

левица 
5.52  

    БББ 4.95  
 
Всички избори след 1990 в България са предсрочни. 

Доверието към парламента се изчерпва преди изтичане на 
мандата му.  

В. Проясняване. Възстановяването институциите на 
демокрацията и многопартийната система – независими 
партии, парламент, президент, правителство и независим 
съд – изглежда и е акт без особена проблематичност в 
условията на консенсус и външно катализиране именно в 
тази посока. Но институциите не гарантират сами по себе 
си демокрацията. Тези гаранции са преди всичко в 
подходяща менталност. Тази менталност, феноменологи-
чески разбрана, е нагласата да се интерпретира 
обществения живот съгласно либерални ценности: права 
на човека, свобода, достойнство, позиция.  

Експлозиите в края на 1989 направиха възможно в 
кратък срок възстановяване на демократични политически 
институции, макар че истински партии възникват заедно с 
разслояването на нововъзникващото общество. 

Повечето граждани в първите посткомунистически 
години нямат интерпретация за демокрацията като тип ред 
и законност, а я визират като повече свобода без 
ограничения. Това е естествено: хората изхождат от 
своите безусловни смисли, какъвто е свободата. Те бързо се 
съгласяват с премахването на ограниченията, които са 
съществували в реалния социализъм. Но свободният не 
може автоматично да приеме реда, в който се проецира 
съвместната свобода на всички. Това значи неизбежна 
първоначална слабост на новите държавни институции, 
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текстове и действия. Това значи ентропия в институциите, 
текстовете и действията независимо от реформата на 
политическата структура. Самите нови форми може се 
намират от много хора като де-формации.  

Нивото на старта зависи от степента на разпадане на 
ценностите на свободата различните екс-комунистически 
страни. А тя зависи от силата на техните граждански или 
прото-граждански общества, техните демократични 
традиции (реанимираните и запазените трайни значения на 
демократичния ред, създадени преди комунизма) и 
културното разстояние до западната цивилизация. Това е 
въпрос на приемане или неприемане на ценностите на 
западното гражданско общество от посткомунистическите 
общности (нации). Онези, които са по-малко западни, 
намират по-малко значими тези форми и по-слабо ги 
възнамеряват. Те в същото време по-силно критикуват тези 
форми за техните недостатъци. Това се тълкува от 
напредващите като “изоставане”, но важна е тук 
интерпретацията на самите “изоставащи”.  

Г. Модуси. 
Криза на преосмислянето. След комунизма 

продължава и на вълни се усилва и отслабва 
непризнаването на институциите. Това е разбираемо като 
криза на преосмислянето. Новите институции живеят 
живота на нови политически смисли. А новите политически 
смисли, смислите на демокрацията, са в процес на 
мъчително бавно усвояване като адекватни на базовите 
смисли живот, свобода, сигурност, достойнство, 
богатство, власт. Обществото в прехода към новите 
институции не признава хаотичността, неефективността и 
често празната откъм съдържание демократична форма. 
Обществото не намира новите институции за работещи 
инструменти на демократичната власт, а по-скоро като 
прикритие за властнически амбиции и корупция. Ние 
отчитахме през цялото време, че това недоверие съпътства 
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демокрацията изобщо и тя хронично страда от слабостите 
на известна корупция и хаос, които в някои тоталитарни и 
авторитарни режими са сведени до минимум. Но по-
голямата част от хаотичността и корупцията в годините 
след излизането от комунизма несъмнено се дължат на 
неяснотата, в която витае ума на хората относно 
смисъла на демократичните институции. Обикновеният 
човек трудно може да приеме като разумно двеста и 
петдесет човека в парламента да дебатират безкрайно за 
всякакви процедурни и странични неща, радвайки се на 
много високи доходи и редица привилегии, докато 
обикновеният човек от сутрин до вечер е тласкан в 
хаотично усилие за оцеляване с ниски доходи, 
негарантирана работа, лоши условия за бизнес и растяща 
престъпност.  

Свръхочаквания. По навик (ментална фигура) от 
социализма хората предявяват неизпълними претенции 
към властта, вменявайки й отговорността да обезпечи 
всички нормални условия за живот на хората. Най-вече 
тази нагласа резултира в бързо разочарование от 
поредните властници и партии и постепенно цялостно 
отричане на политическия елит като морално адекватен 
и изразяващ волята на мнозинството. Това ерозира 
демокрацията още в началните години на нейното 
възраждане в посткомунистическите страни.  

Добър израз на кризата на институциите у нас е 
фактът, че новият държавен герб бе приет чак през 
пролетта на 1998 – почти осем години след приемането на 
Конституцията, в която се фиксира образа на герба.  

Пре-формация. Това е техническа дума, която 
означава ставането, експонирането, появата, възникването 
на новите форми като пред-формие. В недрата на 
разпадащия се комунизъм възникват опозиционни групи, 
които са зародиши на многопартийната система и 
проиграват в примитивен вид процедурите и формите на 
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демокрацията: избори, събрания, изпълнителни органи, 
лидери. Това са плаващи форми между безформието е 
стабилността на демократичните институции. Този вид 
безформие не е де-формация, а пре-формация, не 
изчерпване, а точно обратното – непълнота на осмислянето 
на новите институции. 

Не-формални групи. Антикомунистическата 
опозиция в началото е просто вътрешна опозиция за 
“очовечаване на социализма”. Тя е изцяло във формата на 
социализма, но се легитимира като “неформална група”. 
“Неформалните групи”. На изхода от комунизма 
независимо от силата на опозицията тя отстъпва 
съществено по своята организирана сила от бившата 
комунистическа партия. В страни без достатъчно силни 
демократични традиции и със социалистически манталитет 
опозицията няма достатъчно силна социална подкрепа, 
липсва съгласие и яснота относно демонтажа на комунизма 
и това определя една продължителна слабост на 
некомунистическата опозиция.  

Всред “неформалите” в бившия СССР, България, 
Китай, а по-рано и в Централна Европа, липсва намерение 
за нови партии и воля за власт. Не се визира нова 
политическа форма като нов парламент, ново правителство 
и некомунистическа власт. Т.е. налице е дефицит на форма, 
пре-формие на новата институциалност. Експлозията на 
комунизма заварва тези не-формали в пре-формието, което 
ги прави единни в техния антикомунизъм, но безсилни в 
установяването на новата институциалност. Те изведнъж 
трябва да регистрират партии и да отиват на избори, без да 
са готови структурно и ментално да управляват и да носят 
отговорност за новата легитимност. Когато бившата 
опозиция спечели доверието на избирателите и дойде на 
власт, тя се оказва слаба, без опит, без социално съгласие 
около нейните цели и нейното и без това свръхтрудно 
управление е блокирано.  
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А-номия. Хората разбират демокрацията като пълно 
отрицание на това, което диктатурата е: власт законова и 
централизирана. Сега се излиза ментално не само вън от 
централизма и диктата, но и вън от закона. Изпада се в 
аномия, в непризнаване на нормите.  

Слабост на новите институции. Държавните 
институции: парламент, правителство, президентство, съд, 
следствие, прокуратура, се възприемат и оценяват 
поливалентно и непостоянно. “Парламентът е театър”. В 
България първият свободно избран след комунизма 
парламент – ”Великото народно събрание” – бе посрещнат 
с известен ентусиазъм и доверие. Хората с неподправен 
интерес следяха публично предаваните по радиото и 
телевизията дебати. Но скоро започнаха да се разочароват. 
Депутатите използваха социалните проблеми, които имаха 
да решават, като поводи за партийни престрелки.  

Двуполюсно противопоставяне. Българските 
довчерашни комунисти, една сутрин събудили се като 
социалисти, отказваха да признаят историческата си вина 
пред народа и цинично подчертаваха самочувствието си на 
призвани да управляват. Те бяха враждебно посрещнати на 
власт от вярващите в демокрацията. Напрежението в 
обществото се проецираше и същевременно усилваше от 
държавните институции. Реформата не започваше. 
Социалистически доминираният парламент и 
правителството бързо губеха доверие. Хората масово 
осмиваха и карикатуреха народното събрание. Срещу 
социалистическото правителство, избрано след отказа на 
опозицията да участва в коалиционно управление, започна 
брожение и то прерасна в протест още през есента на 
същата (1990). Двуполюсният модел се проточи чак до 
падането на БСП до порядъка на 10 % доверие.  
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XII '96

VI '97

XII '97

36,2
47,2

 
Фиг. 57. Съотношение между електоралните нагласи за БСП 
(ляво поле) и СДС (дясно поле) от 1990 до 1997 (по данни на 

НЦИОМ, MBMD, BBSS GALLUP ). 
 
Тази таблица, която не е прецизна поради неизбежно 

разнородните източници на данни, свидетелства за 
мащабните вълни, които характеризират динамиката на 
двуполюсното противопоставяне в България на фона на 
институционалното развитие. Като цяло тези нови 
демократични институции претърпяха и вероятно има още 
да търпят висока за западните стандарти степен на 
непризнаване от обществото.  

Вълни на институциално отрицание. В обществото 
се разпространяват ментални вълни на институционално 
отрицание. Често може да се чуе на публични места, че 
правителството е некомпетентно, че главният прокурор 
е свързан с мафията, че парламентът е “цирк” или 
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“театър”. Най-малко упреци у нас е търпял президентът, 
но по конституция тази държавна роля е почти само 
представителна в парламентарната република, каквато е 
България. В най-трудни месеци между хората се носят 
невероятни слухова за ръката на “бившето” КГБ, за 
мафията и нейните връзки във властта, за сценариите за 
изнасяне на пари от страната, за огромни парични маси, 
изнасяни от фалиращите банки като “ценни пратки”. 
Треската може да предизвика и предизвиква промени в 
политиката и икономиката, да промени и променя валутния 
курс, да разстрои и разстройва стабилността на банките и 
на политическите институции. 

Ре-анимация на институциите. В България въпреки 
хроничния дефицит на институциално признаване хората са 
зачитали институциите и дори са ги свръх-интерпретирали 
като източник на ред, сигурност и просперитет. Това, което 
имаше да стане и става след краха на комунизма, е друг тип 
признание на институциите. Хората имаха да разберат, че 
това са просто оръдия за обществения ред, които не могат 
да работят сами и не са силни просто защото в тях работят 
легитимно избрани и назначени хора.  

Българската традиционна общност трябваше да 
изпита на гърба си с цената на няколкогодишни мъки 
истината, че парламентът, правителството, президентът, 
съдът, прокуратурата и медиите подлежат на постоянна 
грижа за издигане на авторитета и на постоянен контрол. 
Но преди всичко там трябва да се избират много отговорно 
личности и партии, които заслужават доверие и по 
възможност са доказали, че изпълват тези институции със 
смисъл и концентрират съгласието на много хора в 
собствената си респектабилност като лица на тези 
институции. Дефицитът на доблестни и компетентни 
политици е хроничен и особено силен след комунизма. Но 
тогава времето сякаш намира и лица, които стават фокус на 
общественото съгласие и доверие. В българския 
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политически живот първа такава фигура бе новият 
президент от опозицията Желю Желев, а после новият тип 
политици като Стефан Софиянски (служебен премиер в 
началото на 1997, спрял инфлацията и спечелил уважение и 
симпатия всред привържениците на всички партии, Петър 
Стоянов (президент от 1997 и въплътил по собствения му 
израз “новия обществен договор” и Иван Костов (премиер 
от СДС), спорна личност, налагащ се ден след ден с 
прагматични решения, важни завоевания и непреклонна 
воля за позитивни промени. 

Всичко това стана едва след като гражданството 
(“гражданското общество”) реши в отчаяние на улицата, че 
повече така не може и че е време за истинска промяна. Това 
бе момент на позитивно съгласие за промяна и критично 
разбиране на смисъла на новите институции и на 
адекватните хора и политически сили, които могат да ги 
въведат в действие.  

Д. Възстановяване на рационалното общество. 
Градежът на институции е по правило рационален процес. 
Тази рационалност е очевидна след ерозията на 
тоталитарните институции и техния демонтаж. 

Очевидно след комунизма е налице нещо като 
“строителство на капитализъм”. Този “построен” с 
решаващата роля на държавата строй на частната 
собственост несъмнено ще се различава от спонтанно 
развилия се западен капитализъм. Така в самата генетика на 
реформата е заложена социалистическата форма на 
“строителство на общество”. В какво ще се изрази нейната 
проява в бъдеще? Най-вероятно в закъснение на 
менталното развитие на този капитализъм. След това 
вероятно в известна хронична слабост на пазарните 
субекти. Тя може да се изрази в технологично изоставане, 
инвестиционни дефицити, ниска конкурентоспособност, 
трудно пробиване и разширяване на пазарите...Бъдещето 
ще покаже може ли да живее пълноценно едно общество, 
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на което е “вдъхнат живот” отвън? Няма ли то да има 
нужда постоянно от изкуствено държавно стимулиране? 
Най-вероятно да. Но той ще работи, за разлика от 
комунизма, който е обречен на неуспех. При правенето на 
капитализъм правенето е във фаза със спонтанното пазарно 
развитие. То трябва да пренасочи историческата вълна и да 
я преоформи, след което тя ще генерира собствена енергия. 

Възстановяването на гражданското общество върху 
живата тъкан на общността е разграничаването на кръвни, 
физически, лични и изобщо живи връзки между хората от 
рационалните отношения по повод на артефактите: – 
ментални форми на пазара и демокрацията, институции 
(частна собственост, парламент, правителство, съд, закон). 

Вплетеността на живите връзки със социалните 
отношения правят посткомунистическите страни и особено 
онези, при които комунизмът се е вплел в живите връзки на 
затвореното общество, безсилни да се изтръгнат от живия 
комунизъм, който всекичасно се възпроизвежда в тъканта 
на обществото. 

58. Смислов дефицит на новите институции 
И едните, и другите са маскари! 

Бай Ганьо 
Изгубена е политиката като форма на социален 

живот. Изгубен е политическият език, политическото 
значение и смисъл. Те се заместват от езика, значението и 
смисъла на нравите и политиканството.  

А. Хората на Запад и на Изток не се изненадват, 
когато чуят новина за корумпиран държавен лидер. Като се 
започне от индонезийския диктатор Сухарто, притежател 
на половината от богатството на осемдесетмилионната си 
страна, премине се през турския премиер Тансу Чилер, 
разследвана за финансови злоупотреби и се завърши с 
италианската медийна звезда Берлускони, обвиняван в 
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подкупи, няма чисто политическо място. Но щом 
носителите на самата легитимност на най-високо ниво са 
корумпирани, какво остава за гражданите? Тази ерозия на 
легитимността тече надолу и се усилва.  

Б. Хроника.  
Един ден през 1992 Ахмед Доган, лидер на малката, но 

ключова за парламентарната структура тогава центристка партия 
“Движение за права и свободи”, посети президента Желев и 
двамата си говориха на четири очи в продължение на шест часа. 
На излизане от Президентството двамата обясниха на 
журналистите, че са обсъждали като близки колеги-философи 
проблемите на пространството и времето. Журналистите с 
основание или без основание коментираха обширно какво биха 
могли да си кажат двамата политици в момент на правителствена 
криза и предположенията бяха изцяло в термините на “заговора”: 
а. вероятно Доган иска подкрепата на Желев за свалянето на 
“непослушното” мнозинство на СДС от власт. б. Желев обсъжда 
с Доган взаимодействието на СДС и ДПС в сложната 
правителствена криза. в. Двамата координират задачите си с 
оглед стратегията на “бившето” КГБ и скритите дейци на 
бившите български служби за продължаване на хаоса в България 
и превръщането на политическата власт на комунистите в 
икономическа. 

По време на краткото управление на СДС и в периода на 
залеза – 1992 – 1993 г., в СДС протече процес на 
безкомпромисно отблъскване на всички довчерашни 
съюзници от различните институции и обществото се изправи 
пред институциална криза при положение, че СДС, макар и без 
мнозинство от 50 %, все пак доминираше Парламента, 
Президентството и Правителството. Сините лидери поведоха 
битка за “декомунизация”, в това число и в собствените си 
редици, като търсеха и намираха “предатели”. Най-голямата 
антикомунистическа коалиция изпадна в дълбока политическа 
криза, а това се превърна в криза на институциите: парламент, 
правителство, съдебна власт.  

Отначало бе отблъснат профсъюзния 
антикомунистически лидер Константин Тренчев, който създаде 
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първия опозиционен профсъюз “Подкрепа” през 1987. 
Основание: “Подкрепа” предупреди правителството за ефективни 
стачки на миньорите, неполучили заплати половин година. След 
това бе обявен за враг самият президент Желю Желев, бивш 
ръководител на СДС, който малко преди изборите изобличи 
тогавашния СДС-водач Петър Берон като бивш сътрудник на 
комунистическите тайни служби, когато той се готвеше да става 
премиер. Заместилият го начело на СДС Филип Димитров 
веднага застана срещу Ж. Желев. Бриго Аспарухов, шеф на 
Националната служба за сигурност, подчинена на президента, 
разкри оръжейна сделка на премиерския съветник Константин 
Мишев. На последвалото заседание на Националния съвет за 
сигурност Ф. Димитров реагира остро срещу президента. 
Следващият повод стана пресконференция на президента на 
поляната пред резиденция “Бояна” на 1. 09. 1992. Той 
разкритикува правителството на СДС за първата година на 
неговото управление. Упрекна ги, че са започнали война срещу 
всички: срещу синдикатите, срещу Президентството, срещу 
медиите, срещу църквата. В отговор хората на Ф. Димитров 
реагираха болезнено и остро обвинително срещу този акт на 
“предателство” от страна на Президента. (Президентът Желев 
разкритикува по подобен начин и следващото правителство на 
Беров, и по-следващото на Виденов).  

Правителството на СДС падна, последва криза и нов 
“програмен” кабинет на проф. Беров с мандата на ДПС, гласовете 
на БСП и програмата на СДС, който се оказа слаб и лишен от 
политическа отговорност. Институциите загубиха доверието на 
избирателите. СДС свикваха митинги срещу президента под 
надслов “Край на лъжата”, олицетворявана за “тъмно-сините” 
от президента. Депутатът-поет Едвин Сугарев започна гладна 
стачка “до смърт” с условие оставка на Президента.  

Данни. Доверието към новите институции бележи 
възходи и спадове в годините след 1989. За няколко месеца 
демократичната опозиция набра невероятна скорост и 
спечели голям процент на първите избори. Но в България 
екс-комунистите загубиха властта след една година. 
Легитимността на опозицията като носител на идеята за 
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промяна я доведе на власт. След това доверието започна да 
се топи и след година управление властта бе загубена без 
избори, а чрез вот на недоверие в парламента. 

 
Табл. 58. Доверие в парламента, правителството, 

президентството, полицията, съда и прокуратурата от 1990 до 
1997 (по данни на НЦИОМ, GALLUP и MBMD). 

 
 парламент 

 
правителст-
во 

президент полиция
  

съд и 
прок. 

 
VIII ‘90 

 
22,8 

 
45 

 
70 

 
38 

 
28 

X 12,9 32 72 44 26 
III ‘92 19 38 80 37  
XII ‘92 10  80 44  
VI ‘93 14 38    
XI ‘93 13 30  44 31 
I ‘94 14 28  41 25 

IX ‘94 5 15  28 22,5 
II ‘95 39 48  35 26 
IX ‘95 27 36  39 30 
I ‘96 17 35 36 30 21 

IX ‘96 12 13 21 36 23 
VI ‘97 59,5 64,5 79,2 53,2 26,7 
XII ‘97 50,6 63 84,2 46,7 18,2 
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Фиг. 58. Доверие в парламента, правителството, президентството,  
полицията, съда и прокуратурата от 1990 до 1997 

 (по данни на НЦИОМ, GALLUP и MBMD). 
Тази лишена от прецизност графика все пак показва 

формата на динамиката на доверието – нестабилност, резки 
възходи и падове. На изборите през 1994 Демократичната левица 
спечели с абсолютно мнозинство – тежък удар срещу 
демократичната опозиция. Тя междувременно бе показала себе си 
в образа на сила, която търси конфликтите в обществото, войната 
между институциите. През втората година от управлението на 
БСП се стигна до икономически срив. Доверието във всякакви 
институции спадна катастрофално. В края на 1996 г доверието 
към доминирания от социалистите парламент спадна до десетина 
процента, към правителството – до към 15. А на 10 януари хора 
нападнаха сградата на парламента и започна всекидневен уличен 
протест. В същото време се развихри инфлация и започна 
банковата катастрофа. Доверието в родните пари се загуби и 
доларът достигна до немислимите преди 3 000 лева. 

В. Дефицит на политическата рационалност. По 
време на комунизма е изгубена политиката като форма на 
рационалност. Новата ситуация изисква нова политика, 
възраждане на политичаската форма на либералната 
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демокрация. Но е налице менталната форма на 
двуплановата рационалност: на политическата сцена и 
зад кулисите. На политическата сцена сега довчерашните 
комунисти играят на демокрация. А новоизлюпената 
опозиция вярва, че я прави. В същото време и власт, и 
опозиция, са във властта на много силни задкулисни 
зависимости. Политическите ходове, които се легитимират 
в парламента, са разчетени в частни разговори. За хората е 
налице една полутъмна картина, в която повечето 
рационални фигури на описание и обяснение са измислени. 
В тази измислена реалност никой нищо не знае, но всеки 
чува слухове. Защото трохите, които знаем, са само 
плаващи предположения. Ние “знаем”, че Желев е , но това 
е предположение. Те, маскираните врагове, предвиждат 
всеки наш ход. Те знаят, че няма да приемем компромис с 
линията. Макар че това неприемане го правим точно срещу 
тях. 

Г. Семейство от форми на смислов 
институционален дефицит.  

Нечист политически морал. В България се създаде 
нечист морал на властта. Хората гласуваха доверие на 
левите сили, но бившата БКП не се извини на народа за 
половинвековната диктатура и разруха. Липсата на 
съзнание за вината и публично покаяние създаде негативна 
вълна на протест и нови рецидиви на политически цинизъм. 
Престъпленията на тоталитаризма се прикриваха, 
прикриваха се и присвоителите на милиони долари. 
Създаваше се криминогенна икономическа класа. 
Манипулираше се предизборно народа. Лъжата беше 
норма. Присвояват се заслуги за демократизирането на 
страната: “Ние започнахме на 10 ноември!”. Играе се върху 
социалистическия егалитаристичен манталитет на 
обедняващото бързо население. Постоянно се обсъжда 
темата за “социалната цена на реформата”. 
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Еуфория и месианство. Новите в политиката 
застават пред микрофоните и камерите от улицата. Това са 
пробивни личности, които силно желаят да се покажат пред 
обществото. Те градят своето себеуважение от показването 
на екрана. Медийното експониране им носи 
самоидентификация, “Аз”-образ. Те веднага се вживяват в 
ролята си на политици, без да си дават сметка за 
отговорността да правиш политика и сложността на този 
тип рационална дейност. Щом са в центъра на медийното 
внимание, те са вече политици. Щом водят опозиционни 
групи и партии, съставени от все същите неучаствали в 
никаква политика хора, те са вече политически лидери. 
Обществото, лишено от политическа култура, ги признава 
за такива. Това е много опасна бебешка болест на 
антикомунистическата опозиция. Такива хора могат много 
да попречат на обществото, тласкайки свръхотговорната 
борба с комунистите за доверието на хората в посока, в 
която тя се печели от противника. 

Тогава има една крачка до месианството, характерно 
за монолитни патерналистични общности, чакащи своите 
“спасители”: “Ние, СДС, сме призвани да спасим нацията 
от комунистическата катастрофа. Ние, Националният 
Координационен съвет, сме живата съвест и мисловното 
ядро на историческото дело за спасяване на нацията. Аз, 
Филип Димитров, Председателят на Координационният 
съвет, съм призван да спася моя народ и да ми помогне 
Бог”. Така може да бъде изразена менталната форма или 
значението на въпросното “месианство”. Филип Димитров 
е излъчвал постоянно това мисионерска мрачна обреченост, 
която сякаш го изпраща всред пълчища врагове и го води 
към победа. Той се е молел и кръстил всеки път преди 
заседание на МС Бог да му даде сили да извърши своето 
велико дело.  

Такова месианство притежаваше и комсомолският 
деятел и ляв “двойник” на Филип Димитров, Жан Виденов. 
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Той, при чието правителство доларът скочи от 70 на 3200 
лева и при когото доходите на хората слязоха до 5 долара, а 
хлябът просто бе на изчезване, както и много други стоки, 
още твърди, че е управлявал добре и е “спасил” страната от 
конфликти, безработица, чужда зависимост. Синьото 
месианство и последвалото го червено месианство са 
смисли, противоположени и разбираеми на фона на 
катастрофичното възприемане на реалиите след 
комунистическата експлозия. 

Политическа ирационалност. На власт бившите 
демократични опозиционери се оказват не само заразени от 
ирационалност, безотговорност и заговорничество. Те са 
пропити със светска суета и корупция, без това да значи, че 
всички техни хора във властта са нечисти. Свидетели на 
комунистическата аморална власт, те сега несъзнателно 
я копират. Тези хора наистина правят онзи тип власт, 
който са интендирали. Те са смятали преди да ги издигнат, 
че властта е нечисто и сладко нещо и са готови да правят 
именно нечиста и сладка власт, без реално да решават 
проблемите на страната. Дори привидно принципни хора 
бързо се научават да демагогстват и никога не се отказват 
от традиционните за комунизма привилегии като жилища, 
служебни коли, високи заплати и всякакви надбавки, 
евтини почивни станции с евтина храна, безплатни 
командировки в чужбина, възможност за навлизане в 
икономиката като членове на управителни съвети, достъп 
до ценна икономическа информация, възможност за 
корумпиране чрез лицензи за сделки и ходатайстване за 
такива.  

Нечистота на политическите елити. Смята се, че 
нечистата политика се прави от нечисти хора с нечисти 
мисли. И това е вярно. Но се оказва, че има нещо по-
дълбоко. Съществува неудържима нагласа към 
асимилиране на ресурси от всякакъв вид. При това 
социални и политически ресурси, свързани най-често и с 
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икономически ползи. Този широко познат феномен, 
хипертрофиран на Балканите, сега е основна пречка пред 
реформата в България. Онези, които винаги стояха отпред 
на митингите и ораторстваха във всеки удобен момент, 
станаха политически личности. Политическите личности от 
този тип са по правило слаби политици и специалисти в 
своите области. Цялата им енергия е насочена към 
концентриране на слава, власт и пари. Те дават дори здраве 
за власт и известност.  

Тази нечистота е нещо нормално, но тя става опасна и 
почти фатална за реформата, която иска свой етос и не е 
напълно рационално съгласно интересите на онези, които я 
правят пряко. Ето какво пише Евгений Дайнов по въпроса в 
една съвсем нова публикация: “България в руското 
огледало”.  

“Да кажем, пише Дайнов, че властимащите по принцип 
вярват в свободния пазар. Но те вярват и в правото си по 
изключение да действат на тъмно, да си прехвърлят тайно пари и 
други ресурси. Постепенно изключението отменя правилото. 
Пазарът се изкривява, неговата “невидима ръка” атрофира. 
Националната икономика запада. ... Това заболяване бързо избива 
отгоре. Доверието се губи, инвестициите (външни и вътрешни) се 
изтеглят, котировката на националната валута пада... Политиката 
се мисли като разпределение на обществени ресурси чрез 
механизмите на властта. Това са нашите представи от развития 
социализъм. ... 

Ако управникът забрави обществения договор и започне 
да преразпределя ресурси към себе си на тъмно, главата му вече е 
в капана. Той веднага попада в компанията на други субекти, 
които си прехвърлят ресурси на тъмно – мафии, бандити или 
просто кредитни милионери... Вече няколко пъти видяхме тази 
ясна причинно-следствена последователност. Време е да 
разберем, че тя е неизбежна, че следва автоматически още от 
първите спестени закуски... 

При това всеки етаж си има своите методи. Например 
депутати бродят из страната, за да уволняват и да назначават 
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други хора. В замяна назначените прехвърлят ресурс към тях: 
фирмени поръчки, места в бордове, сметки за кръчми и 
мобифони. Хора от изпълнителната власт от своя страна 
задържат разрешителни, лицензи, информация или просто 
услугата, която са длъжни да предоставят, докато не получат 
нещо в замяна”. (Дайнов, 2. 09. 1998).  

Авторът предлага светкавична приватизация, 
отваряне на вратите за утвърдени световни пазарни 
субекти: банки и застрахователи.  

Трябва да е ясно, че българската реформа е направила 
важни и големи крачки, за да достигне до ядрото, на което 
нещата са деформирани в самото създаване на 
институцията на демокрацията в България СДС. Корените 
могат да се намерят в манталитета и системата на 
комунистическата неконтролируема власт. Подобен анализ 
се съдържа в моята “Феноменът комунизъм” (Герджиков, 
1994). Комунистическата система на власт и социално 
взаимодействие се осъществява на тъмно като размяна на 
властни ресурси (вж. “Феноменът блокаж” във въпросната 
монография. Този феномен обаче не е чисто 
комунистически. Той се припокрива с регионалния 
манталитет. Отчасти това е феномен на властта във всяко 
човешко общество. Общественият договор се стреми да 
прокара демаркация между естествената експанзивност на 
индивидите за едни и същи ресурси в едно общо жизнено 
пространство и фиксираните в обществения договор 
ограничителни правила (законът). Още Томас Хобс е 
формулирал този проблем. Проблемът е в ограничаването 
на властта. Така определя демокрацията Ален Турен 
(Турен, 1994). Пост-комунистическата проекция на този 
проблем е, че властта е поставена в ситуация да се 
само.ограничи и само-пречисти по поръчката на 
гражданите, без упражняването на постоянен граждански 
контрол. В това отношение медиите не са наясно. Те не 
разбират и не изясняват на хората корените на корупцията 



 650 

и бюрокрацията, а се ограничават до персонални или общи 
атаки към политици или към “българските работи”.  

Малко си даваме сметка, че всеки от нас в степента, в 
която е държавно лице (учител, професор, ръководител на 
смяна, директор, министър), деформира своята социална 
функция в посока към спонтанно изпомпване на жизнена 
енергия от средата. Налице е остър дефицит на 
рационалност и цивилизованост. Ние внасяме своите 
порции хаос във всяка ситуация, включително когато 
критикуваме другите, че не си вършат работата, вместо да 
вникнем в собственото изкривяване, което внасяме. Това не 
е причинно-следствена верига, въпреки че такива вериги на 
усилване на блокажа могат да се проследят много. Но 
“първопричината” е ментална. Това е дефицитът на 
политическа форма и смисъл. Така, както е 
нецивилизовано да хвърляш своите нечистотии наоколо, 
без да те е грижа за чистотата, е нецивилизовано да 
нарушаваш правилата на обществения договор, за да 
изпомпаш пари или направиш услуга за сметка на отнемане 
на услуги и пари, полагащи се на други по тези правила. 
Този недостиг на цивилизация, на политическа и 
икономическа форма, е особено осезаем след комунизма, 
когато степента на хаотичност е висока и формите просто 
“текат”. При това е не-рационално за пост-
комунистическия властник, за разлика от колегата му от 
старите демократични общества на запад, да прави 
приватизация, като при това се лишава от контрол върху 
икономиката.  

СДС възпроизвежда в новите институции този 
манталитет и е нужно себеотдаване свръх рационалния 
интерес, ирационален етос на служене на обществото, за 
да върви реформата. Това не е невъзможно. Защото в 
критични моменти пред лицето на катастрофалното 
свличане надолу е нормално политическият елит да 
поеме отговорността на изтръгването нагоре, без да се 
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грижи за непосредствена облага от това. Това дори носи 
авторитет, морален ресурс и историческа ценност на 
политическата сила и личностите, които са били призвани 
от момента да го направят. Иначе загубите са такива, че се 
връщат и към неуспяващите елити.  

 
В преходната пост-комунистическа ситуация се 

създава вакуум на политици и силна тяга нагоре. Тази тяга 
се образува от освободеното политическо пространство 
вдясно и от дефицита на опозиционни политици. От нея се 
възползваха като уникален шанс безскрупулни личности. 
Те не се поколебаха да сменят профсъюзна с политическа 
дейност, една партия с друга, и накрая да се прехвърлят от 
политиката в бизнеса. Така хора непомирисали банка през 
живота си и с неикономическо образование станаха 
банкери. Пример: Любомир Павлов. Някои от новите 
политици са суетни и ексхибиционистични до 
парвенющина. Чисто ирационалният стремеж към показ се 
съчетава с рационалния стремеж към извличане на 
икономически и политически ползи.  

Почти непреодолим е стремежът на хората към 
изтъкване и концентриране на социална сила, която няма 
пряко отношение към жизнеността, а е повече 
артефактуална. Това вероятно не е общочовешко качество, 
а етос на западния индивидуализъм.  

Завръщане на социалистите. Импотентността на 
демократите и трудността на либералната реформа задвижи 
махалото на общественото мнение обратно наляво и в 
почти всички екс-комунистически страни левите партии се 
върнаха поне временно на власт. Властта на отново 
избраните екс-комунистически партии – в България, 
Румъния, Югославия, Русия (смекчена от президентската 
власт), Украйна, Казахстан и т. н., бе нечиста в 
многостранен смисъл. 
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Тя легитимираше за пореден път в демократична 
форма комунистическите тоталитарни партии. 
Правителството на социалистите отново забави реформата 
и отново стимулира полукриминалните изпомпвачи на 
пари, като загуби житото на страната и я принуди да внася 
жито на четворно по-висока цена. Лявата ориентация може 
само да отслаби дясната реформа, като я визира в някак 
невъзможно ляво-дясно. 

Над тази ирационалност се надгражда исторически 
нечист, обременен със зло морал. Бившите комунисти 
честват редовно 9. 09., деня на комунистическия преврат 
през 1944, извършен успоредно с навлизането на 
съветските войски на българска територия след обявена 
война, като “антифашистки празник”. Подкрепят 
решенията на Народния съд през 1944, осъдил на смърт 
хиляди българи, включително интелектуалци, като 
“сътрудници на фашиския режим” през периода 1941 – 
1944. За сравнение: в Германия Нюрнбергският съд 
произнася няколко смъртни присъди. 

Дефицит на доверие във властта. България според 
новата си конституция, приета от великото Народно 
Събрание през 1991 г., е парламентарна република. 250-
членното народно събрание, обикновено разкъсвано от 
поляризация, носи манталитета на колектива от миналото: 
привилегиите – да, отговорностите – не. То е среда за 
нечиста политика, за конфликти, скандали, блокиране на 
законотворческата дейност, маркиране на работа, лобиране 
и корупция на депутатите по повод разпределянето на 
ценни административни икономически услуги. Неговият 
рейтинг падна през януари 1997, когато сградата му дори бе 
нападната от бясна тълпа, до нечуваните 8 %.  

Българинът не вярва на властниците, но ирационално 
разчита на държавната власт да реши икономическите му 
проблеми. Реалният социализъм превърна цял народ в маса, 
чакаща своята прехрана от благоволението на 
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Правителството: детски надбавки, стипендии, заплати, 
пенсии, премии, помощи и т. н. – всичко се определя, 
“дава” и “взема” от Правителството. Сякаш то държи в 
ръцете си кранче на неизвестно откъде течащо богатство и 
го отваря и затваря когато иска и колкото иска. Така се и 
държат социалистическите правителства. 

Голяма част от българите се стремят към властта като 
източник на богатство, въпреки че критикуват онези, които 
в момента се обогатяват от нея. Това са обикновено 
професионално нереалризирани или предпочитащи 
политиката над професията си интелектуалци, 
полуинтелигенция, довчерашни комсомолски, профсъюзни 
и партийни чиновници. Този тип хора са претръпнали 
морално и не се трогват от проблемите на хората.  

Колебанията в легитимността на институциите на 
властта. Не се признава парламента. Не се признава 
президента. Не се признава правителството. Такава е 
постоянната ситуация в България месеци след поредните 
избори, когато се изчерпи кредитът доверие. В това 
отношение има коренна промяна в България едва от 
февруари 1997 насам. Президентът се ползва с доверие. С 
доверие се ползваше и служебният, и новият редовен 
кабинет. Паралелно политическите личности губят и 
печелят, печелят и губят доверие като лица на 
институциите. Докато в зимата на 1997-1998 гражданското 
общество ги натовари със задачата да го представят, а не да 
играят някакъв собствен театър. 

Д. Дефицит на рационалност в прехода. Според 
много наблюдатели и широки кръгове този дефицит на 
рационалност е рационалност с червен цвят:  

“Целта е подходящо скроената държава да осигури 
континюитет на монополната, синтетична – икономическа и 
политическа – позиция на определен партиен елит, свързан от 
традициите на съвместно упражняваната в миналото тоталитарна 
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власт, но трансформирал интересите си в съвършено различната 
съвременна ситуация”(Минчев, 1995, с. 21). 

Констелацията е такава, каквато се заложи още през 
ноември 1989 г. Когато Берлин и Прага прогърмяха, а София на 
един площад се каза след два часа опиянение да си ходим тихо 
вкъщи. На втория митинг – същото. София скъта комунизма, като 
“му даде една година”, според един израз, да се “очовечи”. Затова 
смяната на системата не може да е ефективна и остава 
символична без приватизация. 

Доминираше философията на прехода. Философията на 
прехода е ехо от онази “логика на промяната”, която пронизва 
целия реален социализъм. Това общество непрекъснато 
прехожда: от капитализъм към социализъм, от социализъм към 
развит социализъм, от развит социализъм към комунизъм. 
Естествено, че ще “прехожда”, стоейки на едно място, защото без 
илюзиите за промяна това общество ще се взриви. 

Но как например един текст в “Държавен вестник” 
прехожда” в друг, как един закон “прехожда” в друг, как една 
система прехожда в друга. Може би има смисъл да се говори за 
постепенни стъпки, за ходове. Да, това неизбежно е така. Но 
зависи за какви ходове става въпрос – за действия от една 
програма и по едни правила, или за междинни стадии на 
полусистеми и полузаконни. Как се преминава например от 
тоталитарна към либерална конституция? Нужна ли е особена 
преходна конституция на “преходния период”, която да 
преформулира социалистическите ценности в “социални”. Но 
къде в природата намираме “междинни степени”? Кой вид може 
да се определи като междинен, а не като завършена сама по себе 
си форма? Формата може да се разруши и да се синтезира друга. 
Друг начин няма.  

Постепенният преход в българско разбиране е 
неопределеност, която прикрива наместване на непублични 
интереси. Спира приватизацията. Губят се пазари в унеса на един 
икономически нихилизъм (Герджиков, 5. 06. 91). 
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59. Еволюция на легитимността 
Върху руините на политическото безформие силите 

на живота неусетно градят политическата форма успоредно 
със съзряването но гражданина.  

А. Фрагмент.  
“Ако нормите на публично поведение не се утвърждават и 

съхраняват от едно будно съзнание на обществеността, то тогава 
се заличава самата граница между закон и беззаконие, между 
общество и джунгла, между общност на свободни граждани и 
шайка улични разбойници”(Минчев, 1996, с. 57).  

Селянинът извървява мъчителен път към манталитета 
на собственика. Отначало той предпочита да бъде поставен 
в удобни условия за обработка на земята, без да я владее и 
отговаря за нея. (Социалистическите “орсови” кооперации 
са идеална форма за такова ползване). Но когато усети 
плодовете на отговорното стопанисване на собствената 
земя, той няма да се върне никога към пасивното 
оплакване. Работникът отначало предпочита да остане на 
своето място, отколкото да поеме товара на собствеността и 
ефекта от производството. Но когато осезава адекватното 
възнаграждаване за професионализма и риска, които 
частният бизнес предлага, той повече няма да предпочете 
малката бюджетна заплата. Пък и все по-малко може да 
разчита на нея в условията на приватизация, безработица и 
поради простата недостатъчност на бюджетната заплата. 
Интелектуалецът отначало предпочита да се съхрани инс-
титута или учебното му заведение в същия архаичен и нее-
фективен вид, отколкото да се конкурира свободно за висо-
коплатена и перспективна роля в науката и образованието. 
Но той постепенно се ориентира към свободното, 
отговорно и високорентабилно участие в конкурентни 
научни проекти и частно преподаване. Политикът бързо 
възпроизвежда стария стереотип на движение към властта и 
тоталитарните властни отношения, като деформира новите 
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демократични институции чрез етоса на старите – кариери-
зъм, властолюбие, склонност към корумпиране. Но този 
политически елит бързо се изчерпва и хората го свалят от 
политическата сцена. Тогава идва рационалният, отговорен, 
адекватен политик, за когото реформата е легитимацията 
му пред обществото.  

Б. (Данните са в Г). 
В. Проясняване. Първоначалният страх от етоса на 

либералното общество, от товара на свободата-и-отговор-
ността, е лесно обясним – това е страхът от събуждането 
след летаргия, когато организмът не е готов да приеме пъл-
ноценно съществуване и борба за живот. Това неприемане 
ражда дистанция от отговорно социално действие и един 
особен хаос, който съпътства мъчителната реанимация на 
личността, гражданина и свободното общество.  

Но страхът се превъзмогва, когато се осъзнае, че няма 
гарантиран живот извън риск и свободата означава 
постоянно поемане на отговорности. Когато демокрацията 
се смесва със своеволието и произвола, тя не е получила 
смисловата си основа и жизнена сила. Но щом свободата 
получи своята тежест на отговорна автономия, своеволието 
и произволът се капсулират. Когато лобирането и личните 
връзки се смесват с легалното конкуриране и предлагане, 
демокрацията още не е дошла. Но конкуренцията измества 
всякакви видове икономически ирационалности, а 
състезанието в политиката се провежда пред очите на 
цялото общество и измамите се наказват с недоверие и 
неизбиране в степента, в която е зрял гражданинът. Когато 
властта се използва за лично облагодетелстване, а не за 
рационално управление, демокрацията е все още далеч. Но 
политиците се научават да вършат работата, за която са в 
политиката, покрай грижата за собственото си 
облагодетелстване и слава.  

Г. Модуси на доверието и неговите дефицити 
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Легитимационната криза след комунизма не е 
неизбежна, но е естествена. Дори при максимално доверие 
и всеобхватно съгласие относно реформата, очаквана от 
новите политически сили, проблемите са така тежки, че 
доверието към институциите е на постоянно изпитание. За 
всички страни е характерно колебанието в това доверие. За 
дълго време властниците ту са героизирани като спасители 
на обществото, ту дискредитирани чрез протести. 

Посткомунизмът не дава специално време на хората 
да възприемат новите институции и преди всичко частната 
собственост, свободния пазар и парламентарната 
демокрация, като легитимна социална структура. Частната 
собственост идваше бавно и предимно полулегално и 
илегално, чрез ограбване на държавата и чрез изпомпване 
на пари от народа. Свободният пазар бе силно неравновесен 
и деформиран от регулирани цени, изкуствени дефицити и 
спекулиране с цените от страна на търговските посредници. 
Потребителите и производителите не бяха в контакт. 

Доверието в институциите и преодоляването на 
легитимационната криза е свързано с обществено съгласие 
за реформата, приемане на нейните позитивни и негативни 
последици, готовност да се страда в името на промяната и 
да се даде кредит на доверие на една нова власт да направи 
реформата. Това, което се случи в България чак в началото 
на 1997, е забележително. Дълбочината на кризата стигна 
предела си, недоверието стигна максимум, и тогава се 
пробуди позитивен дух, обществено съгласие и адекватно 
осмисляне на институциите.  

Има нещо вярно в това, което тогава каза след 
събитията през януари 1997 политологът Евгений Дайнов: 
“Критична маса от хора станаха граждани, роди се 
гражданското общество” (БНТ). Хората поеха 
отговорността за своето общество и предприеха радикална 
стъпка: сваляне на властта чрез мирен, масиран и 
непреклонен протест. Когато те постигнаха негативната 
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част от целта си и БСП върна мандата за ново 
правителство, а политическите сили се споразумяха за 
предсрочни избори, бе предприета и радикална позитивна 
стъпка, наречена от президента Петър Стоянов “нов 
обществен договор между управляващи и управлявани”. 
Новите политици обещаха на своя народ да се посветят 
изцяло е неотклонно на работата по реформата и да 
наваксат загубеното през годините. 

Парламенти. Парламентът е институцията, която 
най-пряко отразява менталната форма на обществото или 
по-точно спектъра от такива форми. Особено в 
парламентарните републики, каквато е България, 
парламентът с неговата огромна власт носи и огромна 
отговорност. Върху него се стоварва народното 
недоволство и гняв. На него се възлагат надеждите за 
истинската основа на реформата. В същото време 
парламентът като колективен орган може винаги да 
прикрива своята смислова дефицитност с изтъкване на 
напреженията между парламентарните групи и с тяхното 
самоидентифициране като носители на истината поотделно 
и противоречиво. А депутатът почти отсъства като 
отговорна фигура. Това е слабост на парламентарната 
институция след комунизма, когато задачите са 
извънредно сериозни, а депутатите са почти безотговорни. 
Затова са прави критиците на парламентарната република 
като форма на управление в полза на президентската 
република, в която отговорността е съсредоточена и 
персонализирана.  
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Фиг. 59. 1. Доверие в парламентите от 1990 до 1997 
 (по данни на НЦИОМ, GALLIP и MBMD). 

Парламентът в условията на поляризация 
(двуполюсна структура на политическото пространство) 
отначало е арена повече на партийна борба, а не на 
конструктивни решения. Постепенно неговата работа по 
законодателната уредба на новото общество поглъща тази 
партийна борба до степен на второстепенност и 
третостепенност.  

Правителства. От правителствата в прехода се иска 
много. Иска се преди всичко ред и после просперитет. 
Правителствата в прехода рядко са пълномандатни. В 
България правителствата едно след друго се проваляха във 
възпирането на престъпността. Като изпълнителна власт и 
преки деятели на реформата, те поемат най-непосредствено 
негативните и позитивни последствия от своите решения. 
Често те са наричани “бушони” на прехода като слаби 
звена, които първи горят. От правителствата 
посткомунистическите хора очакват твърде нереалистични 
неща, които им се и обещават лекомислено. Естествено е 
бедността да се преодолява бавно и популистките 
заигравания преди избори и по време на упражняване на 
власт са взривоопасни. Левите правителства по силата на 
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незабравена демагогия и икономическа некомпетентност 
стават жертва на собствените си неизпълними оферти към 
избирателя. Те губят доверие.  

Левите правителства задълбочаваха по правило и без 
изключение в България икономическата криза, като 
изчерпваха валутните резерви за “облекчаване на прехода”, 
с което автоматично го утежняваха. Десните правителства 
се справяха с икономическите проблеми по-добре, като 
усилваха резервите, стабилизираха банковия и реалния 
сектор. Но първото дясно правителство не успя да убеди 
народа и дори своите избиратели, че е достатъчно 
компетентно, силно и последователно в провеждането на 
реформата. То не започна приватизацията, най-важната 
част от реформата. Второто редовно дясно правителство 
вече повече от година се справя добре със всичко важно. В 
негово лице хората визират истинското отговорно 
правителство, което са чакали. Доверието към него е 
стабилно високо. Редът е факт. 
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Местна власт. Когато в един малък град управляват 
не избраните по рационални правила и в закона, а мрежата 
от неформални властници, останали от комунизма, това 
отново е гибелно срастване между партийност и 
държавност. И това още не е преодоляно. То се преодолява 
с еволюцията на манталитета на управляваните и 
управляващите. Постепенно стават все по- невъзможни 
местните партийни величия, които се обграждат с 
приближени и възпроизвеждат комунистическото властно 
своеволие и “олигархичния контрол върху 
икономиката”(Минчев). Прогресът в разбирането на 
разликата между общество и общност поставя нещата на 
местата им. На Балканите трудно разделяме и дори трудно 
разграничаваме в съзнанието си тези неща. Но не се 
разделяме от здравомислието, а то сочи верния път: не 
може да се поддържа дух на патриархалното отношение 
към властта, когато тя има формата на рационална 
институция под контрол на избирателя. 

Д. Рационална преценка. Доверието в гражданското 
общество е функция на рационалната преценка. То расте, 
когато отпада товара на ирационалните страсти. 
Двуполюсният модел отпадна поради стопяването на един 
от полюсите, т. е. дискредитирането на БСП. Това постави 
рационалното водене на нещата на преден план. Тогава 
доверието в новите институции (новият президент от 
опозицията, служебното правителство на Софиянски и 
редовното правителство та СДС след победата на 
изборите), рязко нарасна. 

Доверието доминира като съ-гласие в жизнено важни 
пунктове. СДС издигна политиката на съгласие в принцип 
и предложи на останалите политически сили съгласие по 
четири важни точки: относно финансовата стабилизация и 
приватизацията, относно валутния борд, относно 
престъпността и относно влизането в НАТО. Възстанови се 
съвсем нова политическа обстановка и климат на взаимно 
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признаване и уважение на политическите сили. Доверието 
на хората към институциите рязко се повиши. 
Правителството се ползва с доверие на две трети от 
българите, а мнозинството е малко повече от една втора. 
Успоредно с това нарасна устремно доверието и 
приемането на международни институции като 
Международния валутен фонд, Световната банка, 
Европейския съюз, НАТО.  

Нарасна неимоверно много световното легитимиране 
на новия ред в България. Същите тези институции веднага 
се обърнаха към България с ясна заявка за поддръжка на 
демократичната власт и твърдата линия към реформи.  
Събитията потвърдиха, че легитимността е въпрос на 
доверие към институциите и обществено съгласие относно 
това какво трябва да се прави. Т.е. изцяло в съгласие с 
приетия тук метод, легитимността е ментална форма 
(значение), която дава живот на институцията, записана 
в текстовете на държавата. Без легитимност институциите 
са празни, те са само на хартия.  

 

60. Раждане на институционални смисли 
В лоното на доверието се раждат позитивните смисли 

на институциите.  
А. Фрагмент. Карл Попър пише още през 1954:  
“Всички закони в качеството си на универсални принципи 

трябва да бъдат тълкувани, за да се приложат, а тълкуването се 
нуждае от известни принципи на конкретната практика, която 
само живата традиция може да даде. Това важи по-специално и за 
твърде абстрактните и универсални принципи на либерализма” 
(Попър, 1993, с. 46). 

Б. Данни.  
За първата си година Тридесет и осмото народно събрание 

в България (от 8.05. 1997 до 8. 05. 1989) е приело 145 закона, от 



  663

които 27 нови. 50 са ратификациите, 116 – решенията. 
Отговорено е на 405 въпроса по парламентарния контрол върху 
правителството. Приети са 5 декларации. Доверието в 
парламента след първата година е най-високо за годините на 
прехода (50.6 % от анкетираните отговарят положително на 
въпроса: Имате ли доверие в парламента? (MBMD, 09.12.1997). 
Един селянин обяснява по телевизията: “Избирателите са като 
деца за депутата. Той трябва да ги наглежда като свое 
семейство.”(БНТ, Канал 1, 8.05,1998). Според наблюдателя Васил 
Гарнизов институциите се олицетворяват в общественото мнение 
и отъждествяват със своите личности. Президентството, това е 
президентът Петър Стоянов. Докато по-рано лицата черпеха 
енергия от институциите, сега институциите черпят енергия от 
личностите, които ги реализират (Гарнизов, 1, 8.05,1998).  

В. О-смисляне на институциите.  
Институциите могат да работят добре и лошо и това 

зависи от възстановяването на демократичната нагласа и 
култивиране на демократична легитимност – влагане и на-
миране на значения в политическото пространство и специ-
ално в институциите съгласно смисъла им, залегнал в 
европейското им учредяване. Но Попър не е прав в това, че 
живата традиция единствено прави възможно подходящото 
“тълкуване” на демократичните и либерални принципи. 
Пост-комунистическите страни в този случай биха били об-
речени да не постигнат нищо. 

След комунизма са в напрегнато противопоставяне 
смислите на старото и новото, на комунизма (социализма) и 
либерализма. Двуполюсният модел се държи върху 
дилемата “свобода или сигурност”. Но той се държи още 
повече от дилемата “новите или старите”. Естествено, 
новите сякаш са по-добри, смятат хората в началото. Но 
бързо се убеждават от незрялата нова политика, че става 
въпрос за смяна на местата на играчите, а не толкова на 
играта. Това води до ремисии на кризата и до усилване на 
отчаянието. Тези низходящи вълни в общественото 
доверие водят до своеобразно дъно, на което се събуждат 
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дълбоки ментални сили. Обществото приема решителната 
промяна и поставя на власт онези, които ще я направят. 

Г. Модуси на доверието в институциите 
(продължение). 

Президентската институция. Първият свободно 
избран президент на България след комунизма, екс-
дисидентът Желю Желев, въплъти веднага зряло и 
непоклатимо убедено демократично отношение към властта 
и институциите на държавата. Когато Желев разкритикува 
правителството на политическата сила, от която той бе 
издигнат, настъпи дълбока криза на легитимност в самия 
СДС и привържениците на синята власт се разделиха на 
две. Трябваше да се избира между “вярност” и 
“легитимност”. Емоционалните сини маси се хвърлиха да 
обвиняват президента заедно с “харизматичните” нови сини 
лидери. Но рационалните нагласи бяха достатъчно силни, 
за да овладеят поне отчасти бурята на илегитимизма. 
Самият президент Желев не се огъна и показа своя почти 
романтичен демократизъм и уважение към обществения 
договор. В момент на политическа криза той беше казал:  

“Какъв ще бъде съставът на кабинета, е работа на СДС и 
ДПС. Ако те се споразумеят, може да направят формулата на 
правителството и неговия състав. Аз по конституция нямам право 
да се меся в създаването на правителство, в определяне 
формулата освен в крайния случай – когато всички 
парламентарни групи се окажат неспособни да съставят 
кабинета” (Желев, 6. 10. 1992). 
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Фиг. 60. 1 . Доверие в прeзидентството от 1990 до 1997 

 (по данни на НЦИОМ, GALLIP и MBMD). 
Президентът Желев спечели заслужено място в 

историята като изключително респектабилен в нравствено 
отношение, отговорен и толерантен политик. Той бе новото 
българско лице пред света и това лице бе уважавано. Той бе 
архитектът на мирния преход и това за балканска страна е 
много важно. Тук му помогна и цялото общество, в което 
не се възнамери насилие. Но президентът бе изолиран от 
важните ходове на реформата и Желев се задоволяваше да 
оценява правителствата, без да може да им влияе пряко. 
Желев изискваше все по-ясно повече от президентската 
институция, отслабена изкуствено в Конституцията. 
Президентът в България се избира от народа, а има далеч 
по-малки правомощия от Парламента. Слабата 
президентска власт е предпоставка за колективно 
размиване на политическата отговорност на върха в 
лицето на парламента. Дебатът за “президентска 
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република” се повдига винаги, когато се изостри 
легитимационната криза в България.  

Вторият президент, Петър Стоянов, носи различна 
менталност. Той се оказа ярко лице на новата легитимност, 
изнесена на плещите на масовото недоволство от стария 
начин на безотговорно правене на политика. Именно той 
формулира ситуацията в началото на 1997 като “нов 
обществен договор между управляващи и управлявани”, 
имайки предвид рационално доверие за решителна реформа 
и открито към хората управление. Именно той бе в 
основата на нова формула на национално съгласие, при 
която политическите сили се договарят за единство по 
ключови за обществото въпроси. Такова съгласие е много 
трудно в общество, в което противопоставянето не е 
минало, а тлее живо под повърхността на позитивното 
очакване.  

Съдебна власт. Съдебната власт в България е 
хронично слабо място в държавата и доверието в нея е 
винаги ниско след края на комунизма. Това може да се 
обясни с прекалената откъснатост на съдебната власт по 
силата на конституционната й автономия от парламента и 
правителството. Несменяемостта на магистратите ги 
прави толкова далечни за обществените нагласи, че 
пред лицето на високата престъпност и корупция 
държавата изглежда предадена от съда и 
прокуратурата. Прокурорите практически не са досегаеми 
за контрола на обществото. Хората смятат, че те едва ли не 
крепят престъпниците и ги освобождават при най-малкия 
повод, като прехвърлят отговорността на полицията за 
“несвършена работа” (прибързани акции, липса на 
доказателства). Наистина за рационалния престъпник 
купуването на прокурора съкращава веригата от връзки или 
подкупи. Това обяснява ниското доверие на общественото 
мнение в България към прокуратурата и следствието за 
сметка на по-високото доверие в полицията (виж фиг. 32). 
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Фиг. 60.2. Доверие в съда и прокуратурата от 1990 до 1997 

 (по данни на НЦИОМ, GALLIP и MBMD). 
Изстрадана легитимност. С много удари и много 

страдание човек може да се изтръгне и да се пренастрои 
към отговорна активност. Това става благодарение на 
успеха на пренагласата на ментално равнище. Заработват 
съвсем нови ментални форми: Аз възнамерявавм, 
планирам, пробвам, организирам. Аз правя това-и-това в 
определен момент и място с определени, проверени 
партньори. Аз определям такава-и-такава цена. Аз 
продавам така-и-така. Аз трябва да организирам рекламна 
кампания. Аз трябва да бъда по-добър от конкурента. С 
какво мога да бъда по-добър? С качество? С цена? С 
разпространение? С търговска отстъпка? С мрежа магазини 
или места за продажба? С доставки? С нови модели? С 
подобрения на показателите? И така нататък. Това са 
невъобразимо множество съображения за отговорно 
рационално действие в сложни и съвсем не дефинирани 
условия.  
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Нагласа за изчакване. Тя се стимулира от 
неяснотата на условията, които са неопределени и отгоре на 
това са течащи – променят се буквално всеки ден. Когато се 
зададе финансовата буря, гражданинът – вложител се 
разколебава. Той си казва: Има нещо гнило. Но той се 
успокоява: Не може да ме излъжат, щом досега не са ме 
лъгали в банките. Нека да почакам. Нагласата към 
изчакване е характерна за посткомунистическия човек, 
защото той е постоянно в условията на информационен 
дефицит. Той е объркан, няма готови решения. И когато 
нещата се разпадат, например банката фалира, този човек 
отива в другата крайност – той веднага отива и си иска 
парите. Искат си парите и другите вложители от тази банка, 
а скоро и от другите банки. Щом банка А фалира, защо да 
не фалира и банка Б? Гражданинът не знае особените 
причини за фалита. за него самата институция е 
разколебала доверието, е пропукана. Той е безсилен да 
разбере икономическия механизъм на това пропадане. 

Като резултат банките започват наистина да 
фалират, защото хората се изтеглят парите от тях и ги 
крият в къщи. Банковата система се разпада поради 
менталната буря на недоверие. Джефри Сакс през март 
1997 при посещението си в България каза, че основната 
задача в близко бъдеще е да се върне доверието на хората в 
банките. 

Изчакването след комунизма значи просто да 
оставиш пожарът да изгори всичко. Един от символите на 
решително действие за посткомунистическа реформа бе 
онова, което в Полша Лешек Балцерович предприе още 
през 1989. Този тип активизъм е отричан например в 
Унгария, но даде резултати в началото на нашата собствена 
реформа, а още повече – в Русия. 

Активността е съзнание за течащото време и 
ограничения човешки живот. В тази ситуация човек е 
длъжен да експанзира, докато може.  



  669

“От шест лири за една година можете да имате полза сто 
лири, стига само да сте човек на известно благоразумие и чест-
ност. Онзи, който харчи грош за ден небрежно, харчи небрежно 
над шест лири за година, което е цената на използването на сто 
лири. Онзи, който губи пет шилинга, губи не само тази сума, а 
целия резултат, който би могъл да получи от тях.” (Вебер, 1993, 
сс. 30 – 34).  

Според тази нагласа времето е пари, парите правят 
пари. На фона на повсеместното отлагане на всичко в 
ориенталския манталитет (“Времето пари не струва”!) и 
социалистическата пасивност това е ярка 
противоположност. 

Д. Дефицит на рационалност на институциите. 
(Въз)раждането на демокрацията е реанимация на нейния 
обществен манталитет. Това е преди всичко позитивния 
смисъл на институциите. Той е в основата на рационалното 
функциониране на институциите.  

Дефицитът на институциални смисли значи дефицит 
на рационалност на институциите. Т съществуват 
номинално, но не работят ефективно. Те дори отчасти 
задържат прехода, когато се плод на нерационални 
решения, на еуфория, на незрялост, на партийни интереси и 
погрешни виждания. Незрелостта на демокрацията съчетава 
прекалената демократичност на намеренията и слабата 
демократичност на действията. При това едното често е 
причина за другото. Защото институциите са рационални 
средства на западния обществен ум, а не религиозни 
храмове.  

Раждането на институциалните смисли на 
демокрацията се затрудни от полярността в пост-
комунистическия ум. Този двуполюсен модел задържаше 
еволюцията на легитимността. Защото борбата за 
демокрация се свеждаше до борба срещу комунизма и 
неговите носители, които се намират навсякъде, ако искаш 
да ги намериш. От друга страна, огромната тежест на 
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егалитаристките и етатистките нагласи и форми на 
рационална визия и действие поддържаха дълго време леви 
визии, формули, проекти и рационални действия в 
политиката и около нея. Дори свободни от 
комунистическото минало, нови социалистически политици 
практикуваха антипазарни и илюзорни модели, които 
забавиха прехода. Самите хора очакваха и искаха някакви 
безболезнени модели, без да се грижат за тяхната фаталност 
и без да визират агонията като резултат от такива 
несъстоятелни опити за изтръгване.  

Когато вече няма нужда от двуполюсния модел 
комунизъм – антикомунизъм, партиите, оформени по този 
модел – прокомунистически и анти-комунистически, 
започват да се рушат. Доказателство за тази вътрешна 
лишеност от форма на посткомунистическата политическа 
структура е чешката правителствена криза през декември 
1997. 

Политическите сили имат форма, доколкото имат 
определеност на политическите си цели и задачи – какво да 
правят в обществото, ако са на власт. Когато алтернативата 
е просто ляво-дясно на посткомунистическия път, има само 
две линии. При това лявата политическа линия е 
несъстоятелна за ситуацията на крайно ляво положение 
пред пропаст. Политическото безформие на 
посткомунизма, най-често представено като извънредно 
пъстра бърканица от имена на партии, лидери и анонси, е 
всъщност безалтернативното поне за Европа едноформие 
на прехода – от комунизъм към (либерална) демокрация.  

Е. Експанзия на институциалния смисъл. Малкият 
ум не мисли перспективно. Макро-условията са му 
безразлични. Това фактически не е така, но той пренебрегва 
макро-условията, които за него не са важни, а и не са 
известни. Той не вярва, че е възможно да се “подобряват” 
макроусловията и е с нагласа към експанзия в каквито и да 
са макро-условия. Така той допуска лесно влошаването на 
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макроусловията – едно почти перманентно влошаване, с 
което той е свикнал.  
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Глава ЕДИНАДЕСЕТА. 
ОБЩЕСТВОТО  

Доксата на институциите и в частност доверието в 
тях е момент от естествената нагласа след комунизма, която 
е всъщност “не-естествена”, защото боледува от мъчителна 
трас-формация.  

61. Изолация 
България е светска страна, доколкото си спомням –  

асоцииран член на Европейския, а не на “православния” съюз”  

(Огнян Минчев, политолог).. 

А. Фрагмент. 
Тодор Живков пише в мемоарите си:  
“В Япония се почувствах смазан” Но достигнахме в тази 

сложна международна обстановка по износ на вино първо място 
в света преди Франция, второ място по износ на цигари след 
САЩ. По мое време годишно около четвърт милион българи 
пътуваха на Запад (Живков, 1997, с. 544). 

Б. Хроника. 1993. Карл Попър започва своя 
предговор към българските читатели на Отвореното 
общество и неговите врагове така:  

“Никога не съм бил в България и трябва да призная, че 
знам малко за нея. Но щом чуя да се споменава България, веднага 
ми идва наум една ужасна история: безмилостното убийство на 
Георги Марков в Лондон. Това бе подла измама, съчетана с 
малодушие: досега не съм чувал за по-отвратително и подло 
убийство” (Попър, 1993, Т. 1, с. 7).  

1993. Тео Лирков, емигрант и приятел на Марков, споделя: 
“Беше предупреден...Майка му идва тук, Бог да я прости, много 
мила жена беше. Някой в България й наредил: “Кажи на твоя син 
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да чете новините в БиБиСи, но да не работи за “Свободна 
Европа” (Желязкова,13. 04. 1993). 

1993. Дона А., преводачка на Г. Марков: “Георги Марков 
си купи къща прекалено бързо за заплатата, която получаваше в 
БиБиСи...Като дойде в Лондон, той изпадна в творческа криза – 
талантът му пресъхна. Не създаде нищо свястно в емиграция. 
Задочните му репортажи са измислени – той не познаваше 
действителността в България. Репортажите вдигнаха шум не 
защото са кой знае каква литература, а защото са пропаганда. 
Винаги е бил привилегирован. Как иначе ще ходи на лов с Тодор 
Живков?...Веднъж чух Джери да казва: “Остави го Пиер Ув 
(Петър Увалиев – б. а.), той е двоен шпионин.”(После Увалиев 
искаше да го съди за тия думи, но се отказа.) Тогава посъветвах 
Марков да не приказва такива глупости, защото същото говорят 
за него в България”(пак там).  

 
1998. “Принципно нов двигател с приложение за 

транспортните средства – от трактори през автомобили до 
кораби, е разработил 43-годишният български инженер Йордан 
Колев. През април тази година той е представил идеята си за 
интегралния двигател на 25-ия Международен салон за 
изобретения и иновации в Женева, където е отличен с трета 
награда. Всеки друг на негово място сигурно би бил поласкан от 
това авторитетно признание, но нашенецът, чието изобретение по 
същество слага черта върху всички съвременни дизелови и 
бензинови мотори и прекроява днешния енергиен ред в 
транспорта, основаващ се на петролните двигатели, коментира 
получената награда със злъчното “за съжаление за света всичко, 
идващо от България, все още е “ниска топка””(Богоев, 6. 01. 
1998). 

- - - - - 
1998. През юни 1998 се проведе пореден семинарна 

политици и политолози за анализ на проблеми на управлението. 
Премиерът Иван Костов изказа разочарование от 
провинциалността на езика, на който говорят повечето наши 
интелектуалци, когато описват ставащото.  

Съществува ли изолацията като факт за всички пост-
комунистически страни? Очевидно не. Те са разделени на 
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“централно-европейски” – Чехия, Полша, Унгария, 
Словакия, Словения и към тях “цивилизационно” 
прибалтийските държави Естония, Литва и Латвия; Русия; 
бивши съветски републики; и “балкански” – Румъния, 
България, Югославия, Македония, Албания. В цялото 
множество съществуват и други разграничения. Словения и 
Хърватско са европейско-балкански. Литва, Латвия и 
Естония са европейско-екс-съветски страни. Изолацията 
на балканските страни е специален случай. Тя не се 
покрива с дистанцията спрямо азиатските 
следкомунистически държави.  

В общественото мнение на Запад живее и се 
утвърждава представата, че страни като България са черни 
области на картата на света във всякакъв смисъл. Фактите 
се подбират къде съзнателно, къде несъзнателно, но така, че 
стават известни и се разпространяват само 
отрицателните факти – износ на престъпност от 
Балканите за Европа, агресия спрямо други народи (за 
Югославия), неспазване правата на малцинствата, 
нарушаване на международни ембаргови санкции, 
политически екстремизъм, всякакви скандали. В спорта, 
където е възможно (спортна гимнастика, художествена 
гимнастика, борба), спортистите на България системно се 
ощетяват.  

В. Проясняване. Самоидентификацията на 
балканците не е съзнание на различна култура, а 
съзнание за нараненост на западното начало в тях. Така 
те не противопоставят на Запада свой смислов свят, а се 
идентифицират неуспешно със смисловия свят на Европа. 
Николай Милков смята, че  

югоизточните държави грешат, като вземат за свой един 
чужд идеал – западноевропейския, и го поставят като своя визия 
за бъдещето (“да бъдем като Западна Европа”), вместо да 
вземат и ефективно да прилагат успешни западни практики 
(Milkov, 1998).  
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Милков изключва идентификацията с “култури” и 
акцентира върху социалните идеали и практики като живи форми 
(Lebensformen). Вменяването на чужди идеали прави балканските 
държави слаби и външно детерминирани. Те затова са неуспешни 
(“failing states”) (пак там).  

Тази интригуваща диагноза е в съгласие с моята за 
“неуспешната смислова идентификация със Запада”. 
Изключително важен за разбиране на изолацията е 
дефицитът на собствени “идеали”. Аз предпочитам по-
точния според мен термин “смисли на живи форми”. 
Когато смисловият център на живите форми на една нация 
не е в нейните граници, тя е нестабилна, както е нестабилно 
всяко тяло, чийто център на тежестта е вън от него или в 
периферията му.  

Проблемът е в самоидентификацията и тя не е “а-
културна”. Балканците се учат и развиват като европейци, а 
не успяват да организират своите общества и оформят 
своите локални култури по западно-европейски стандарт. 
На повърхността се вижда, че те не са европейци: нито 
редът, нито чистотата, нито рационалността, нито 
легитимността са западни. В същото време тук са налице 
източни ценности като непосредственост, откритост, 
толерантност, гостоприемство, интерес към другото и 
уважение към чуждата култура, но на базата на 
самоотрицание. Точно тези ценности на отвореността 
правят по-скоро уязвим света на балканците, отколкото да 
го заздравяват.  

Това изолиране е резултат от вековно доминиране на 
Запада на Балканите не в позитивния смисъл на усилване на 
ментално, политическо и икономическо ниво, а на 
всестранно отслабване. Западна Европа никога не е 
помагала на Балканите, а ги е използвала като буфер на 
османското нашествие, визирала ги е и ги е изпитвала като 
неприятели на католицизма (срещу България са се 
сражавали и са били спирани кръстоносни походи). В най-
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ново време Балканите са постоянен предмет на 
разпореждане на “великите сили”.  

Такова отслабване на смисловата форма на жизнения 
свят е налице, когато смисловият строй или менталната 
форма на една локална култура е несъвместим с формата на 
друга. Съществуват общи базови исторически и мисловни 
корени – християнството и античността. Но има и коренни 
не-западни специфики – орфизма на траките, аморфната 
бездържавност на славяните, православието, източният тип 
държавност на българските ханове. Този ориенталски 
коктейл, към който се прибавя няколко века откъсване от 
западната цивилизация (силното османско (ислямско) 
присъствие на Балканите), а после и половин век 
комунизъм, наистина изкопава пропаст между Балканите и 
Европа. 

Г. Ментални модуси на изолацията.  
Съгласие в самоизолирането и изолацията. По 

силата на менталната индукция самоизолирането усилва 
изолацията. Когато на Балканите обикновеният човек се 
възприема като “непълноценен” спрямо европейските 
стандарти, той се самоизолира. Той мисли и действа като 
непълноценен и наистина западните хора го възприемат 
като такъв. А това води до пренебрегване и изолация. 
Когато балканският човек се намира на Запад, той е в 
известна степен подтиснат, а не просто различен. Тази 
подтиснатост веднага го изолира допълнително, след като 
той веднъж е изолиран по презумпция, като балканец, от 
самите западни хора. Така се потвърждава и усилва едно 
лошокачествено съгласие относно нечия 
непълноценност в европейския жизнен свят. Този свят се 
оказва морално дефицитен, сляп за общността и 
неделимостта на Европа. Западният егоизъм отблъсква и 
отдалечава от себе си. А това значи, че Западът залага 
опасна ментална бомба в себе си, защото е лишен от 
възприятие за смисловата идентичност на другия европеец, 
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т. е. на другото свое Аз. Тази ментална бомба един ден 
може да причини разкъсване на жизнения свят на Европа.  

Провинциалната “интелигенция”. “Интелигенция” 
е руска дума за социална прослойка, която при социализма 
представлява двете дружески класи – работниците и 
селяните. Тази прослойка бе наричана “работническо-
селска” и “народна”, т.е. “наша” интелигенция. (на запад 
това са просто “интелектуалците”, без те да се обособяват 
като прослойка). Интелигенцията като “водеща сила, вярна 
на Партията”, представляваше общността на 
интелектуалците, по правило интелигентни и отговорни 
хора на знанието и изкуството. Тези хора по природа са 
против тоталитаризма. Те обаче след комунизма заемат 
колеблива позиция пред лицето на бесните промени и 
агресивните нови актьори. Тогава интелигенцията с лява 
ориентация става подчертано независима и дори 
“надпартийна” и заема неадекватна “свръхпозиция” между 
комунизма и антикомунизма, между подкрепата и 
отхвърлянето на социализма.  

Идентифицирането на “културата” с 
“образоваността” е провинциален симптом, който е израз 
на привнасянето на културата отвън, чрез образованието, 
чрез обучението, чрез приобщаването “към Европа” 
например. В този случай въпросната култура (включително 
политическа) има свой носител и това са 
високообразованите хора и хората с тесни контакти с 
културните центрове на Запад. Този симптом ни тресе 
всички и е в основата на изкуствено и отчуждаващо 
обособяване на елит там, където има място само за 
конкуренция.  

Комплексът за “приобщаването” развива 
парадоксално провинциален език, начини на изразяване и 
културни форми, които са въведени като свой принос в 
“западната култура”, но именно затова са провинциални и 
“доморасли”. Провинциалният език бе изтъкнат от 
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премиера Костов на семинара на СДС за управлението през 
юни 1998.  

(Пост)социалистическа дрямка. Социализмът е ка-
то онази хронична болест, с която организмът се сраства и 
към която се адаптира. На нашия народ му бе мъчително да 
се раздели с нея. Той живееше със своята болест като с род-
на сестра. Боеше се от операцията й. Постоянно правеше 
минималното, за да не загинем, а не онова, което можем, за 
да живеем по-добре. В България доскоро темата на деня бе 
какво да се прави, а какво няма и какво не може. 
Отрицателното е постоянна наша тема. Другата тема е кой 
как може да ни помогне. Не какво и как правя аз и ние тук и 
сега, а какво и как прави някой друг на стотици и хиляди 
километри за мен и за нас. 

“Ниска топка”. Инженер Колев е разбрал, че за 
запада всичко, което идва от България, е “ниска топка”. 
Наистина неща като “интегралния мотор” предизвикват 
основателни съмнения. Подобни открития стават много 
рядко, а най-често се случват грешки. А има и мания за 
откривателство.  

(Същността на мотора на инж. Колев е в това, че той 
използва външна топлоакумулираща система, която предава 
нужната температура до цилиндрите, в които се впръсква само 
вода. При превръщането в пара тя дава налягането за 
задвижването на буталото и коляновия вал. Работата в 
нискотемпературен цикъл (от 120 до 250 градуса по Целзий) 
позволява драстично да се намалят топлинните загуби при 
изходящите газове и при топлинното излъчване в околната среда. 
Така се повишава КПД. Намалява с пъти разходът на течно 
гориво. Опростява се системата на целия автомобил (главно 
предаването)).  

Засега създателят е предложил идеята си на “Волво”, 
“Рено”, “Опел” и БМВ и е получил отговори, че предложената 
идея “не влизала в концепциите им за развитие през следващите 
години”. Разбира се, ако проектът е успешен и наистина се 
приложи, ще се промени рязко световната ситуация на 
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автомобилостроенето и пазара на течни горива. Глобални 
икономически интереси ще бъдат засегнати.  

Взаимно отричане и “топене” пред Запада. За 
балканците и особено за българите е характерно 
отрицателното отношение към онова, което “не достига” 
според европейския стандарт. Това отричане е спонтанно 
по отношение на другия балканец или другия българин и е 
принудително по отношение на себе си. Взаимно се 
отричат с едни и същи мотиви съседни балкански страни и 
така се разединяват. Взаимно се отричат с едни и същи 
мотиви балканските хора и така се разединяват. 
Обяснението е в елементарния егоизъм. Но този егоизъм, 
споделян от човешките същества навсякъде, се проецира в 
специфичното взаимно отхвърляне на другия поради 
дефицит на европейско качество.  

На Балканите са възможни всякакви съюзи и “оси” на 
етническа, религиозна и друга основа. Но време е за единство на 
базата на европейски ценности. България не може да бъде със 
Сърбия като православна или славянска (Минчев, 1996, с. 84).  

“Българският чадър”. Масово на Запад е 
убеждението, че има някакви българи в края на Европа, 
които са готови по поръчка да убиват с ужасни и подли 
оръжия (отровно бодящи чадъри) онези, които се борят 
за свобода. Оценката на Попър е емблематична за 
нагласата на западния свят към страни като България. Тя е 
отчасти справедлива, но е като цяло неадекватна. Попър 
като всеки обикновен западен човек е убеден, че друго не 
може да се очаква от българите и не се интересува от 
контекста на убийството. Той е изцяло съгласен с масовата 
западна оценка: подло убийство от тайните служби в тъмна 
и комунистическа страна на човек, който се бори срещу 
комунизма.  

Оттук, от България, след падането на комунизма 
нещата се виждат по-добре и те стоят по друг начин: 
човекът не е чист борец срещу комунизма, а убийството му 
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не е уникално, а едно от стотиците терористични убийства 
на Запад. От самите негови “Задочни репортажи” става 
ясно, че Георги Марков става член на привилегирования от 
БКП Съюз на българските писатели със своя 
социалистически роман “Мъже”, който опоетизира 
качествата на “строителя на социализма”. Авторът му 
става антикомунист в себе си, но и член на 
комунистическата олигархия. След влизането си в Съюза 
той получава хонорар, с който купува жилище, 
предоставена му е западна кола и голяма вила в Бояна – 
неща, които имат само елитните комунистически лидери. 
Става приятел на лидера Тодор Живков, ходи с него на лов 
и е свидетел на част от кухнята на управлението. Неговата 
кариера продължава бляскаво и както и останалите 
писатели той се задоволява с езоповския стил на прикрита 
критика: “Лошото го има, но ние, социалистическите 
хора, се борим срещу него и то ще бъде победено в името 
на победата на нашия светъл идеал”. Георги Марков има 
права (привилегии), от които са лишени българските 
граждани. Той може два пътува свободно зад граница. 
Съвсем нормално е той да стане (както и става) агент на 
“Държавна сигурност”.  

И този човек, който се е радвал на най-високо 
благоволение на режима, използвайки доверието на властта 
и привилегията на международния си паспорт, емигрира в 
Англия и постъпва в абсолютно пристрастната 
радиостанция “Свободна Европа”, за да разкрива 
безчовечността на онази политическа система, която по 
собствените му признания в “Задочни репортажи” му е дала 
всичко (Марков, 1990). 

В същото време в комунистическите лагери биват 
измъчвани и убивани хиляди хора, дръзнали открито да 
говорят и действат срещу властта. В същото време, когато 
Георги Марков е живял в луксозна вила в Бояна, философът 
Желю Желев, изгонен от работа и от София, е писал книга 
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срещу тоталитаризма. Биха ли приели тези хора 
съчетаването на комунистически лукс, живот на Запад и 
антикомунистическа критика от разстояние? 

На Запад не съществува контекст на събитията тук, а 
гол факт: в комунистическа България се мътят такива 
отношения към противниците на режима, че те се гонят чак 
в Лондон, в една от световните столици на демокрацията, за 
да бъдат убити с чадър и отровна сачма. Какво да си 
мислиш за тези българи? Никой на Запад не е 
заинтересуван от истината за тези неща. Тя не е черно-
бяла, крие сложни връзки и нееднозначни интерпретации. 

Слабият се забравя. Да се говори за една страна, 
като се отъждествява тя с режим или с мнение, 
господстващо в други страни за режима-и-страната в едно 
неразкъсваемо цяло, е симптом за типичното за западната 
цивилизация и “отворено общество” непризнаване на 
народите и нациите, веднага щом те могат да се забравят 
като слаби. Режимите в Съветския съюз и все още в Китай 
внушават на западния човек възмущение, но в същото 
време западният човек е респектиран от тези страни и 
народи. Те са световни сили. Докато далеч по-либералните 
режими в Балканските страни достойни за презрение и 
забрава. За Русия въпреки милионите жертви на 
тоталитаризма и серията убийства на емигранти, не става и 
дума за идентификация с “чадър”. В света постоянно се 
убиват агенти на едно или друго разузнаване. Знаем какво 
правят от “Мосад”. Но никой не би развихрил такава 
многогодишна и многотиражна кампания за това, сравнима 
със кампанията “Марков” или “българската следа в 
покушението срещу папата”. За България или нищо, както 
обикновено, или лошо, при удобен повод. 

Каквато и да е детайлната истина по убийството на 
Марков, аз като българин не съм негов убиец нито 
пряко, нито косвено, и никой няма право да ме 
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разпознава като един от онези там, дето убиха бореца за 
свобода.  

Емигрантите. Хората, прескочили отвъд, не се 
връщат и скоро няма да се върнат. Те предпочитат да са 
откъснати от своята естествена среда и лишени от 
нормално общуване на своя език, само и само да не 
преживяват кошмара на това стеснено пространство. Те са 
готови да зарежат професии, близки и родина, само и само 
да живеят като нормални хора в нормални страни. Това е 
огромна драма. 

Емигрантите на изолирани страни също са изолирани. 
Емигрантите на страни с наранена общностна цялост също 
не са общности. Българските емигранти на Запад много 
рядко образуват общности. 

Световна забрава. Над нас още тегне сянката на заб-
равата от западния свят. Ние сме нацията, която по закони-
те на изчакването и минималния риск никога не 
започва нещо важно сама, а се присъединява към други, 
и то когато е безкрайно късно. Ние сме страната, която не 
предлага и не напира със своето, но и не бърза да възприе-
ме чуждото, ако то не е агресивно и лесно за приемане. Ние 
сме страната, в която всичко чуждо и ценно се уважава и 
цени, но не се прави. Ние сме страната, в която се знае 
какво трябва, но малко го правят. Ние сме страната на недо-
волните хора с малки амбиции и цели. Ние не даваме на 
света да узнае много за нас. Ние постоянно правим ялови 
реформи, а когато всички останали вече са ги направили на-
истина, ние се присъединяваме с трескаво бързане, без изс-
традване и без дозряване. Ние наблюдаваме вихъра на ци-
вилизацията и се пазим от сенчестата й страна. 

 
Е. Изолираните системи се стремят неотклонно към 

топлинното равновесие (хаоса). Никоя страна не е 
изолирана система дори при комунизма, иначе не би 
оцеляла. Но комунизмът поддържа висока степен на 
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изолация, което пък е условие за неговото оцеляване. След 
комунизма тази изолация не е превъзмогната напълно дори 
за най-напредналите екс-комунистически страни. 
Динамиката на изолацията е напрегнато метастабилно 
състояние с високо производство на ентропия, при което 
изолираните страни са системи по-близо до равновесието, в 
тях не се вливат и от тях не изтичат достатъчно силни 
енергийни и веществени обменни потоци (богатство, 
технология, култура). 

62. Съгласие за реформата 
Идва момент, когато през лицето на хаоса и 

изолацията в обществото се нагаля съгласието за реформата 
като ключови и решаващи действия на институциите. 
Тогава нещата се преобръщат трайно и истинският старт е 
ментален.  

А. Фрагмент.  
Тридесет и осмият парламент на България, избран през 

пролетта на 1997 г., постигна национално съгласие във формата 
на решения, гласувани с единодушие, по следните въпроси: – 
влизане в европейските структури; – отношение към Русия; – 
борба срещу организираната престъпност; – концепция за 
националната сигурност. Това съгласие имаше своя корен в 
консенсуса между водещите политически сили на 4. 02. 1997 г., 
когато се взе решение да се проведат предсрочни избори и да се 
въведе валутен борд за финансова стабилизация.  

Б. Данни. 
1997. 11. 07. Отношение към реформата. Разпределение на 

отговорите според комплексен индикатор: 
     юли 1997 
Твърди противници  8 %   
Умерени противници  24 %   
Неопределени   14 %   
Умерени привърженици  33 %  

  
Твърди привърженици  21 %   
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(MBMD, 1997). 
С твърдението: Икономическата реформа е 

единственият път за излизане от кризата напълно са съгласни 
50 % от анкетираните, по-скоро съгласни са 25 %, по-скоро 
несъгласни са 9 %, а напълно несъгласни са едва 5 % (MBMD, 
1997). Но 71.2 % подкрепят “закриването на неефективни 
предприятия и производства” на 26. 09. 1997, а 54.6 % подкрепят 
“съкращаването на работни места в държавната администрация, 
бюджетната сфера (здравеопазване и др.)”. (MBMD, 1997). 
Съгласието за реформата e променливо, но високо през 1997: 
Съгласието с твърдението: “Трябва да се закрият всички губещи 
предприятия” се разпределя така: 

     11-15.07.’97
 26.09.’97 

Напълно съгласен   46.0 %  39.7 % 
По-скоро съгласен   22.0 

 25.9 
По-скоро несъгласен   13.0 

 20.3 
Напълно несъгласен   3.0 

 8.8 
Без отговор   6.0  5.4 

(MBMD, 1997). 
Наглед всички са за реформата по принцип. Но да 

си спомним колко много държат в България на осигурената 
работа, колко силно се тревожат от безработицата и колко 
слабо разчитат на собствен бизнес (MBMD). Това 
противоречие между силно съгласие относно 
рестриктивните акции в реформата по принцип и слабо 
съгласие относно попадането измежду жертвите на тези 
мерки и предприемането на риск говори за недостаточна 
зрялост и отговорност на съгласието за реформа.  

В. Съгласието за реформата изглежда очевидно 
след комунизма и няколко години преход. Но данните и 
целият ни анализ дотук показаха, че не е. Либералната 
демокрация изглежда за всеки “нормален човек” по-добра 
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от комунизма, и все пак не е в безусловен смисъл. Освен 
всичко хората не са рационални машини, готови 
автоматично да отхвърлят по-лошото и да приемат по-
доброто, особено ако по-доброто не е налице пред тях. 
Трябва да се измине път до съгласието за реформата като 
преход към пазар и либерална демокрация. 

Тук без подробен коментар бих отбелязал, че 
либералната демокрация е нещо много условно и силно 
зависимо от един крехък консенсус. Тя лесно се изражда в 
хаос. В нея е безконтролно господството на парите. Борбата 
срещу престъпността е по-неефективна, отколкото при 
диктатурата. Няма надеждна защита срещу екологично 
самоунищожение. Духът отстъпва пред богатството. 
Научната нагласа безкритично господства, без да оставя 
реално пространство за алтернативни визии. Западната 
демокрация не е абсолютна цел (Бжежински, 1994; Лаш, 
1997). 

Г. Модуси на съгласието за реформа.  
Път към единство. В хода на реформата 

противопоставянето престава да интересува хората и те все 
по-явно се интересуват от нейните резултати. Това 
определя перспективната сила на политическите формации 
не като изразители на идеи, а като управници.  

Реформата тече едновременно с хаотичното преразпре-
деление и спонтанно напасване на сили и нагласи. 
Политическата реформа е дълъг ред от рационални, но 
проблематични социални действия, от които най-отговорни са 
действията на правителствата в хода на реформата. 
(Герджиков,1994, с. 28). 

Смислово съгласие. Хората сами правят промяната 
така, както я разбират. Обществена промяна не настъпва 
без доминиращо съгласие в обществото тя да настъпи и 
как да се извърши. Законът например е такъв, какъвто 
хората са склонни да намерят, интерпретират и направят. -
Зад значенията, фиксирани в социалните текстове – закони, 
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документи, творения на културата, действат сили 
(позитивни или неготивни потенциали на движещите 
хората базови смисли), изразяващи множества лични во-
ли, интереси. За да се стигне до нов текст за социалния ред 
или за нов закон на моето социално състояние (нови пари, 
нови закони, нова работа, ново положение в йерархията, 
ново семейно положение и т.н.), трябва да се приложи сила 
(власт, право, най-общо). Но истинското действие на 
писания закон е възможно само когато е налице 
доминираща кохерентна воля (ментална форма, социално 
значение) за спазване на закона.  

Критична маса съгласие. Доверието в действията на 
институциите е генетично свързано с обществено съгласие 
за реформата, приемане на нейните позитивни и негативни 
последици, споделено разбиране за това, че позитивните 
последици доминират над негативните, и готовност да се 
страда за тях. Тогава народът, избирателите, активните 
хора, дават кредит от доверие на властта да направи 
реформата.  

Това, което се случи в България чак в началото на 
1997, е забележително. Дълбочината на кризата стигна 
предела си, недоверието стигна максимум, и тогава се 
пробуди позитивен дух, обществено съгласие и адекватно 
осмисляне на институциите. Хората поеха отговорността за 
своето общество и предприеха радикална стъпка: сваляне 
на властта чрез мирен, масиран и непреклонен протест. 
Когато те постигнаха негативната част от целта си и БСП 
върна мандата за ново правителство, а политическите сили 
се споразумяха за предсрочни избори, гражданите се 
усетиха победители не само в една битка, а във воденето 
на страната напред. 

От локалното уреждане към цялостно 
реформиране. Промяната изисква смислово отнасяне към 
съществуващия ред не само в точката, която ме интересува 
жизнено, моя личен интерес, а и приемане на известни 
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лични жертви пред лицето на жизнено важните за 
общността промени. Така аз мога да получа нотариален акт 
за собственост върху реституирана моя земя, ако упражня 
волята си, като подам необходимите документи. В случай 
на пречка мога да използвам връзките си на ръба на закона 
или срещу него. Но ще получа бързо и без препятствия този 
акт чак когато в обществото доминира съгласие за 
спазване на закона за връщането на земята и всички 
бюрократични обструкции са нежелани, неприемливи и 
нетърпими за мнозинството от хората. Същото важи и в 
илегалното пространство. Хората са се съгласили 
мълчаливо да уреждат социалното си положение и “по 
втория начин”. Това може да стане, ако общественото 
мнение търпи и поддържа този втори начин.  

Илегалното съгласие за уреждане отстъпва. 
Диспозициите на социалните сили изискват при всяка про-
мяна на моя текст (облагодетелстване) чрез действието на 
друг социален актьор неговата промяна също да е налице 
чрез моето действие (негово облагодетелстване). Това е 
“пазар” на властни услуги в рамките на социалистическия 
ред. И ако аз не разполагам с власт да променя нещо към 
по-добро за онзи, от когото зависи положението ми, което 
искам да подобря, промяната няма да настъпи. Това е 
валидно независимо от реформата и по-скоро я забавя, 
отколкото да я ускорява. Общественото съгласие за 
илегален ред на локални подредби с хода на развитието на 
екс-комунистическите общества намалява за сметка на 
легалната подкрепа на реформата. Защото илегалното 
уреждане оставя след себе си хаос, чийто ефекти са във 
вреда за мнозинството в края на краищата.  

Парадоксалност на съгласието за реформа. Дейст-
вието по промяна на самия ред като мрежа от норми е от 
мета мащаб. Има да се променят обществени отношения – 
отношения на права, на политически структури, да се пре-
махват стари и да се правят нови закони, да се смени систе-
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мата на властта, администрацията и да се преструктурира 
собствеността. Това е промяна, бременна с парадок-
салност, защото всяка нейна стъпка отхвърля ред, за да 
създаде нов. Т. е. всяка стъпка на реформата е без-редна, 
отрицаваща съществуващ ред и затова хаотична, 
страдателна, нежелателна, принудителна. Затова хората 
инстинктивно се съпротивляват на реформата. В най-
парадоксално положение са властниците, които са пратени 
във властта, за да провеждат реформата. Правителството, 
което прави приватизация, се лишава от властен ресурс – 
държавната собственост. Всяка приватизационна сделка е 
против непосредствения интерес на управляващите. 
Комисиите, които раздават земята, не бързат да връщат 
земята. Всяка нововърната земя ги приближава към края на 
функционирането им като комисия и към особените ползи, 
които извличат от участието си в ния. Да правят реформа и 
да се харесват на хората и международните институции, 
или да се възползват от държавния контрол върху 
производствените мощности – е дилемата пред така дълго 
колебаещите се “правителства на приватизацията” у нас.  

Революция или еволюция? За обречения етос на ре-
волюционера такъв акт въплъщава човешкото величие. За 
реалистичния и цивилизован етос на човека, който съзнава, 
че реалната свобода е компромис и е въплътена в реда, ре-
волюцията е крайно нежелано средство за постигане на сво-
бода. Защото веднъж направена, революцията може да ста-
не някаква метанорма и да се повтаря всеки път, когато ня-
кои не одобряват реда. В такъв случай се прекъсва и уни-
щожава жизнено важната за еволюцията на обществото тра-
диция – редът да е над произвола. Още повече, че револю-
ционната промяна се извършва под действие не на лозунги, 
а на реални воли и сили и тяхното прегрупиране не гаран-
тира някаква по-висока степен на лична свобода или повече 
справедливост. 
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Парадоксът на възникването е в сила тук: нищо не 
може да възникне от нищо, но не може да възникне и от 
друго. Историята показва всеки път различни решения на 
този преход. Той е индивидуален. Неговото изследване все 
пак може да очертае в “модели”. Такива модели за дефаши-
зиране са анализирани от Желю Желев. От фашизъм 
обществата преминават през военна диктатура, за да 
стигнат до демокрация.  

“Испания от 50-те и 60-те години фактически преживя оня 
етап на разложение на фашистката държава, когато тя загубва 
масовата си социална опора и най-важните си белези: 
фашистката партия и казионната система от масови организации. 
С това тя деградира до обикновена военна диктатура, която се 
крепи главно на полицията и войската.” (Желев, Ж., 1990, 341).  

Това се оказа специфично за фашизма и не бе форма 
на пост-окмунистически преход.  

Моделите на пост-комунистически преход са 
различни, както са различни нациите, които ги 
осъществяват, въпреки че са споделяли и преодоляват общи 
комунистически форми. Тези модели са индивидуалните 
рационални процедури и индивидуалните исторически 
динамики на съгласието за реформи. Там, където 
реформите са по-бързи, е налице по-бързо доминиращото 
съгласие за тези реформи. Но съгласието още не гарантира 
успеха. Той е зависим от свръхрационалните действия на 
управляващите. Тук е известна вариантността от “шоковата 
терапия” до “еволюцията”, от полския модел до унгарския. 
В Русия се стигна до модел на преплитане и 
недиференцираност между легални и илегални форми. 
Приватизацията на Чубайс например бе бърза, без оглед на 
произхода на парите и декриминализацията. Нечистите 
пари и нечистите сили се обединиха с легалната 
реформаторска власт и се постигна съгласието на силните 
за приватизация. В България поради мъчителната борба 
между криминалното начало и волята за реформи на фона 
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на бавно зреещото обществено съгласие за реформата се 
стигна до забавяне. Дано поне то да е отчасти за добро, като 
постигне по-чиста и по-устойчива нова форма.  

Премахването на стария ред не е въпрос на особе-
на воля, а на всеобща нужда. Самите социалисти 
постепенно съзнават това и колкото по-добре го съзнават, 
толкова по-големи шансове имат, участвайки в демонтажа, 
да се съхранят като легитимна сила в една демокрация. 
Промяната на властта в прехода от комунизъм към демок-
рация е макродействие на трансформиране от един тип 
власт към друг, от един тип норми към други. 
Унищоженото в комунистическата революция чрез насилие 
по нормите на комунистическата революция трябва да се 
възстанови без насилие, по нормите на демокрацията и 
еволюцията. Но промяната във формата на властта – 
избори, конституция и институции на демократичната 
власт – е рязка. Защото зародишът на системата е едно 
цяло, което не може да възникне в дълъг период на части. 
Всяка част функционира благодарение на цялата система . 

Д. Разширяването на възприятието и експанзията 
на рационалното действие прави макро-условията 
възприемаеми, осезаеми, близки, актуални, важни. Тогава 
расте грижата да си плащам данъците, да има ред в 
държавата, да има ясни правила на играта. Този преход е 
наглед едно естествено пренагласяване. Но в 
действителност за всеки от нас, хората на пост-комунизма, 
това е драма, съдържаща смешни и трагични събития. 
Огромни напрежения се трупат, когато стоиш в пасивна 
нагласа, естествена за теб, и изпълняваш своите 
професионални и житейски задължения. Ти не успяваш да 
свържеш двата края. Ти продължаваш да се отнасяш към 
работата си с безразличие, типично за социалистическата 
апатия. Ако по изключение ти се ангажираш морално и 
професионално, тогава страдаш от безотговорността на 
другите. Те те подвеждат, не можеш да разчиташ на тях, не 
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са точни, не са изрядни, не са инициативни, забавят твоята 
работа, блокират общата задача, безкрайно отлагат и 
преправят недоправени неща.  

Ужасно е да се работи в обстановка на постоянен 
саботаж, плод на естсествената и незабелязвана като 
ненормална нагласа на предпазна пасивност. Няма 
инициатива, няма отговорност, няма риск, няма 
изпълнение, няма качествен продукт навреме, няма 
точност, няма прецизност, няма загриженост. Когато човек 
започне частен бизнес поради амбиция или поради 
безизходица, той среща огромни проблеми. Рискът да 
загуби парите си в самото начало е огромен, защото с 
нагласата му на предпазна пасивност той няма да е готов за 
безжалостните условия на “конкуренция” в пост-
комунистически условия. Ще бъде подведен от партньори, 
ще се излъже в намирането на пазарна ниша, няма да 
намери клиенти за продукцията си, ще бъде грубо 
изтласкан от конкуренти, ще го измамят. Той самият няма 
да има готовността за максимална експанзия и енергичен 
пробив, а ще се задоволи само с най-очевидните действия. 
Ще има сътресения. Ще има малки катастрофи, а понякога 
и големи. Ще ипотекира жилището си с пламенна надежда 
за преуспяване, кроейки книжни планове за бизнеса си. Те 
ще се спукат като мехури, защото реалността по своята 
проблемност ще надхвърли неочаквано неговата предпазно-
пасивна нагласа. 

Е. Потокът на реформирането. Пост-
комунистическите норми (право например) “текат” като 
многостепенно законотворчество – дисипативна аномия. 
Някои норми се променят бавно, постепенно и на много 
тласъци, принудително от условията. Отмества се 
хоризонта на видимия път. Сменя се визираната цел. Когато 
законодателите коват законите, те се намират в ситуация на 
цялостна незавършеност. Всяка норма трябва да се обвърже 
с останалите, за да работи ефективно и да не произвежда 
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антиномии. На етапа, на който една норма се пише като 
текст, останалите също са в процес на пренаписване. 
Написаният закон често е несъвършен, не може добре да 
овладее материята, за която е създаден. И неизбежно е 
нормите да се до-написват съгласно своята функция и 
съгласно останалите норми. Погрешно е да се смята, че 
един закон е вече постигната трайна форма. Не е възможно 
да се вземат цели пакети от закони така, както те са 
формулирани в развитите страни, и механически да се 
препишат. В този вид те просто не могат да функцонират, 
защото се пренасят в друг контекст. Отново и отново се 
оказва, че сме далеч от европейския стандарт и от 
останалите пост-комунистически страни.  

След законите тече семантичният поток на 
значенията. Законите се изпитват в реалното им осмисляне, 
в което те работят. Тогава се откриват техни скрити 
недостатъци. Тук например се допускаше, че ще привлечем 
чуждестранните инвеститори и без да им се разрешава да 
купуват земя. Първият закон за чуждестранните 
инвестиции, създаден с позитивна нагласа, все пак направи 
компромис с едно пред-разсъдъчно и широко 
разпространено значение: “Българската земя не може да 
се разпродава на чужденци”. Имаше се предвид 
потенциалната опасност от изкупуване на земята и 
контролирането й отвън. Но това се оказва пречка и сега 
българите с все по-доминиращо съгласие приемат, че 
чужди физически и юридически лица могат да притежават 
земя в България. Това е преход от патриархално значение 
на традиционното общество към пазарно значение на 
рационалното общество. 

Еволюцията на менталната основа на реформата е 
поток, който може да има безброй различни форми, защото 
по същество няма своя форма. Когато течността се излива 
от един съд в друг, това не е форма, а преход от една форма 
в друга. За разлика от водата или от преустройството на ма-
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шината обаче, обществото се трансформира в ход. Общест-
веният живот не може да се прекъсне. Демонтажът на кому-
низма и монтажът на демократичната система не може да 
се извърши при спрян ход.Това е една дълбока криза, един 
шок, който се изразява в пълното разстройство на всички 
обществени механизми и функции, съпровождащо демонта-
жа и мъчителното задействане на структури и институции, 
на норми и нрави, които на Запад са развивани столетия. 

63. Страдание 
“Човешка градобитина, любезни читателю...” 

Йордан Радичков. “Прашка”. 

А. Като огромна река се носи всред народите на екс-
комунистическите страни болката от мъчителната 
трансформация. В езика на българина последните седем-
осем години трайно се настаниха смисловите форми на 
страданието и оплакването: бедност, гладуване, болест, 
оцеляване; “ограбиха нацията”, “нагушиха се”, “колко сме 
зле”, “искаме помощи”, “искаме съвети”, “искаме кредити”, 
“искаме по-високи пенсии”.  

“Какво може да направите за нас?” – питаха нашите 
репортерки всеки значителен чужденец, който ни посещаваше в 
началото на прехода. Социално слабите са масивна категория 
хора. Във възприятието на всички се натрапва пост-
комунистическата бедност. “Социалната държава” трябва да 
поддържа “социално слабите”. Т.е. социално слабите със своите 
слаби сили, “обединени” в държавата, ще си помагат, а във 
властта ще сменят популисти с популисти до пълно изпразване 
на чувала с лъжи” (Герджиков, 6. 02. 1991).  

Хуманитарни помощи, индексации, компенсации, 
повишения на пенсии, заплати и стипендии. Търсене на 
помпички за изсмукване на жалки остатъци от гънките на 
държавната икономика. Надава се ухо за обещания. Надълго и 
нашироко се обсъжда кой какво ще даде. Царевица от Америка 
през 1990. Лекарства, медицински материали, машини за 



 694 

медицината, подаръци за сираците, храни. Още в началото бе 
създадена Агенция за чуждестранна помощ, която регулираше 
потока на помощите. Голяма част, неизвестно каква, се 
разпределяха на безценица срещу комисионни, а после се 
изнасяха или продаваха спекулативно. През кризисната зима на 
1997 внос на жито от Полша бе огласен от управляващите като 
спасителен. 

Б. Данни. 
1993, 10 – 17. 06. На въпроса: “Според вас, кои са най-

тежките проблеми днес?”, класирането по отговори е: 
“Общото поскъпване на живота   62 % 
Безработицата     58 
Престъпността     51  
Инфлацията     21 
Социалното осигуряване    14 
Корупцията     13 
Здравеопазването     11 
Замърсяването на околната среда    8 
Връщането на земята на собствениците й   7 
Националната сигурност     4” 

(MBMD, 1993).  
17-22. 06. 1998. Въпрос: “Вие лично през последните 12 

месеца: 
Купували ли сте обувки?  Да – 35 % Не – 

65 %. 
Купували ли сте риза, блуза?  Да – 33 % 

 Не – 67 %. 
Ходили ли сте на бръснар/фризьор? Да – 30 %

 Не – 70 %. 
Купували ли сте детски играчки? Да – 20 % Не – 

80 %. 
Купували ли сте сако/рокля?  Да – 17 %

 Не – 83 %. 
Този вопъл в същото време се уравновесява от много по-

стабилно положителното отношение към финансовата цена на 
семейството и децата: 
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Въпрос: Отнася ли се лично до вас следното: 
Бих искал да имам деца (или още деца), но не мога да си го 

позволя по финансови причини?    Да – 28 
% Не – 72 %. 

През последните години отношенията в семейството ми се 
влошиха по финансови причини?    Да – 28 
% Не – 72 %. 

Бих посъветвал децата си да напуснат страната и да отидат 
някъде другаде да живеят?    Да – 32 
% Не – 68 %.  

През тази година ми се наложи да спра дете от училище 
поради липса на средства или транспорт?   Да – 7 
%  Не – 93 %. 

Вие лично безпокоите ли се, че може да загубите работата 
си и да останете задълго безработен?   Да – 47 
% Не – 53 %. 

(По данни на Т.Е.С.Т., 17 – 22. 06. 1998). 

В. Проясняване. Хората тук възприемат социалните 
реалности през призмата на вездесъщата бедност. В 
същото време те се въздържат да признаят някаква форма 
на оттегляне от дълг или не достойнство по причина на 
бедността. Но бедността не е нещо обективно. Бедността е 
слабост на действието. Който нищо не прави, без да е 
болен, е справедливо беден. Хората все пак осъзнават, че 
от всеки зависи собствения му живот и действително 
правят много за оцеляването, просперитета и 
достойнството си. Но в същото време искат гласът им, че 
са зле, да се чува постоянно. Така оплакванията могат да 
привлекат някой да помогне. Когато болният трябва да се 
лекува сам, той е в критична ситуация. Но ако успее в това 
лечение, той е получил несравнима сила и по-нататък 
нормалните задачи ще бъдат решавани от него по-лесно. 

И досега смисловата доминанта на обществения 
разговор е страданието във всичките му модуси. При това 
страдание външно, което сполетява, а не идва поради 
собствена грешка. Светът няма право да стои безучастен 
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пред такова страдание. На такова страдание трябва да се 
обърне сериозно внимание и да си помага. Страдащият, 
който си вменява невинност и не иска да отговаря за своето 
страдание, пита неспирно: Кой е виновен? Кой ще 
помогне? Той забравя да пита: В какво сгреших? Какво ще 
направя аз за себе си и какво ще направим ние за нас?  

Г. Модуси на пост-комунистическото страдание 
Страхове. Какви са модусите на пост-

комунистическия страх, които остават по силата на 
менталната инерция след края на комунизма? На село 
хората през 1990 г. се страхуваха, че ако говорят срещу 
социалистическата власт преди изборите, ще пострадат. И 
този страх се засилваше от самите комунисти – местни 
лидери. Те имаха мрежа от хора, които донасяха какво 
правят враговете им. Противниците на режима се 
страхуваха от публичност точно както по време на 
комунизма. Сега те се въздържаха от публични 
организирани опозиционни действия. Когато сам встъпих в 
“Подкрепа” на 29 октомври 1989, изпитвах страх в Южния 
парк, че ще ни подгонят. Този страх правеше 
опозиционерите съзаклятници и донякъде обречени. Той 
вадеше от равновесие и поддържаше тръпката на интереса 
към живота.  

Този тип страх е изчезнал завинаги, но част от него е 
трансформирана в значенията на “страх от заговор”, “страх 
от тайни служби”. В първите опозиционни организации и 
особено в “Клуба за гласността и преустройството” и в 
“Екогласност”, се знаеше, че всичко се донася. Хората бяха 
в стрес от присъствието на “ченгетата”. Те виждаха във 
всеки по-непознат ченге. Някои от опозицията вече си бяха 
имали работа с “личните” си офицери от Държавна 
сигурност. Но не тези страхове са важни за нас тук. Има 
други, по-умерени, но много по-масови и важни за живота 
на пост-комунистическия човек страхове. 



  697

Ами ако остана без работа? Анкетата показва силно 
безпокойство по този въпрос. След-комунистическият 
човек особено държи на сигурността, която сега е под 
въпрос. Познавам хора, които имат доходен бизнес 
успоредно с държавна работа, и които отново не искат да я 
загубят. Аз лично много трудно бих оставил работата си в 
Софийския университет, дори ако имам друг доход. И това 
е особен тип безпокойство, подобен на страха от операция. 
Въпреки сигурните перспективи и обезболяването, човек се 
страхува от рязка интервенция в своята цялост. 
Безработицата е нещо ново, неизвестно за излизащия от 
комунизма човек. От нея се страхуват и на Запад. Но тук 
тя е съчетана с липса на готовност за самостоятелно 
решение за бизнес или самоиздържане. Да те съкратят 
означава загуба на единствения сигурен източник на доход 
– заплатата. А това значи загуба на средства за живот, 
загуба на сигурност и живот – основни смисли. Типично 
за човека на социализма е да не може да си представи 
какво ще прави, ако се озове на улицата. Той разглежда 
възможността за собствен малък бизнес като плашеща, 
несигурна, почти нулева. Но ако се запазва държавната 
работа, може да се опита и бизнес. Абстрахирайки се от 
този страх, човек може да си позволи да експериментира. В 
началото на 1990 г. започна масовата регистрация на 
фирми, предимно еднолични търговци. Хората веднага 
опитаха, макар и много от регистрираните фирми не 
пристъпиха към истински сделки. Свитото съзнание и 
смалените представи за доход около заплатата или 
издръжката на семейството определяха и първите цели на 
бизнеса – да се докарат допълнителни доходи за 
семейството, не повече. 

Страх от фалит и загуба на ипотекираното 
(жилището). По-големите инвестиции изискват риска на 
заема и с това риска от загуба на жилището, което се 
ипотекира. Този страх е обоснован. Всяка икономическа 
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дейност на свободния пазар носи риск от фалит. Това е 
насъщния риск, сравним с риска да умрем, защото никой от 
нас няма гарантиран живот за какъвто и да е срок. Фалитът 
за обикновения човек и малък бизнесмен е страшна 
перспектива. Той е преди всичко загуба на ипотекираното 
имущество или невъзможност да се изплати голям дълг. 
После това е страх от бедност и лишаване от средства за 
живот. А този страх се самоусилва чрез това, че блокира 
рационалното действие, обикновено рисковано, и въздържа 
от печеливша активност. Именно този страх караше хората 
да предпочетат измамните пирамиди, които без усилие 
“гарантират” голям процент дивидент.  

Страх от партньора и конкурента. Липсата на пазар 
значи и липса на нормален пазарен етос, на нрави, които го 
поддържат. Нравите на черната социалистическа 
икономика включват освен добросъвестността и измамата 
като “норма”. Нравите на прохождащия чрез старите 
играчи от черния пазар играчи, не се различават 
съществено. Просто се развихрят онези, които преди това 
се прикриват. Измамите с фалшива стока, с фалшиви пари, 
с фалшиви документи, с фалшиви ангажименти започват 
като лавина и заливат новораждащия се пазар.  

Безпомощността е характерна за социалистическия 
човек, оставен без социалистическата държава. Хората у 
нас и в останалите по-хаотични и бедни пост-
комунистически страни постоянно се оглеждат за помощ. 
Този феномен на безпомощността при това засяга 
обикновено онези, които зачитат институциите. Т. е. 
получава се парадокса, че гражданското общество трябва да 
се създава от пасивните и неориентирани в ситуацията 
граждани. Активните легално и като конструктивно 
действие, и като протест срещу некомпетентните и 
корумпирани власти се оказват мнозинство на улицата, но 
малцинство в обществото. При това те невинаги са наясно, 
че смяната на властта и решителният курс към реформи не 
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означава подобряване на материалното им положение, а 
изисква и очаква от тях да поемат още и тежестта на 
реформите, както са поели тежестта на тяхната липса и на 
разграбването досега.  

А това вече прави реанимацията на гражданското 
общество изключително тежка. 

Безизходицата (мнима или реална) владее огромна 
част от население. Расте някакво ново напрежение. Надига 
се една огромна социална невроза, която при неуспешен 
ход на реформата може да се излее в насилие и протести. 
Отговорността на правителството на този шоков стадий е 
просто огромна. Отговорността на всеки за собственото му 
достойно оцеляване и просперирането е както никога 
досега голяма. 

Агония. На пост-комунистическия човек постоянно 
се обяснява(ше), че той трябва да изстрада прехода, да го 
изтърпи така, както се изтърпява една болезнена операция. 
Той свикна да смята, че има да се търпи нещо, което ще 
дойде отново отгоре – реформата. Той не свикна да смята, 
че само той може да си оправи положението и че цялата 
реформа само помага за бързото възстановяване на някога 
напуснати нормални условия за лично отговорно действие.  

Д. Има ли рационално обяснение? Страданието не 
може да се премахне, ако не се разбере ситуацията и 
определи проблема. Рационалността се фокусира и 
насочва в точката, където ние сме определили, 
локализирали страданието не просто като болка, а като 
проблем за решаване. Така например безработицата е 
болка, чието формулиране като проблем мобилизира и 
тласка към рационално действие. Страхът от безработица 
остава във всеки, който разчита на държавна или частна 
постоянна работа, особено в период на разпадане на 
държавни структури. Но ударът на безработицата се оказва 
решаващ. И той играе позитивна роля при онези, които са в 
състояние да прескочат бариерата на страха и да го 
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превърнат в смелост. Съкратеният опитва различни 
източници на средства, опитва да работи тук и там, успява 
за кратко и накрая решава да прави сам бизнес. 
Междувременно той трупа опит и избира сфера на дейност. 
Неговите ходове се усилват от ясното съзнание за липса на 
друг изход, освен рискованият бизнес. И това съзнание 
събужда от социалистическата дрямка. То прави 
отговорността за себе си и за близките, които са зависими 
от този доход, адекватна. Грешките намаляват. 
Организираността расте. Човек става дисциплиниран, 
съсредоточен, точен, респектабилен, делови, рационален. 
Успехите увеличават смелостта и готовността за риск. 
Човек се самоопознава. Той се самоуважава и вдига главата 
си. При него менталната промяна е извършена. Предстои 
дългата еволюция по този път – култивирането на 
манталитета и етоса на бизнеса. 

Но повечето хора на държавна работа си остават в 
плен на страха. Те пребивават в една несигурност и в 
същото време не могат да се откъснат от положението си, 
за да имат свободно време да помислят за други варианти. 
Стоенето на държавна работа във фалирал завод или в 
учреждение, където започва съкращение, е типична пост-
комунистическа ситуация на напрежение. Човек има идеи и 
намерения, но няма време да ги реализира. А не смее да 
напусне своята работа. Това е голямо изключение – да 
напуснеш сигурната работа поради частна икономическа 
дейност. В моята катедра (“Философия”) един млад колега 
напусна още през 1992 , защото вече имаше успешен 
бизнес с формуляри. Менталната трансформация от 
“въздържащ страх” към “рискуваща смелост” е 
разширяване на менталния хоризонт и е решаваща за 
еволюцията на манталитета на Хомо комунистикус. 
Пост-комунистическата несигурност е висока и дори 
наистина смели хора, притиснати при това от 
обстоятелствата да тръгнат напред, не успяват да го 
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направят необратимо и в течение на много години 
пребивават в несигурно равновесие на пазара. Те постоянно 
се страхуват от лошата конюнктура, от високите данъци, от 
непочтената конкуренция (страх, който изпитвам и аз в 
издателската дейност, с която се занимавам по малко), от 
какво ли не. 

Е. Динамика. В пост-комунистическите страни се 
трупа много страдание и хората спонтанно търсят бягство 
от него дори в ирационални варианти като “ляв преход”, 
“безболезнен преход”, “евтин преход”. Въпросът за 
“социалната цена на прехода” бе раздухван у нас много и 
експлоатиран успешно от Социалистическата партия, макар 
че тя го приложи така, че просто блокира реформата и 
доведе хората до нищета. Т. е. “безболезненият ляв и 
евтин” преход се оказа болезнен, не-ляв, скъп и въобще не 
бе преход. 

Интересите и действията, вкопчили се в болестта, са 
обречени. Интересите и действията, дърпащи в посока на 
лечението и живота, се пълнят с битие и набъбват пред 
очите ни. Тези интереси не са свързани персонално с 
ръководства и щабове на политически сили, а с трайни 
жизнени нагласи на милиони хора. 

Превъзмогване на болката. Болката е актуално 
изпитване на настъплението на смъртта. Хаосът – 
нараняване, отслабване, разпадане, разруха, безизходица – 
е мястото на болката. Наистина поразеният човек изпитва 
остро болката на поражението. Той намира, усилва и 
разпространява различните смисли и значения на болката и 
поражението в реч, текстове и действия на 
самосъжаление, обвинение, разочарование и отчаяние. 
Болезнено е действието от позиция на поражение. Но няма 
избор. Оставането в болката и бездействието в болката 
отлага за неопределено време хода нагоре и усилва 
безредието, ентропията, смъртта.  



 702 

64. Действие за изтръгване 
Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. 

(пословица) 

“Изборът е винаги риск. Изборът на свободата е свързан 
винаги с рискове. Може би оттук идва страхът от нея. Изборът е 
жизнен проект. В този смисъл свободата е непрекъсната 
възможност, която ние очакваме да се превърне в 
действителност...”(Фотев, 1992, с. 57). 

А. Тука е така.  
Журналистка от радио “Експрес” разговаря с шведа Лунд и 

хвали шведите за тяхната борба с природата, а за сравнение 
казва, че ние сякаш сме разглезени от природата и това е 
оправдание за грешките, които постоянно правим (Експрес, 22. 
06. 1998). Това е типично българско поведение при общуване със 
западни и не само западни хора. Някои от нас постоянно 
повтарят пред света от името на всички българи, че стоим по-
ниско от другите народи. Това е самоутвърждаване на едно 
недостойно състояние и то носи не живот, а смърт. Да 
признаваш открито своята малоценност от името на нацията е 
недостойно и гибелно за нея. Когато медиите постоянно 
натрапват на хората, че те стоят ниско като народ, нищо хубаво 
не може да се чака за пробуждането на позитивна нагласа за 
изтръгване. И това поведение на медиите просто довършва 
националното самосъзнание за собствена ценност. Но най-
лошото е, че нашите журналисти ни казват: ние сме в това 
положение и тука е така, защото ние сме си незначителни, 
неспособни, слаби. Всеки от нас може да се смята за невинен и 
невменяем, просто тука е така (“Тука е така” е име на предаване 
на БНТ, водено от Иван Кулеков). 

 
Б. Данни.  
1993, 14. 01. На въпроса: “Според вас, от кого или какво 

зависи в най-голяма степен излизането на страната от сегашното 
трудно икономическо положение?”, 33 % отговарят: “От 
политиците и партиите”, 18 %: “От държавата”, 5 %: “От чуждата 
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помощ и насилие”, 29 %: “От личната предприемчивост на 
всеки” и 9 %: “От моралните добродетели на хората” (MBMD, 
1993). Важна стъпка за изтръгването е “земята да се върне в 
реални граници, да може да се купува и продава” (64% на 16.09. 
1993)(MBMD, 1993). Хората са все още не съвсем съгласни с 
поемането на тежестта на действията за изтръгване. Най-много се 
разчита на иначе презрените политици и партии, а след това на 
личната предприемчивост. В противоречие с настояването да се 
върне земята в реални граници 49 % одобряват образуването на 
кооперации преди връщането на земята като “необходимост на 
сегашния етап” (пак там). Те възразяват срещу повишаването на 
цените, дори това да е рационална икономическа мярка. На 14.01. 
1993 г. 55 % са против приемане искането на Световната банка за 
поскъпването на електричеството (MBMD, 1993). На 18. 02. ‘93 г. 
81 % са против поскъпването на течните горива (пак там). 

1997, 11-15. 07. На въпроса: “Според Вас кой, в настоящия 
момент, в най-голяма степен може да помогне за решаването на 
проблемите в страната?”, 30 % посочват: “Правителството, 
изпълнителната власт”, следват “Без отговор” – 25 %, и чак 
тогава: “Сами да си помогнем” – 16 % (MBMD, 1997). 1997, 
26.09. На същия въпрос отговора: “Правителството” е паднал до 
15.1 %, а “целият народ, ние самите” остава приблизително 
толкова споделян, колкото и преди два месеца: 14.1 % (MBMD, 
1997).  

В. Проясняване. Няма по-автентична и ангажираща 
човека ситуация от ситуацията на гранично съществуване 
пред лицето на смъртта. Или ще оцелеем като общество и 
нация, или ще бъдем пометени от историята. Ако това не 
създаде стимул за действие, значи наистина е дошъл 
последния ни час. 

За онзи, който съзнава, че е тук само миг, и че в този 
миг той е свидетел на чудото да си човек в този свят, дори 
смъртта не е страшна. Тя носи не непонятен ужас, а удиви-
телно предизвикателство. Рискът става откритие като 
адекватна форма на съществуване. Никаква социална систе-
ма не се докосва до този абсолютен израз на смисъл. Защо-
то животът е самият извор на смисли и неговата стойност е 
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несъизмерима с величииата на кризите и катастрофите. 
Нагласата за безусловната принадлежност към човешкия 
род, към планетарното и космическо чудо на живота дава 
неизчерпаеми сили, ако тя е позитивна в един тотален 
мащаб. На този мащаб не е важно, че съм в пост-
комунизъм, че съм в България или че съм беден. На този 
мащаб е важно, че съществувам всред това удивително 
тайнство и изобилие от феномени. Важно е, че съм жив и 
съм свидетел на чудния свят и неговото тайнство. Важно е, 
че сърцето ми пулсира – здраво и силно. Важно е, че 
оставам автономен Аз с разума, сетивността и емоционал-
ността си, с уважението си към другия Аз и към живота, 
който трябва да продължи. Никакви комунизми не могат да 
ме лишат от това, въпреки че могат да го потиснат. 

Хората тук знаят това мълчаливо и постоянно. Те 
правят какво ли не и дори не си дават сметка колко 
качествени и интелигентни неща правят в личен план. Но те 
крият своите резултати, да не би другите да им завидят или 
да им навредят. Те винаги гласовито напомнят, че са зле. 
Това е трудно обяснимо. В това има национална съдба. Но 
в това има и пост-комунизъм. Пост-комунизмът е в 
остатъчния комунизъм на нагласата да се обръщаш 
Нагоре и да искаш помощ. Той е в реалното голямо 
затруднение. Той е в тежките проблеми за решаване. Той е 
и в объркването и хаоса. 

Г. Въздържане от бягство. Емигрантската реализа-
ция е просто прикачване към чужд живот, който лишава 
личността от автентичност, защото я запраща в чужда кул-
тура и на фона на чужди проблеми, където тя ще бъде аут-
сайдер. Успехът на емигранта ще бъде заплатен с незабеле-
жимост. Мястото на довчерашния строител е тук, сред хао-
са, в който е превърнат неговия свят. Той, а не друг, трябва 
да го подрежда. Въздържането от емиграция е позитивен 
национален проект, който преобладава решително и 
особено след изтръгването на държавата от дъното.  
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От предпазна пасивност към отговорна активност. 
Този модус на промяната е реанимация на гражданина. 
Това е преход от стабилно нисък към стабилно висок тонус 
на легалното социално действие не само и не толкова в 
икономиката, а и, и то преди всичко, в сферите на 
гражданското общество в най-широк смисъл.  

Пост-комунистическите страни, които тъкмо сега 
имат нужда от най-интензивна активност на всички 
фронтове, отглеждат силен остатъчен манталитет на 
пасивност, особено на голямата сцена на света. Гръмките 
декларации и показните демонстрации на “пътуването към 
Европа” и “приемането в Европа” прикриват лошо една 
неопитност и плахост, с която хората особено от 
Югоизточна Европа е екс-съветските страни се 
самопоставят в подножието на западния свят. Те като 
правило нямат лоби във важните места, където се вземат 
решения за техните страни: сред голямата политика в 
САЩ, сред големите бизнес-кръгове в САЩ, в 
Европарламента, Европейския съюз и НАТО. България и 
във висока степен другите пост-комунистически страни все 
още не присъстват в рекламната туристическа битка. Не се 
строи насочен и агресивен имидж на Запад. не се защитават 
активно и твърдо националните интереси. Наистина 
бившите сателити на СССР вече се откъснаха и дори 
България има твърда самостоятелна политика спрямо Русия 
въпреки опитите на “големия брат” отново да налага волята 
си в прикрити форми.  

Тонусът. “Тонус” е позитивна напрегнатост към 
действие, нагласа за готовност към действие. 
Комунистическата “апатия” е неутрална нагласа на 
пасивност и непоемане на отговорност. Тя е защитно 
редуциране на експанзията до обхвата на приспособяването 
и оцеляването при комунизма, като се приемат без 
съпротива менталните и съответните текстови форми на 
реалния социализъм: ”единството”, субординацията, 
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идеологемите, сигурността, колектива, бедността и с 
всичко това хроничния дефицит на смисъл.  

Постепенно и плавно се усилват нагласите и 
менталните форми на активността: политическо 
ангажиране, политически глас (включително изборите), 
събранията, митингите, демонстрациите по най-различни 
важни за обществото и гражданите въпроси: екология, 
политика, икономика, култура.  

Отговорното действие. Политиците извървяват 
дълъг път към зрелостта на държавническата отговорност. 
Все по-редки стават безотговорните и безпринципни 
“дебати” от тясно корпоративни политически позиции. 
Политическата позиция все повече се идентифицира не 
декларативно, а активно, като гражданска и национална 
позиция. Сега е немислимо допускането на злепоставяне 
пред Европарламента на България като легитимна държава, 
каквото бе направено от евро-депутата от десницата 
Лъчезар Тошев преди години. Все пак върховете на 
активността са много далеч.  

Все пак резултатите са пред очите ни: в търговията, 
във фермерството, в производството на силни за страната 
стоки, в туризма, в образованието, лавината на активизма е 
забележима. Често тя достига дори до деформации в 
усилието си да спечели нови сфери. Така например днес 
България е буквално затрупана от висши учебни заведения 
и нови факултети преди всичко по икономическите и 
правни специалности. Никнат като гъби “университети”, 
частни средни и начални училища, езикови и всевъзможни 
образователни центрове.  

Позитивност. Позитивната нагласа към ставащото 
тук и сега, дори когато “не отговаря на действителното 
положение”, когато е наивна, е истинска движеща сила. 
Защото социалната динамика “започва от главата”. 
Негативната нагласа дърпа нещата надолу, а позитивната – 
нагоре. И това става в онази степен, в която нагласата се 
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различава от наличното положение. Ако нагласата е равна 
на това положение, то не може да се промени. Разликата в 
потенциала между нагласата и състоянието е, която движи 
нагоре или надолу.  

Какво значи позитивна нагласа? Това не значи 
“розови очила” на неадекватен оптимизъм. Това значи 
намиране на наличните позитивни възможности в 
наличните, макар и понякога неосезаеми, позитивни 
ефекти. Ако правителството предвижда 30 % от 
собствеността да се приватизира за една година, и ако на 
даден етап, например по средата на годината, са 
приватизирани 15 %, това е точно изпълнение на проекта. 
Нагласата към това, адекватна на процеса, е позитивната. 
При това положение, ако се критикува правителството за 
бавна приватизация, това дърпа не нагоре, както някои 
могат да очакват, а надолу. Това е негативна нагласа, 
даваща живот на значения за изоставане, за нужда от 
ускоряване и наваксване. Критицизмът е негативна нагласа, 
особено когато е самоцелен. Критиката на положението и 
на действията има позитивен смисъл, когато се изтъква с 
право и с определеност недостигащото и се визира 
позитивно алтернативата или просто предстоящото.  

Отрицателните оценки без визиране на възможни 
позитивни решения дърпат надолу, индуцирайки ментална 
вълна на недоверие към институциите, които извършват 
промяната. Това не е просто адекватна отрицателна оценка 
за слаби действия на известни дейци. Това е масирана атака 
върху обществения позитивен проект, изразяващ се в 
кредит доверие към правителството.  

Обратно, позитивното мнение дърпа нагоре, и то в 
зависимост от разликата си с наличното. Вярата и 
надеждата в по-доброто носят заряд на позитивно действие 
на гражданина в тази посока и в разбиране на позитивните 
усилия и резултати на управляващите. На този фон 
политическите спекулации на противопоставянето срещу 
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даден позитивен проект, изтъквайки самоцелно неговата 
негативност, ерозират доверието или най-малко силата на 
самата политическа формация, която в разрез с 
доминиращи позитивни нагласи е настроена негативно.  

Цялото общество върви с по-голяма сила напред, ако 
общественото мнение е обединено около позитивната 
нагласа на правилност на пътя и успешност на 
вървежа. Това включва позитивната нагласа към преките 
субекти на реформата, институциите, но и към собствените 
социални действия. Не е възможно да се върви напред, ако 
изискваме позитивни действия “отгоре”, докато ние 
систематично отслабваме институциите чрез недоверие, 
нелоялност и нелегитимност.  

Д. Срещу хаоса. Всеки от живелите в тоталитар-
ния свят има да изкачва труден и ненапълно известен 
маршрут до платото на “нормата”, т.е. на възможно най-
пълното намиране на смислите на живота, свободата, 
богатството, достойнството и сигурността, без никой от 
тези смисли да не отрича другия. В ход е усвояване на раз-
вити в собствената история и в цивилизования Запад форми 
в знанието и морала, действието и вкуса. Здравият разум, 
толерантността, себевладеенето, достойнството, рационал-
ността и коректността служат като базови стойности и 
превъзмогват манталитета на комунистическия човек. Чо-
век прави най-много, когато е “притиснат” най-силно от 
проблемите. Възлизането може да се очаква от личности, 
самопоставили се по силата на своя избор лице в лице със 
своите индивидуални и общи проблеми и реалните възмож-
ности за пробив.  

Възстановяването е доминиране на рационалното 
действие над спонтанното разпадане. Но във 
възстановяването много спонтанни сили са позитивни, 
доколкото се възстановява един спонтанен “разгърнат ред” 
на свободната инициатива. 
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Изтръгването отначало е съсредоточаване на духа в 
самия себе си, в чистата си жизнена енергичност. 
Постоянните жизнени стратегии – оцеляване, апдаптация, 
независимост, сигурност, успех, богатство – се проецират в 
адекватни социални форми: гарантирани права, свободна 
инициатива, свободно слово, многопартийност и 
политечески избор.  

Е. Пробиви. Изтръгването е търсене и намиране на 
пробиви, през които огромната ентропия се понижава, чрез 
които се сътворява ред от хаоса. Изтръгва се смисъл в 
среда, дефицитна на смисъл, право в среда на дефицит на 
право и богатство в среда на опустошение.  

Заличава се ентропийната нагласа за пасивно съучас-
тие в нещо тотално и неотменно. Човекът, преодоляващ 
комунизма в своето общество и в себе си, може да намери 
място, където не ще е впримчен в нещо тотално. Там той 
ще се включи в позитивен поток на организирането, а не в 
негативен поток на хаоса. Той няма повече нужда да бъде 
състрадаван и да му се помага като на “социално слаб”. Той 
няма повече нужда да обвинява и бяга от отговорност.  

Хората по традиция принадлежат към различни 
общности форми на живот. В тях, в съгласие с традициите 
или срещу тях, те сами решават дали да живеят в хаос и мъ-
ка, или в ред и благоденствие. Когато те визират 
съзерцанието, радостта, непосредственото общуване, 
удоволствието като базови смисли, рационалното действие 
и редът, в което то е възможно и който то прави, остава на 
заден план. Общности, доминирани от значенията на 
“непосредствения живот”, живеят хаотично и бедно. Когато 
хората по традиция или принуда са се съгласили заедно да 
въведат ред в своето общество, те оставят радостите и 
болките на “непосредствения живот” на заден план. И те 
живеят подредено и богато.  

Можем ли да накараме индийците да живея като 
европейци? Струва ми се, никога. А може би те сами ще се 
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накарат, ако пострадат достатъчно дълбоко от своя 
безпорядък. Хората след комунизма не са традиционно 
“хаотични”. Те са попаднали в буря и безформие на преход 
от една форма към друга. Те се движат към ред или поне 
онази степен на реда, която знаят и помнят.  

Животът има формата на продължение на живота. 
Това е формата, чиято динамика прави живот. 
Рационалното действие има формата на жизнено 
смислената промяна. На този смислов мащаб проблемите 
ще бъдат формулирани адекватно. Те се решават чрез ав-
торски действия, чрез ангажиране, чрез солидарност и вза-
имно уважение. Този абсолютен контекст е истинският, за-
щото е свободно и отговорно избран пред лицето на живота 
и смъртта.  

65. Реанимация на Аз-а 
Възстановяването на един подреден социален свят се 

движи от възстановяването на автономния Аз на 
гражданина. 

А. Всеки ден човекът след комунизма осъзнават все 
по-силно своята оставеност на самия себе си за лошо и за 
добро. “Това е моето мнение”, “Проблемът ми е такъв-и-
такъв”, “Аз избирам това”, “Аз правя това”, “Аз 
отговарям” постепенно засенчват изразите на социална 
неавтономност: “Те казаха”, “Вдигнаха цените”, 
“Свалиха Х, назначиха У”, “Какво да се прави?”, 

Б. Данни.  
1997. С твърдението: “В сегашната ситуация всеки трябва 

да се оправя икономически сам, а не да разчита на държавата за 
осигуряване на работа” съгласието се разпределя така: 

    11-15.07.’97 
 26.09.’97 

Напълно съгласен  36.0   28.0 
По-скоро съгласен  21.0  

 23.3 



  711

По-скоро несъгласен  13.0  
 25.9 

Напълно несъгласен  13.0  
 8.8 

Без отговор  6.0   5.4 
(MBMD, 1997). 

Цари относителна неяснота и колебание относно 
самоотговорността за социалното положение. Хората не са 
преминали отвъд мъглата на социалистическата нагласа 
към държавата, макар че мнозинството разбират смисъла на 
икономическата самоотговорност. 

В. Промисляне. Азът има абсолютен характер за 
феноменологичното разглеждане. В анализа на съзнанието 
не се намира нищо, което да потопява Аза до изчезване в 
надличностна инстанция. Това е очевидно, когато си дадем 
сметка, че Аз остава недосегаем и винаги отвъд всяко конк-
ретно определение, действие и обективиране. Аз е транс-
цендентален в смисъла на Кант и Другият Аз е трансцен-
дентен пак в Кантов смисъл. Азът е нещо, от което никой 
не може да се освободи, и нещо, което в другия никога не 
може да се обективира. Аз постоянно избира себе си и все-
ки път, когато е определяно предметно чрез вменено 
качество: “Той е предател!”, Азът изчезва (Пол Рикьор). 
“Аз”, както “сега” остава като преживяване докато съм 
жив. То остава винаги равно на себе си и винаги самоизби-
ращо се. Така Аз има свой път. Въпросът за пътя е вечен и 
стои буквално пред всеки.  

Г. Лично начало. “Системата” в разбирането на 
живия човек е проекция в пространството на аз-и-другите-
тук-и-сега. Но другите в себе си са същите тези абсолютни 
извори на живот и смисъл, във всеки от тях живее изворът, 
който намирам в себе си. Значи всеки от нас и всички ние 
можем винаги да започнем начисто. 



 712 

Проектирана в полето на действието сред другите хо-
ра и нещата, тази истина води само до действия и резулта-
ти. Насреща имам личности, партии, фирми и държавни ин-
ституции. От мен може да зависи какви те да бъдат, ако аз 
наистина искам те да бъдат по-добри. Ако това, което ми се 
предлага, не е достатъчно добро, търся и намирам възмож-
ности да го променя или да направя нещо друго. Минимум 
закони и институции, каквито работят в толкова много про-
цъфтяващи страни е нужен. Останалото е наше – лично и 
колективно – действие. Въпросните закони и институции 
са действия на хора като мен, които са потопени в съ-
щите проблеми. Когато една фирма създава пространство 
за моите икономически действия и възможности да реали-
зирам моите идеи, способности и сили, това е моята фирма. 
Ако на хоризонта тя не се вижда, аз мога да я създам. Кога-
то една партия безценно качество, което е зададено в света 
чрез мен. 

Гражданска будност. Човекът след комунизма се 
събужда като гражданин. Важно е това да стане 
доминираща нагласа. Тогава обществото от граждани не 
допуска хаосът, своеволието и некомпетентността на 
политиците да се стоварват върху него. Гражданинът върви 
по своите траектории в социалното пространство и време и 
когато среща хаоса, той го отстранява с изработените в 
гражданското общество инструменти.  

Реанимира социалната активност на пост-
комунистическия човек. Това не е познатата апатия, която 
поглъща всякакви удари, прикривана в съгласие с 
официалната позиция, а нормалната гражданска будност и 
отговорност независимо от това кой е на власт. Партийната 
поддръжка става все по-ненужна, а площадната “критика” 
отпада от самосебе си, когато гражданите са овладели 
цялата власт и властниците са отговорни граждани.  

Отказ от “държавата-майка”. Човек се учи чрез 
грешки и мъки да разчита на себе си и на другите, доколко-
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то те могат да разчитат на него. Постепенно се осъзнава 
несъществуването (отказва се съществуването) на 
социалистическата държава-майка. Разпада се визията за 
грижата на държавата и се гради съзнанието за 
зависимостта на живота от личните отговорни действия. 
Постепенно се очертава ментално картината на пазара 
и либералната демокрация като реалната социална 
мрежа, в която гражданинът е поставен. Постепенно 
култивира респекта и отговорността пред институциите: 
собственост, парламент, правителство, полиция, съд, закон, 
правило. Доминират значенията на свободно и отговорно 
избрания респект пред институциите като обществени 
инструменти за свободната реализация на личността.  

Толерантност. Уважава се позицията на 
инакомислещия. Отначало бавно, а после по-бързо се 
преодолява нетолерантността. Тя дълго се подхранва от 
противопоставянето при силна екс-комунистическа 
менталност.  

Наистина не можеш да бъдеш толерантен с нетолерантния. 
Не можеш като гражданин да толерираш нетолерантността. 
Толерантността не се свежда до оставяне на другите и ненамеса в 
работите им. Такава толерантност граничи с безразличието и е 
лишена от позитивен морал. Толерантността има сила, когато е 
осмислена като респект, уважение към другия. Тя означава не 
просто да изтърпиш присъствието на другия, да изслушаш 
неговото мнение и да се съобразиш с интересите му, а да 
извлечеш богатството на живото общуване с другия, да го 
разбереш и да разчиташ на помощта му, както той на твоята 
(Notturno, 1997). 

Позитивност. Реанимацията на личността се 
утвърждава с ориентацията на жизнените стратегии към 
позитивни социални действия, чиито траектории са 
конгруентни на визираните като благоприятни за 
обществото. Личностите и сега са свободни, но в едно 
почти хаотично социално пространство, където личните 
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жизнени стратегии по-скоро увеличават хаоса, отколкото да 
заздравяват обществото. Социалните условия за тръгване 
отвъд хаоса се създават от бунта на този същия Аз. Инсти-
туциите на либералната демокрация са формите, в които 
човешкото същество се разгръща най-пълно.  

Социалното Аз. То те прави “някой” или “никой”. Да 
бъдеш споменат, да признаят публично твоето 
съществуване, твоята значимост, твоето мнение, твоето 
дело, е спонтанен стремеж на хората като социални 
същества, поне на Запад. Конформният натиск за 
публичното о-гласяване на съгласието си с доминиращите в 
момента значения е силен и за някои непреодолим. 
Социалното признание си е реална социална сила. Но то 
може да стане за сметка на отнемането на автентичността 
на Аза.  

Собственост. Решаваща е институцията частна собс-
твеност. Собственикът прилага свободата си върху свое 
поле на автономност, за което е отговорен. Правенето на 
богатство от собствеността изисква активен тонус, 
интелект, доверие в пазарните партньори и уважение към 
закона. Тази реанимация означава преди всичко нормализи-
ране на основни нагласи към социалния свят. Собственикът 
не си прави илюзии за “даване” и покровителство, за “пус-
кане” и осигуряване, за “разрешаване” и “забраняване”, за 
“устройване” и “формиране”. Той не използва страдателния 
залог при изразяване на състояния в обществото. Той не 
визира някакви Те като отговорни за ставащото.  

Автономия. Когато успявам, аз успявам. Когато се 
провалям, аз се провалям. Когато уважавам, аз уважавам 
Другия и очаквам от него същото. Когато участвам в игра с 
други, аз спазвам правилата и очаквам с право и те да ги 
спазват. Иначе играта се разрушава. 

Както не дължа живота си на никого, така не мога да 
предоставя свободата си на никого. Няма повеля над мен 
освен повелята на моята съвест. Няма власт над мен освен 
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избраната от мен легитимна власт. Няма съд над мен освен 
признаните от мен съдебни институции, изразители и на 
моята воля за право. 

Възстановяването на личността в социалните коорди-
нати може да се формулира така: 

Самоидентификация. Никой няма право да ме опре-
дели, нито може да улови моя Аз в своите определения, във 
всяко от които ще бъде фиксиран само един мой вид в една 
конкретна ситуация. Аз избирам себе си във всеки момент и 
не се свеждам нито до ролята си, нито до имиджа си, нито 
до вменяванетто ми. Аз не съм онзи, който е разпознат като 
ограничен от своите недостатъци. Моите черти са обект на 
мой избор, аз избирам себе си и значи не съм принуден да 
си вменя, че нещо в човешките граници никога не мога. Ня-
ма да постигна онова, което не поискам. 

Свободен избор: – на социална роля. Работа, бизнес, 
политическа принадлежност, културна идентификация, ре-
лигия се избират и аз отговарям за този избор; – на опреде-
ляне на проблемите и решенията. Моите проблеми са мои 
проблеми и са грижа на моята дефиниция. Никой не може 
по-добре от мен да разбере моите проблеми и да ги реши. 
Участието на другите в решаването им е мой избор, моя 
молба и моя отговорност – на картина на света. Аз съм моя 
свят и аз го разпознавам. Светогледът е моя картина, нари-
сувана от моя ум и моите сетива; – на култура. Това значи 
да мога да се идентифицирам с която искам културна фор-
ма, ситуация, национална култура или епоха. Разбира се, аз 
имам вече моя нация и история на тази нация, име, възпита-
ние и обучение. Но аз свободно решавам да избера това ка-
то мое. Защото мога и да не призная всичко това за мое и да 
го преобразя, като го изтрия и възприема нещо друго; – на 
рационалното действие. Моето действие е избрано от мен и 
аз нося последствията му – успехи и провали. 
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Безкрайност на Аза. Мога да направя и да нося 
отговорност за всичко, което реша, че мога да поискам в ре-
алните възможности пред мен. 

Това не е набор от истини, а условен набор от основ-
ни положения за дефиниране на Аза. При това дефиниции-
те не са за конкретен Аз, а принадлежат на една конкретна 
личност – на автора. Затова те не важат за никого, освен за 
онзи, който свободно се присъедини към тях и възприеме 
тези определения като свои. 

Мощта на свободния човек е незнайно голяма. Той не 
може да направи само това, за което не се реши. И това е 
доказвано многократно. Мощта на човека е безкрайна в не-
говата човешка вселена, в която изобщо иска и може реално 
да прави нещо, оставайки човек, т.е. божие творение с не-
известни корени. Ако човек реши, че сам той може да оп-
редели себе си някак отвън и “отгоре” и да започне да про-
меня “природата си”, това вече е невменяемост и лудост и 
човек ще свърши със страдание и смърт. Така завършват 
всички утопии на човека, чието изпълнение се предприема 
от неадекватни хора в условия на понижена жизнена актив-
ност на мнозинството.  

Ако има нещо мъдро, на което комунизмът да ни е 
научил, това е мъдростта на непостижимия живот и на това, 
че формата на света не подлежи на промяна, защото е 
проекция на формата на човека, А ние не сме направили 
човешката форма, не сме избрали да се родим като хора и 
не избираме да умрем или не като хора. Затова трябва да се 
внимава в хода на човешките действия и създаването на 
всяко нещо, да не би на човек да му хрумне някога да прави 
себе си като вещ или да прави свобода, безсмъртие и живот. 
Когато се поставя със здравия си разум в моя свят с 
готовата си човешка форма, аз съм свободен в моята 
човешка граница. Умът ми работи, сетивата ми се радват на 
чудното богатство на света, тялото следва моята мисъл. 
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Д. Лично рационално действие. Това е 
елементарната единица на социалния ред. Хората не 
престават никога да действат рационално, иначе не биха 
живели, но има социални форми, които възпроизвеждат и 
усилват условията за социално рационално действие, и 
други, които блокират това действие. Личното рационално 
действие протича в осъзнат проблем, следва базов смисъл и 
променя доминиращи значения в признати (легални или 
илегални) текстове. Рационална е онази промяна на 
социална подредба (текст, градеж), която усилва базов 
смисъл и авторът на това действие експанзира.  

Ако личното рационално действие е в противофаза 
със социалния ред поради илегитимност или социален хаос 
на макроравнище, то има следствия, които се връщат 
обратно към неговия автор и хаотизират и социалния 
микросвят. Ако, напротив, личното действие води до 
усилване на реда на макросоциално ниво, неговите 
следствия усилват живота на индивидите на микроравнище. 
Тогава хората, действайки за себе си, действат за 
обществото и общността и обратно-действайки за 
обществото и общността, действат за себе си. 
Възможността за този синхрон е зададена в организацията 
на рационалното общество, оживотворена от общностното 
съгласие и единство. Без одобрителната санкция на 
общността редът в обществото се разпада или изражда в 
насилие. 

Е. Ре-анимацията на Аза е усилване на 
индивидуалния живот. Премахват се енергетичните 
бариери на задържането, принудата и социалния блокаж. 
Премахват се в същото време задържащите потоци на 
сигурната заплата, пенсия, стипендия или социална помощ. 
Премахват се абсолютно държавните образование и 
здравеопазване, които задържат експанзията на Аза на 
минимално равнище. 
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Преходът към автономен социален Аз е преход към 
многоизмерна и множествена социална експанзия, която 
вече няма тотален център. Обществото на автономни 
индивиди е богата среда на множество автономни 
конкурентни живи системи, а не аморфна среда на 
идентично и централно контролирани “клетки” на една 
жива система. 

Азът става експанзираща срещу хаоса автономна 
жива система. Тя влиза по собствен избор в различни 
форми на взаимодействие – кохерентни или реципрочни 
потоци активност (сътрудничество или конкуренция) в 
зависимост от констелацията на социални потенциали. Това 
прави обществото устойчива неравновесна система, която 
като цяло се самоорганизира и в нея редът доминира над 
хаоса.  
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Глава ДВАНАДЕСЕТА. МЯСТО НА 
ЗЕМЯТА 

66. Ментална констелация в края на века 
Докато екс-комунистическите страни се лекуват и 

източноевропейците визират Запада като свое истинско 
място, светът се движи многосмислово, без ясна глобална 
посока.  

А. Фрагменти.  
“Тези процеси хвърлят допълнителна светлина върху 

упадъка на демократичния дебат. “Разнообразие” – един лозунг, 
изглеждащ привлекателен на пръв поглед – вече означава 
противоположното на това, което би трябвало да означава. На 
практика се оказва, че разнообразието легитимира един нов 
догматизъм, в чиито рамки съперничещите си малцинства 
намират убежище зад параван от убеждения, непроницаеми за 
рационална дискусия”, пише Лаш в една скептична равносметка 
под заглавие “Бунтът на елитите или предателството към 
демокрацията” (Лаш, 1997, с. 21).  

“В технически и икономически развитите части на света 
науката и техниката драматично повишават човешката 
способност не само за себеудовлетворяване, но и за себепромяна. 
В по-бедните региони на света модерните комуникации засилват 
усещането за глобална несправедливост у масите, които се борят 
за собственото си физическо оцеляване. По такъв начин в 
контекста на глаболната близост се разширява опасната пропаст 
между различните типове фундаментално безпокойство...Най-
важното политическо следствие от техническите нововъведения е 
установяването на социална близост в глобален мащаб – като се 
преодоляват времето и разстоянието. Но тази нова близост 
едновременно съединява и противопоставя...Като резултат 
пропастта за модерното човечество между повишени 
очаквания и действителни възможности вероятно никога не е 
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била толкова голяма, колкото днес” – размишлява Збигнев 
Бжежински (Бжежински, 1993, сс. 85-86). 

Б. Експанзия на правенето на пари на фона на 
световна вяра в Бог(ове) при липса на знание къде 
отиваме.  

Впечатлява мащабът на глобалната експанзия на 
капитала.  

По данни на Центъра на Обединените нации за 
транснационалните корпорации, общите продажби на 350-те най-
големи транснационални корпорации през 1985 са възлизали на 
една трета от общия брутен национален продукт на всички 
индустриални държави и са надминали общия брутен национален 
продукт на всички развиващи се държави, включително Китай. 
Това се равнява на една световна икономика в световната 
икономика”(Хайлбронър, 1997, с. 54). 

 Това значи доминираща нагласа към правене на 
пари в света в навечерието на 21 век. Въпреки че тя има 
западен корен, нейното присъствие във всички географски 
дължини и ширини не познава граници.  

Нагласата да се правят пари е морално неутрална. Тя 
не носи форма за глобално ориентиране на човешките 
същества.  

- - - - - 
Милиарди хора по света (повече от половината от 

населението на Земята) изповядват в различна степен една 
от световните или местна религия. Това значи, че 
мнозинството от хората вярват в присъствието на 
трансцендентна сила или Творец. Най-често тази вяра носи 
морални измерения и проецира върху мисленето и 
действието перспективата на отвъдно продължение на 
живота. Но никой не знае опитно или достоверно къде 
ще отидем и как точно зависи това от мислите и 
действията ни на тази Земя. 

В. Ние излизаме от комунизма и се насочваме на 
Запад. Западът ни изглежда нашето истинско място. 
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Именно от тази цивилизация сме били откъснати с 
настъпването на комунистическата система. Но ние не сме 
във фаза с движението на самия Запад. Наистина реформата 
в Източна Европа е в момент, когато Европейският съюз се 
учредява и разширява като единна Европа. Ние правим 
нашите реформи с намерение да се присъединим към тази 
Единна Европа. Но глобално това не е най-важното. 
Глобално Западът е в смислова криза и не може да 
предложи нова идея на света. В края на 20 век, когато е 
пред прага на своето обединение (глобализация), светът 
страда от силно осезаем недоимък на общи смисли.  

В тази констелация, в която разпокъсани и 
некореспондентни смисли са съ-поставени в глобалното 
комуникационно пространство, се противопоставят 
западната либерална демокрация и ислямската идея за 
спасение чрез въздържане. Тук се включва мощната 
будистка идея за непривързване към този свят и изконната 
хиндуистка идея за кармата и прераждането.  

Западната търсеща духовност се вслушва в Изтока, а 
Изтокът осъществява идейна експанзия, задвижвана 
предимно от този западен интерес. Така сме свидетели и 
участници в един смислов диалог между Запада и Изтока с 
перспектива да се култивира общочовешко смислово 
изясняване на ситуацията на човешкия живот на 
Земята. Ако това наистина стане, новите открития относно 
манипулирането с човешкия живот (генното инженерство, 
изкуственият интелект и психо-технологиите)  ще 
бъдат разбрани мъдро и няма да доведат до нови утопии и 
социални катастрофи.  

А това означава, че страните от нашия регион, които 
са на границата между мега-култури, трябва да бъдат 
духовно подготвени за ключовата роля, която им се 
предлага от времето. Те трябва да съумеят да излязат от 
комунизма на такова място и в такъв хоризонт, в който да 
не се идентифицират сляпо със “Запада”, а да намерят 
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собствени изкази на собствени мисли за света, които да 
представляват тяхната ново-намерена идентичност.  

 
 
Г. Световни ментални форми.  
Отговорна идентичност. Когато в контекста на 

Европа, Запада, Изтока, света, се самоидентифицираш 
национално, ти не можеш да избягаш от отговорността за 
живота в собствената си страна. Ти представяш своята 
страна. Ако си позволиш да критикуваш неща в тази 
страна, следва да помниш, че ти си неин гражданин и може 
би ти носиш нещата, които критикуваш. Ако искаш до се 
утвърдиш лично за сметка на националното достойнство, 
ти нанасяш рана на всички, които идват след теб от името 
на родината ти. 

Тежестта да изпитваш отрицателното отношение към 
собствената си страна е твоя тежест, и ти я носиш 
справедливо. Ти винаги си част от своята страна и така, 
както ти тежат нейните болки, те радват нейните 
достижения. Със същото основание, с което се гордееш със 
страната си, е редно и да се срамуваш или гневиш от 
нейните сенчести страни. Стабилизацията и 
нормализирането в пост-ком унистическите страни ще 
върне позагубената гордост, която на фона на 
свръхразвитото чувство за достойнство носи 
хипертрофирано страдание. Но има неща, които не могат да 
се преодолеят. 

Органичност на принадлежността. Нито една 
страна не е избирала съзнателно своята култура и не е 
успявала да наложи върху своя живот органично 
евентуален съзнателен (политически) избор за 
присъединяване към съюз или друга международна 
организация. Официалното налагане на християнството и 
славянската писменост като политически актове не са 
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въвели Запада органично. Това е станало чрез експанзия от 
друго естество, което може да включи в себе си като 
органичен момент приемането на християнството и 
въпросната писменост от българите в техния дом, в 
църквата и на площада. Да се каже, че ние сега избираме 
към коя цивилизация принадлежим и да започнем 
икономически и политически действия за цивилизационно 
присъединяване, е неадекватно. То има смисъл само като 
политическо и институциално санкциониране, 
потвърждаване на една вече налична форма.  

Принадлежността към културно цяло е някак 
спонтанна, изначална и исторически необратима. 
Културата и цивилизацията са във формите на живот на 
общността, а не в институциите като рационално 
проектирани средства. Начинът на колективно мислене в 
бита, на площада и на сцената се определя от традиционни 
и залегнали в колективното безсъзнателно форми. Такива 
форми не подлежат на технология. Те не са институции – те 
са навици, обичаи, нрави, типове мислене. 

Криза на либерално-демократичната идентичност 
на Запада. Пост-ком унизмът протича в неравновесна 
световна среда. Самата експлозия на комунизма със своите 
ударни вълни носи нестабилност в световното окръжение. 
Съседните страни стават приемници на емигрантска и 
криминална вълна. В тях започват брожения и недоволства. 
Техните правителства са принудени да поставят бариери 
пред чужденците. Това създава напрежение между пост-
ком унистическите и западните страни.  

Западните страни се хващат в една неискрена и 
непоследователна защита на либералните ценности. 
Именно те сега преценяват как да процедират с пост-ком 
унистическите страни в контекста на синтеза на европейско 
и световно единство. Оказва се, може би неочаквано за 
самите тях, че либералните принципи, приложени 
последователно, водят до “хаотизиране” и “отслабване” 
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на тяхното богато общество, в което се разтваря вълната 
от екс-комунистическите страни. И тогава 
геополитическите и културните дискриминации са налице. 
Оформят се привилегировани страни и страни-аутсайдери. 
Тези деления усилват съществуващите разлики между тях и 
правят излизането от комунизма по-лесно за и без това по-
леко поразените и по-трудно за онези, които са ударени 
най-силно.  

Липсва глобално позитивно насочване. Пост-ком 
унизмът протича в световно нестабилна ситуация, 
определена от Збигнев Бжежински като ситуация “вън от 
контрол”. Илюзия е да се чака глобално позитивно 
действие за изтръгване на екс-комунистическите страни от 
ямата, в която са попаднали. Всеки да се спасява сам, е 
дълбокият урок от западната либерална демокрация. Но 
Западът не напомня, че е отговорен за определянето на 
Източна Европа като “зона на влияние” на СССР. Напразни 
останаха усилията на президенти като Хавел и Желев за нов 
западен “план Маршал” за Източна Европа. Очакваната от 
нас западна помощ се оказа илюзия. Много регионални 
проекти се консумират от западни фирми и специалисти. 
Проектите на ФАР и други организации създават работа и 
бизнес на чужди фирми и хора. 

Западни колизии. Пост-комунистическата визия за 
Запада като доминант в света е наивна. Тя изважда в 
съзнанието дълго подтискан стремеж към “завръщане” в 
култура, от където ние, източноевропейците, сме били 
откъснати. Но тази недиференцирана и наивна представа за 
Запада е сляпа за драматичните колизии на западното 
общество, за експанзията на егоистичния интерес, за 
хладината на отношенията между хората, за 
безскрупулното и безлично отношение към чуждото 
страдание, за самотата. Някои от нас са заслепени от 
блясъка на западния живот и не виждат иначе ясните за ума 
негативни модуси. 
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Хората носят и разпространяват по цялата земя 
своята егоистична природа и по-лесно са готови да не 
признават, отколкото да уважават другите народи и страни. 
Те са склонни да съдят за ценностите по силата, с която те 
се налагат. Но следващият век е век на обединение на 
човечеството ако не морално, то пред лицето на общи 
проблеми. Те поставят на заден план достойнствата на 
нациите и изваждат на преден план достойнствата на 
личностите. 

Глобализация.  
Светът се превръща в “голямо село” (Бжежински, 1994, 

Томов, 1996).  

Световното обединение според видни историци и 
философи се свърза с “нова цивилизация”. Това е “третата вълна” 
или “постиндустриалното общество” на Алвин Тофлър (Тофлър, 
1991, сс. 173-177).  

Според нашия политик Александър Томов това е 
“посткопиталистическо общество” или “четвърта цивилизация” 
(Томов, 1996, с. 13-53). Културните разлики слизат под 
равнището на универсалната техническа цивилизация от Западен 
тип. 

Компютърната комуникация не оставя място за 
изолиране на някакви икономически, политически, научни 
и културни форми. В Интернет няма тайни и твърди 
културни граници. Просто географските граници не 
съществуват в края на 20 век културно, цивилизационно, в 
силна степен икономически и в известна степен 
политически. Организацията “Европейски съюз” не е 
уникална европейска форма, а по същество преходна форма 
към глобализацията. Защото Европа се обединява като 
втори голям център на Западния свят след Щатите и като 
съ-принадлежащ към един и същ културен свят. В същото 
време информациите, технологиите, бизнесът и начините 
на живот на масово равнище не знаят граници между Запад 
и Изток. 
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Алвин Тофлър говори за “глобално съзнание”, но 
твърде неопределено, бегло и неубедително.  

“Третата вълна поражда групи с по-широки от 
националните интереси. Те образуват основата на появяващата се 
глобалистка идеология, наричана понякога “планетарно 
съзнание”. Това съзнание се споделя от служители в 
многонационални организации, дългокоси участници в кампании 
за защита на околната среда, финансисти, революционери, 
интелектуалци, поети и художници, да не говорим за членовете 
на Тристранната комисия...Точно както национализмът 
претендира, че говори от името на цялата нация, така 
глобализмът претендира, че говори от името на целия свят” 
(Тофлър, 1991, с. 420).  

Това е все пак нещо, но то е твърде далеч от ментална 
форма. Ако е въпрос да се говори от името на “целия свят” 
или “човечеството”, така говорят от три-четири века всички 
учени, а от двадесет и повече века всички хиндуисти, 
будисти, християни и мюслюмани. Въпросът е друг. Как ще 
се възприема, пази и развива в живия живот на всяка крачка 
земята като място на човечеството и живота, който 
заварваме тук. Самата “трета вълна” не е определена и 
фактите, които според Тофлър са нова цивилизация, най-
често не са, погледнати от края на века. Например 
възможно ли е правенето на пари да се съгласува с пазенето 
на Земята и живота, или ще продължи да унищожава горите 
и видовете й и изчерпва ресурсите й?  

На Земята няма никакви центрове и периферии 
(център има в Земята). Балканите са област на 
самостоятелни форми, някои от които са местни, а други са 
дошли с експанзията на хора, живи форми и институции от 
Запад и от Изток. Разбира се, че Балканите са слаб Запад и 
слаб Изток като периферия както на Запада, така и на 
Изтока. Но понятия като “Запад” и “Изток” изразяват вече 
отминаваща ментална констелация. (В дименсиите на 
кълбовидната Земя “Западът” е и на изток от “Изтока”, а 
“Изтокът” е и на запад от “запада”). 
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И на запад, и на изток, контекстът на социалната 
рационалност, на професията, на бизнеса, на политиката, на 
официалната религия и т.н.е различен от контекста на 
ирационалния общностен живот, на любовта, на бита, на 
забавленията, на празниците, на почивката. В своя 
индивидуален и уникален живот всеки от нас е потопен 
непосредствено в един неясен и дивен свят и носи дара и 
отговорността да бъде човек на тази планета и живо 
същество в безкрайната нежива шир. Тук той не е член на 
партия и фирма и не осъществява “цивилизационен избор”. 
Мюслюманинът се моли различно от християнина и 
будиста, но и тримата еднакво присъстват тук в едно 
крайно и съзнателно съществуване, без гарантирана яснота 
и техника на умиране. Нито един от тримата не е избирал 
да се роди като човешко същество и да умре. Съдбата ни да 
сме живи същества и хора на тази планета в тази Вселена е 
толкова важна, че пред нея бледнеят културите, 
цивилизациите, обществата, прогресът, просперитетът. Ето 
това е безспорното и дълбоко автентично основание на 
глобализацията, на естествената визия, че всички сме 
съседи и братя на тази Земя и е безкрайно неавтентично да 
си вменяваме непълноценности или превъзходства по 
признака на “периферия” или “център”. 

Д. Световен ум? Хегел твърди, че ходът на 
историята е ход на световния дух. Той също казва, че в 
историята се реализира разумен проект, самата разумност е 
действителност.  

Франсис Фукуяма визира в експанзията на западната 
либерална демокрация и особено в краха на комунистическия 
проект свидетелство за “края на историята” като край на 
еволюцията на свободата. В тезата си за този тип край Фукуяма 
се позовава и на Хегел (Фукуяма, 1993, с. 55-70).  

Фукуяма е прав за политическата форма, която се 
очертава като най-добра за съчетаването и разговора между 
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световно представените различни и противоположни 
мисли. Политиката в света не решава коя мисъл е правилна, 
а в условията на свобода (предложени от западната 
политическа култура) позволява хората да разговарят, 
умуват и може би да постигнат световно съгласие относно 
това как ще се живее заедно на Земята през следващите 
столетия и хилядолетия.  

Така, както западната информационна технология е 
най-добрата техническа форма за обмен на информация, не 
е изключено, а е много вероятно именно либералната 
демокрация да има общочовешко значение като най-
удобната институциално фиксирана форма на социален 
живот. Именно при нея индивидите се ползват с най-голям 
личен хоризонт на мислене и действие, като носят 
отговорност за своя избор.  

Наистина либералната демокрация е не-отговорна за 
“посоката на движение на света”, не може да се грижи за 
живота на Земята, не може да опазва жизнената среда, не 
носи спасение от бедността. Но тя създава среда за 
инвенции и пространство за изпитание на отговорните 
човешки избори. Тя е отказ от тотални проекти като 
комунизма, в които се въвличат човешки маси без да е 
възможно някой отговорен да носи последствията за това. 
Не е възможно в условията на либерална демокрация да се 
появи организация, която да вменява на хората какво да 
мислят, как да живеят, как да произвеждат и на какви 
правила да се подчиняват. Именно хората решават отчасти 
чрез инструментите на държавата тези въпроси. 

Ние сме пред прага на един наистина глобален 
човешки ум. Но това не е Хегеловият Абсолютен дух, а 
ограничената и все пак не вечна човешка рационалност, 
която досега е доказала, че не се спира пред локални пречки 
и може да експанзира неограничено, ако не се поставят 
задачи извън силите на човешкия разум.  
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Нищо не е гарантирано и човечеството е на прага на 
поставянето като рационална процедура на спасяването си 
и на гарантираното продължаване на живота за мега-
мащаби на времето. Излизането от комунизма съвпада с 
движението на цивилизованото човечество към ментално и 
рационално обединение. А това значи, че резонът не е “път 
към Европа”, а “път към себе си в света”.  

Е. Земята е малка, а растежът на хората е голям. 
Индустриалният растеж произвежда все повече ентропия за 
сметка на реда в мащаба на Земята. Преди десетилетия 
Римският клуб – кръг от учени – прогнозира демографска и 
екологична катастрофа на Земята. И досега перспективите 
за катастрофа не са пречупени. Земята е относително 
затворена и ентропията в нея може да расте до безкрайност. 
Най-мощният източник на енергия е Слънцето. Но дори и 
този приток на енергия, който прави животът на Земята 
възможен, не може да компенсира разрушителните 
възможности за живота и особено за човешкия род на 
Земята, които технологията е развила днес.  

Остава си проблем и основна практическа задача на 
глобализираната световна цивилизация да реши този 
проблем с някакъв тип глобална регулация на 
технологиите. Но това изисква и глобална икономическа 
регулация, която най-вероятно ще промени свободния 
пазар и ще го ограничи.  

67. Българският случай 
Нашият поглед в тази книга е български. Той е част 

от “българския случай” – закъсняването и уникалната 
равносметка. 

А. Фрагменти.  
27. 10. 1996 г. Франкфуйтер Алгемайне Цайтунг: “В 

долината на смъртта се усмихват само червените мобифони”. В 
началото на януари 1997 г. Юропиън: “Българите са най-
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нещастните хора в Европа”. В края на януари 1997 Поан. “БСП е 
слон, а България – магазин за порцелан”, П. Михелсон в 
Ханделсблат – Холандия припомня обстойно и аргументирано 
включването ни в международните санкции срещу Ирак, Либия и 
бивша Югославия. От Ирак и Либия страната има вземания два и 
половина млрд. долара. Само загубите от стъпката на София 
срещу Белград възлязоха на 6 милиарда долара, припомня 
Михелсон. Прави се и простият извод, че общата сума – дългове 
и загуби от новия вид интернационализъм на София, надхвърля 
доста външния ни дълг. Поради което Западът има както 
политическа, така и хуманитарна отговорност за положението в 
България, заключава авторът... 

България не престана да бъде третирана и през 1997 г. като 
демон N 1 сред страните от бившия соцлагер. Превозвани кюрди 
в ТИР-ове на Запад, пиратски компактдискове, “частна фирма 
посредничи на Ирак за покупката на 5 чешки пасивни радарни 
системи “Тамара”, които можели да засичат даже невидимите 
американски самолети Ф-117”. Намериха се “нови доказателства 
по т.нар. “българска следа” в опита за убийство на папа Йоан-
Павел II от 13 май 1981 година (Йотински, 23. 12. 1997). 

- - - - - 
“ – Изобщо не подозирах, че журито има намерения да ме 

класира. Мислех си, че съм се провалила. Като обявиха името ми, 
изкрещях. След това ми се губят някои моменти. Помня, че се 
разцелувах с момичето от Франция. Направо бях шокирана.” 
Така пресъздава момента на победата в елитния конкурс “Най-
добър манекен на света” в Истанбул на 5. 12. 1997 българката 
Цеци Красимирова, избрана за манекен N 1 на Европа за 1997. На 
същия конкурс българинът Явор Веселинов бе обявен за “Най-
добър фотомодел на света”, като същевременно получи и 
специалния приз “Принц на света” (Радославов, 22. 12. 1997). 

- - - - - 
В началото на май 1998 г. световните агенции съобщиха за 

странно българско изобретение, което напомни “българския 
чадър”. “Вашингтон поуст” предупреди американците, че в 
България се произвежда пистолет-ключодържател. Той не се 
регистрира като оръжие, не се идентифицира на летищата и с 
това се превръща в коварна опасност. След няколко дни 
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създателят му в Пазарджик демонстрира пред представител на 
световна агенция качествата на оръжието, като изстреля патрон 
срещу себе си. Оказа се, че въпросният пистелет-ключодържател 
е оригинално средство за самозащита, без да е способно да убива.  

 
 
 
 
 
Б.Амбивалентост. 
 

Българиите показват втори резултат 
от изследванията на 
интелигентността. 

България е на първо-второ 
място по инсулти и инфаркти. 

 
100 000 хубави момичета в София. 

 
100 000 бродещи кучета в 
София. 

 
Несравнима красота на природата. 

 
Невероятна мърсотия в 
градовете. 

 
Върховни резултати в интелектуални 
области. 

На дъното по социален ред и 
рационална организация. 

 
Висока и широка култура и 
образованост. 

 
Ниска специална 
компетентност и степен на 
деловитост. 

 
На първо място в света по дял на 
притежаваните от живущите 
жилищни площи. 

 
На едно от първите места в 
Европа по дял на държавната 
собственост. 

 
Според американска национална 
агенция за проучване на 
общественото мнение по чувството си 

 
“Българин” е ново 
нарицателно в италианския 
речник със значение на “сив, 
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за национално достойнство българите 
са поставени на трето място след 
Австрия и Щатите. 

суров, тъп”. 

 
През 1996 отборът на СУ “Св. Кл. 
Охридски” по програмиране спечели 
четвърто място на световна 
олимпиада в САЩ, като реши всички 
задачи заедно с класиралите се пред 
него по скорост три американски 
университета. 

 
Светът не знае за българските 
забележителности и личности 

 
На световната олимпиада по 
математика през 1998 българският 
отбор заема второ място. 

 
Българите са пренебрегвани 
по всевъзможни начини на 
международната арена 

 
Българите знаят всичко за света 

 
Светът не знае нищо за 
България 

 

В. Проясняване. След комунизма нациите се 
разпръсват всяка по своя път, както след казармата. 
България се озова в своята неяснота. Тя не поиска 
достатъчно ясно и силно пътя, който поеха Унгария, Полша 
и Чехия. Осем години след експлозията ние наваксваме по 
същия път. Но в националната менталност ферментира 
процес на самоидентификация. Българите търсят своето 
лице като автономна страна, ясно съзнавайки зависимостта 
си от макровълните в Европа и света.  

Тук има огромен проблем и той е на живот и смърт. 
Ние се отнасяме с резерви към Запада, въпреки че 
признаваме световното му доминиране. Понасяме 
неизчислими загуби заради историческото си колебание. 
Имаме едно наум, което се опитваме да си изясним. Но то 
не е толкова в ума, колкото във формите на живота. 
Българската общност живее своя живот в “девствена 
автентичност”, без ярко изразен национален смисъл. Тя 
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съзнава смисловата си неопределеност и неизразеност, но 
не прави организирани усилия да се определи и изрази. 
Всъщност тя пренебрегва невероятния вихър на чужди 
културни форми и своя многолик образ, който е почти 
невидим за другите. Тя държи на “оцеляването”, на живота 
всред този дивен свят на това дивно място. Нейната 
душа знае, мълчи и пее за това, че ние на Земята сме на 
едно и също място в Космоса и това е мистерия, пред 
която бледнеят културните форми и различия.  

Затова българите приемат и се съгласяват с това, че 
образът на Българя е отрицетелен. Че все още се търси 
всеки факт, който злепоставя България, и той се оповестява. 
Че все още не се вижда хубавото у нас и не се разгласява. 
Че нямаме лоби в световните институции и сили. Че нямаме 
единство и съгласие помежду си. Че пътуваме още 
навсякъде в западния свят с визи. В края на краищата 
лошата измама е за сметка на мамещия се. Не е наш 
проблем, че някой се заблуждава за нас. Но доколкото 
светът е изтъкан от мнения и някои от тях доминират 
глобално, лошото мнение върви като сянка след българина 
по пътя му в света и той е въвлечен в неуморни обяснение 
или в примирено съгласие за своето не-достойнство. 

България не е разбрана (дори и от себе си). Нейното 
безразличие към чисто социалните ценности и музейните 
ценности на цивилизацията се възприема като липса на 
достойнство. Българинът е готов навсякъде да признае 
бедността и нуждата си, като е усърден в подкрепата на 
какви ли не каузи, зад които се вижда сила. Така той, 
признавайки стойността на западната цивилизация, 
демонстрира дълбокото си равнодушие спрямо нея, 
изпомпвайки от Запада каквото може за своя живот. Затова 
България получава неформално и формално отношение, по 
смисъл несъвместимо с отвореното общество или 
индивидуалните и колективните права. Това е отношение 
на пренебрежение, безусловно превъзходство, незачитане и 
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цинична забрава. “Стойте си там и не пречете” – е 
единодушното неформално послание към нас.  

Това е драматично и трагично, защото накърненото 
достойнство е рана върху лицето на нацията. Тази рана се 
задълбочава невидимо и непрестанно половин век. А 
загубените години бяха и загубени богатства, човешка 
енергия и общностна цялост. Драмата потъва в национална-
та история. Тук човек рядко е знаел и мислил, че “Свобода-
та” – свободата на нацията, на класата, на гражданина е 
нещо безусловно. Тук имат свободата като изначална и я 
живеят с живота, без да я правят проблем. Има едно 
измерение, в което свободата е постоянен проблем – 
българите са през по-голямата част от историята си под 
чуждо “робство” (такава дума се използва за чуждата власт) 
или “освободени” от чужда държава. Българинът винаги се 
е оплаквал от външни невъзможности и е обвинявал други 
народи. Той винаги се е надявал на външни възможности и 
е благодарял на други народи. Приемал е чужди плодове и 
чужда воля над себе си. Социализмът израства на такава 
благодатна почва. 

Българската история е бременна с недовършени 
усилия. 

“1. Силно начупена крива на възходи и падения в 
развитието на държавата и народността. 

2. Продължителни прекъсвания на държавния живот при 
една доминираща тенденция към постепенно, непреодолимо 
ограничаване, смаляване и обезличаване на българската държава, 
която от европейски фактор през Х век деградира до 
незначителна политическа сила. 

3. Продължителни чуждестранни господства над 
България... 

4. Почти непреодолимо опекунство над българската 
политика... 
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5. Незавършеност на историческите процеси и главно на 
национално образуващия процес, ускорено формиране, но и 
бърза разруха на българската нация. 

6. Многобройни войни, упорити кървави и почти 
непрестанни сблъсъци със силни противници...” (Генчев, 1987/4, 
с. 46) 

Г. Живи форми в българския манталитет.  
Българската слабост. Българският дух е дух на 

цивилизационна многостранност, незавършеност, слабост. 
Няма съгласие за културно идентифициране. А оттук няма 
и национален избор и отговорност. В плана на държавата 
български е духът на непоемането на отговорност. То се 
проецира в недоверието и неуважението към властта и 
вменяването на цялата отговорност за обществените дела 
на тази съща власт. Откроява се нежелание да бъде про-
дължен животът. Ние вече не раждаме деца. Трескава е 
емиграционната вълна. Патриотите от чужбина предпочи-
тат да поздравяват и съветват – трудно е да се разделиш с 
един нормален живот и да се върнеш към блатото. Енергия-
та на хората вътре се хаби още в чакане и щъкане, рутинни 
и затъпяващи отдушници. Блатото е посвоему удобно. В 
него няма съзнание за грижа и проблем, а само страх и съз-
нание за оцеляване днес. В блатото е топло и тихо. Може да 
се изчаква. Бурите са отвъд... 

Неотговорност за националното богатство. Ние си 
знаем как у нас стават нещата. Когато богатствата текат 
навън, а хората живеят трудно, националният дух едва се 
надига от дрямката си. Тази всепоглъщаща апатия не е само 
феномен на пост-ком унизма и комунизма. Тя е и български 
феномен. Българите мълчат, когато са масово мамени от 
финансовите пирамиди. Всеки индивидуално прави усилия 
да се бори за своя просперитет, но никой не си вменява 
национален дълг да отговаря за цялото. Когато се приема 
закон за уреждане на лошите дългове, българинът разбра, 
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че за пореден път на негов гръб ще се стоварват липсите на 
изпомпаните фирми. И отново бе “пас”. Когато той разбра 
сумата на неплатените кредити от частни лица и фирми, 
той отново не бе изненадан и впечатлен. Списъкът на 
кредитните милионери също не го впечатлява особено. А 
всички тези неща са свидетелство за загуба на сетивност за 
поражения и на позитивна ментална идентичност. Ние 
пропускаме и прощаваме за нанесените ни рани отвътре и 
отвън. Усмихват се доволни отново онези, които 
продължават да смучат от държавните фирми. Утре те ще 
ги купят чистички, освободени от дълговете, които те сами 
са погълнали. Фокусът е невероятен – да “купиш” нещо с 
парите, откраднати от самото това “нещо” и опростено от 
държавата! Далаверите няма да престанат, докато има 
държавни фирми за присвояване и купуване. 

Българска негативност в пост-комунистически 
контекст. Тя е живото цяло на значенията и нагласите на 
българския човек. Тук виждаме,че всеки българин в сходни 
ситуации постъпва сходно, като другите българи, като 
българин и силно различно от хора от други нации, да 
речем от Западна Европа, Полша, Чехия, Унгария и дори от 
Сърбия. Това е ядро на живо макросоциално живо течение, 
което наричаме “българска история”. Българската история е 
същият този български дискурс и българско действие, 
разположени по реката на времето. Ето всеки българин е 
въвлечен въпреки своето субективно индивидуално 
желание, да не уважава своята държава. Ако тръгне в 
живота (да речем след средното образование) с позитивна 
нагласа и уважение към нашата държавност, нашите 
държавници постоянно коригират тази нагласа със своите 
действия и той в края на краищата я приема, за да не е 
глупак, за да оживее. Българинът почти по инстинкт не си 
плаща данъците, не се вслушва позитивно в своите 
политици, освен ако не са от неговата партия, не се 
доверява на своите творци. Той винаги ще намери критичен 
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ъгъл за своя събрат-творец за сметка на непознат нему 
чуждестранен авторитет. Българинът винаги е с 
отрицателна презумпция към другия българин не като друг, 
а като българин. Дълбоко в себе си той презира и себе си 
като българин. Той с наслада се вкопчва в жестокия 
унищожителен хумор на българска тима и се 
самоотъждествява с неговия герой. Той се смее, споделяйки 
с другите българи същото презрение, което самият той 
изпитва.  

Отказ от нацията? Поривът към емиграция е много 
силен. Той е ограничаван само от финансови и законови 
бариери, от страха да напуснеш работата си и от семейни 
връзки. Но въпреки всичко сме свидетели на такава 
масивна вълна, каквато не е имало от войната, че и преди 
това. Хората, които тук са работили по специалността си 
със своето висше образование със заплата 200-300 лева, 
сега са доволни от своите месечни социални издръжки в 
селата на Германия. Талантлив млад столичен актьор 
работи в Лондон като сервитьор. Маса студенти и 
аспиранти обсипват западните университети с молби за 
приемане. 

Всеки може да избяга от всичко това с някакво право. 
Защото всеки може да бъде “оправдан” с невъзможността 
за никого персонално да промени цялата ситуация.  

Недооценяване. Налице е “херменевтичен кръг”, 
положителна обратна връзка, между негативната нагласа 
спрямо собствената ценност в мащаба на цивилизацията, 
към която негласно се причисляваме (Европа, Западът), и 
негативната нагласа спрямо българската ценност на Запад. 
Ние не възпираме, а усилваме вълните от негативен 
дискурс за България. От наша страна този дискурс е 
непрестанен излив на самокритика, и то без интенция към 
поправяне на грешките и коригиране на формата, а с 
интенция към утвърждаване и преутвърждаване на 
негативния образ. Когато мислиш за себе си лошо, няма 
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нищо по-естествено от това и другите да се съгласят с теб. 
Едва ли някой друг ще те уважава повече, отколкото ти сам 
себе си уважаваш. Но има и друго. Негативната нагласа 
става негативен текст и негативно действие. Хората, лошо 
отнасящи се към страната си, говорят и пишат лошо за нея. 
Те правят лошо за нея. А когато те правят лошо за нея, това 
е основание другите (на Запад) да се отнасят лошо с нея, да 
говорят, пишат и правят лоши неща за нея.  

“На Запад е добре – тук е зле”. На Запад всичко или 
поне като цяло е несравнимо по-добре, отколкото тук. 
Впечатляват чистите и благоустроени градове, богатите и 
добре подредени витрини, качествените, красиви и 
невъобразимо разнообразни стоки, учтивото отношение на 
хората към другите хора, високият жизнен стандарт, 
хубавите коли, хубавите къщи и т. н. Тази разлика спрямо 
тук, където улиците са разбити и нечисти, а магазините 
едва се зареждат, и хората едва свързват двата края, се 
възприема от социалистическата менталност като нещо, 
което ни е отнето от нашите ръководители, а не като 
нещо, което ние (включително аз) не сме си направили. 
Значи тук, в тази страна, не си заслужава да се живее. 
Морално е да се избяга, Те така заслужават, и да се отиде 
на Запад. Сякаш Те определят жизнения стандарт, 
богатството, чистотата и културата на обществото.  

Т. е. пост-комунистическия човек, включително 
интелектуалец и понякога най-вече именно той, вменяват 
на своето правителство и властта в по-широк смисъл 
отговорността и вината за своя живот. Той не съзнава, че по 
този начин поставя себе си под Държавата като неин син 
или поданик, който не прави живота си, а го очаква (и това 
е негово свещено право, а не унижение) от Добрата 
Държава. И тъй като не живее добре, значи Държавата е 
лоша. А държавата – това е страната България. България 
като държава, което те отъждествяват със “страна”, е лоша 
и Онези там не заслужават аз да им живея тук мизерния 
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живот, който те ми осигуряват. Вдигам си чукалата и 
отивам на Запад, където Хубавите хора в Хубавите 
Държави ще ме нахранят по-добре и ще ме уважават. Да, но 
там тези Хубави Държави са направени и постоянно се 
правят от хора с друг манталитет и онези хора там никога 
не биха казали, че Държавата им осигурява живота. Тъкмо 
напротив. Те знаят, че именно те със своя труд, със своята 
квалификация и със своята култура осигуряват една 
стабилна държавност с приличен бюджет, който може да 
покрие разходите по чистотата и реда, по осигуряването и 
издръжката на надошлите от “лошите държави”.  

Хората от тази цивилизация презират оплакването 
и моленето, особено когато оплакващият се не прави 
усилия за да направи липсващото му нещо, а се стреми 
да го получи отнякъде като нещо полагаемо. Когато 
нашите журналистки усилват българския вой на нямането и 
неможенето до небесата, те не съзнават, че поддържат една 
болна и изкривена менталност - менталността на “болния в 
болницата”, на “детето в детската градина” и на “просяка на 
улицата”. Когато вестник “Труд” пише, че българите 
нямат пари за почивка на море (Tруд, август, 1998), а в 
същото време на морето е пълно с българи и по официална 
статистика (БНТ, 25. 08. 1998) българите на морето са с 8 
% повече от 1998, това е явно свидетелство за безотговорно 
и сляпо отдаване на оплакването без основание и без 
перспектива. Но дори и да е вярно, че сме бедни, шумното 
признаване на този факт няма да ни направи по-богати. 
Такива ще ни направи нагласата към действие. И най-
малко за своето имане можем да разчитаме на 
правителството, когато в обществото на свободни 
собственици именно ние сме отговорни за това имане. 
Правителството прави макрорамката и помага на 
непълноценните. Аз не се смятам за непълноценен и не 
искам някой от мое име да тръби по цял свят, че съм такъв.  



 740 

Тази недиференцирана и силно изкривена представа 
за човека и държавата се превръща в национален 
нихилизъм. Аз мога да не си плащам данъците на тази 
скапана държава, да не пазя чистота, да закъснявам, да не 
работя, да не нося отговорност за ставащото и да не се 
идентифицирам с нищо българско.  

Една нация има само това, което е направила сама 
за себе си. Това добре се вижда по нашите исторически за-
воевания, но и по “освобождения” от братски народи. Изт-
ръгването може да не стане, ако ние не го направим. Дори 
личностите у нас да просперират, нацията може да върви 
надолу. 

Има да се пробужда национална воля, национален ум, 
национален характер, национална личност. На България е 
нужно многократно умноженото лично усилие на милиони 
свободни хора, обединени от една нова воля за спасение. 
Защото става дума просто за оцеляването на нацията. 

Ние възстановяваме нарушения си комфорт не когато 
започнат да ни уважават, а когато намерим, че не уважават 
и някой друг, и то повече. Когато има някой около нас или 
под нас в ниското, ние се убеждаваме, че всичко е наред. 
ние не сме изпаднали вън от нормата, или поне не сме сами. 
Тогава сме готови да не правим нищо повече.  

Отговорна идентичност. Когато в контекста на 
Европа, запада, изтока, света, ти се самоидентифицираш 
национално, те не можеш да избягаш от отговорността за 
живота в собствената си страна. Ти представяш своята 
страна. Ако си позволиш да критикуваш неща в тази 
страна, следва да помниш, че ти си неин гражданин и може 
би ти носиш нещата, които критикуваш. Ако искаш до се 
утвърдиш лично за сметка на своята страна, ти си 
родоотстъпник и предател на собствената си родина.  

Тежестта да изпитваш отрицателното отношение към 
собствената си страна е твоя тежест, и ти я носиш 
справедливо. Ти винаги си част от своята страна и така, 
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както ти тежат нейните болки, те радват нейните 
достижения. Със същото основание, с което се гордееш със 
страната си, е редно и да се срамуваш или гневиш от 
нейните сенчести страни.  

Стабилизацията и нормализирането в пост-ком 
унистическите страни ще върне позагубената гордост, 
която на фона на свръхразвитото чувство за достойнство 
носи хипертрофирано страдание. Но има неща, които не 
могат да се преодолеят. 

Българите са общност рехава и толерантна към 
другите. Те трудно оцеляват като малцинство в чужда среда 
и се разпръсват на индивиди. Но в собствената си страна 
оставят малцинствата да се обединяват. Не е случаен 
историческият факт, че само българите освен датчаните не 
дадоха своите евреи в лагерите на нацистите. След 
комунизма по-слабо споените общности боледуват тежко. 
В България имаме все още двама патриарси и две 
патриаршии. Довчера бяхме разделени на сини и червени. 
И днес “националното съгласие” е доста рехаво, а 
националната доктрина е написана на книга, но не се 
защитава единно на практика. Малцинствата се чувстват 
като никога добре, без никога да са били потискани. 

Не се стекоха добре обстоятелствата на 
българския преход. Обстановката се утежни от външни 
фактори. Персийската криза и ембаргото срещу Ирак ни 
лишиха от пазар и изплащане с нефт на Иракския дълг – 
повече от 2 милиарда долара. Лишени бяхме от обширния и 
за нас предостатъчен руски пазар. Югокризата и ембаргото 
ни лишиха от още няколко милиарда. И това при изходна 
база фалирала държава с дългове над критичната точка.  

Очакваната западна помощ се оказа илюзия. Всички 
проекти и варианти на помощ изискват сили и 
концентрация, каквито на равнището , на което се намира 
България, липсват. Проектите на ФАР и други организации 
създават работа и бизнес на чужди фирми и хора. При това 
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парите за тези проекти подлежат на връщане. Капиталите 
изтичат от фалирала България, а обратен поток няма. 

Невиждана демографска криза изпитват всички пост-
ком унистически страни. Смъртността е по-висока от 
раждаемостта. Налице е огромна емигрантска вълна в 
посока от тези страни към развитите. 

Въпреки широката вълна на милосърдие общността 
страда от несъвършената социална уредба, която 
милосърдието е получило. Когато човек поиска да дари 
например облекло, той няма лесен начин. Той не може 
просто да отиде в църквата и да го остави на специално 
предназначено за тази цел място, където то няма да бъде 
откраднато, а ще се раздаде на бедни. 

Пост-комунистическа апатия. В някаква степен, но 
съвсем не напълно, този дефицит на идентичност е духът на 
насеченото и смачканото комунистическо битие. Той 
покрива света на комунистическия човек и продължава да 
го покрива и след катастрофата на комунизма, макар и в 
трансформиран вид. В България комунистите не се 
оттеглиха сами и не признаха публично партийната вина. 
Те дори унищожиха множество следи на престъпления от 
тоталитаризма. Това нанесе голям удар и задълбочи 
масовата апатия. В България апатията бе съразмерна с 
тотализиращата сила и попречи на взрива на улицата през 
есента на 1989 г. Същата апатия не позволи на политически 
свръхактивната опозиция да спечели изборите през 1990-а 
година. Хората “зад прозорците”, “социално слабите” и 
политически безразличните решиха съдбата на България 
като закъсняваща пост-ком унистическа страна. Те 
предпочетоха да заложат на добре познатото блато пред 
“опасните промени”. 

Негативна нагласа спрямо общото. 
Дистанцирането от социално съзнание и действане за 
цялото определя тази амбивалентна настроеност спрямо 
властта. Български е духът на отрицание на всяка 
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общностна и обществена форма, която прави опит да се 
наложи. Не са ми познати други нации, освен отчасти 
другите славянски, в които хората тотално отричат и 
осмиват своя цялостен национален образ. Тук вицовете 
за българина не толкова целят изчистването от 
недостатъците му, а по-скоро свикване и приемане на тези 
недостатъци като неотстраними.  

Ние, българите, за цели исторически периоди сякаш 
сме парализирани като нация. Но в същите тези периоди 
всеки от нас е бил концентриран в собственото си 
подреждане, живот и експанзия. стоим вцепенени и се 
носим като ударени. Но не можем безкрайно да стоим като 
гръмнати, докато отечеството умира. Когато някой от нас 
умира, това е възприемаемо, а когато държавата загива, 
това не се възприема, освен с мислене.  

 
Д. Българският разум е конструктивен, но само в 

индивидуален план. Що се отнася до син-ергията на 
рационалното съгласие, тя не се получава по правило. Съ-
гласието и съ-действието тук са временни, локални, и 
винаги са поставени под въпрос. Защото доверието между 
нас е ниско. Презумпцията към другия българин е 
отрицателна. Сътрудничеството е обременено от самото 
начало с очакване на разпадане. Когато разпадането се 
очаква, липсва позитивен дух и воля за компромиси в 
името на обща цел. Лесно се намира отрицателен смисъл в 
мрежата от значителни ситуации и се проецира върху 
съвместното действие като основание за разпадане.  

В мащаба на националните дела тежи сянка на 
негативна рационалност. Тежестта на безсмислието и 
безредието се стоварва все по-тежко върху всеки, който тук 
прави усилия да се изтръгне и да помогне на страната си. И 
все пак е налице достатъчно остатъчна енергия и 
достатъчно съгласие, за да се изправим на крака след 
критично дълго падане. С мъдрост, знание и здрав разум 
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единната нация върви нагоре през наглед невъзможните за 
преодоляване пасажи. Историята прощава дори провали 
като комунизма и началното разпадане след него, когато 
превъзмогнеш грешките и постигнеш наглед 
невъзможното. 

Трудно намираме дъното, над което нещата са 
сбъркани и на което можем да стъпим надеждно, за да 
вървим нагоре. Това общество е било лишено задълго на 
зрял политически договор между свободни хора. Касае се 
за това, че една цяла нация е загубила своята субектност. 
Не се е консолидирала около трайни ценности, интереси и 
стремежи. Националният дух се е съсредоточил в семейст-
вото и бита, на мегдана и в планината, на полето и в гората. 
Но не и на площада и събранието, не в държавата и в граж-
данина. 

Българинът не реагира на “абстрактни 
същности”. Дали пък това не е мъдро? Със сигурност това 
не е мъдрост на нацията. Защото самата нация е 
“абстрактна същност”. Наистина е глупаво да се тръгва 
насам и натам след всяка измислена “обща идея” – 
социална справедливост, национално обединение на 
неспадащите съм сегашната територия земи, спасителна 
мисия, световно господство, и т. н. И са мъдри народите, 
които не се поддават на такива илюзии. Но когато нацията 
застрашително губи просперитета, идентичността и 
бъдещето си, тогава тя трябва да бъде събудена със 
страдание.  

Така и стана в годините, които България изпусна за 
реформа и растеж. Това е отчасти незрялост на народа, 
“детско” поведение, невменяемост на нацията като личност. 

Българинът възприема перманентно нещата, които се 
правят в неговата история, като сбъркани основно. Те са 
некачествени, неистински, неадекватни и несъизмереми със 
“западните” или “световните”. Той има критичен ум и 
държи на своята критична, скептична и често песимистична 
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позиция. А това го обрича на постоянна дистанция спрямо 
западните народи и постоянната задача догонване. Точно в 
тази позиция обаче ние няма да понесем смъртоносни 
исторически удари. 

Е. Енергийни загуби. Слабостта не е изначална, а е 
недостиг на иначе разпилявана всеки ден енергия. Всеки 
ден българският гражданин пилее сили за превъзмогване на 
неуредици в своя обществен живот, създавайки нови 
неуредици за другите и за себе си. В тази хаотична 
плетеница от неотрегулирани взаимодействия всеки 
проблем ражда нови проблеми и се решава нестандартно. 
Всяко нестандартно решение влече порция хаос и нови 
препятствия за следващите взаимодействия. Така заедно с 
подреждането на своя социален живот българинът тегли на 
гърба си нарастваща тежест на безредие. Това именно 
безредие изсмуква силите му и го оставя слаб пред лицето 
на всичко, което не касае животът и оцеляването тук и сега. 

Деформациите са отчасти пластични. Загубите на 
стабилност са необратими като оригинални състояния. 
Загубената информация е безвъзвратно загубена. Хората 
просто не могат да се изправят от всяко положение. Те 
носят пораженията на тоталитарния дух. 

68. Възстановяване на общността 

А. Фрагмент. Двадесет и осмото народно събрание, 
открито на 7. 05. 1997 г., за една година консолидира 
политическите сили в национално съгласие отнсно 
стратегически национални задачи: националната доктрина, 
отношенията с външния свят, влизането в Европейския 
съюз, влизането в НАТО (с изключение на социалистите), 
отношението с Русия, валутният борд, борбата с 
престъпността и приватизацията. 

Б. Хроника.  
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На 4. 02. 1997 г. под егидата на президента Петър Стоянов 
политическите сили в България се споразумяха да се проведат 
предсрочни парламентарни избори, като старият и новият 
парламент да извършат решаващите стъпки към ускоряване на 
реформата. Декларацията заявява единни национални цели и 
действия – въвеждане на валутен борд, банкова стабилизация, 
организирана борба на институциите срещу престъпността, курс 
към влизане в Европейския съюз и НАТО.  

Българското обществено мнение застана зад това 
споразумение. През септември 1997 социологическите агенции в 
България установиха, че българските граждани най-после са 
постигнали съгласие и готовност за приемане и поддържане на 
жизнеспасяващата реформа. Българите приеха да действат и 
платят цената на решителните стъпки на реформата. Служебното 
правителство на Стефан Софиянски открито и диалогично реши с 
най-твърди действия жизнено важни задачи: спиране на потока 
на изтичане на валута зад граница, бързо овладяване на 
галопиращата инфлация, преговори с МВФ и Световната банка и 
последвалите финансови траншове за обезпечаване на валутния 
борд, подготовка на изборите. Новият парламент прие с 
единодушие новия герб на страната, декларация за отношенията с 
Русия, решение за организирана борба с престъпността, законите 
на финансовата стабилизация, първият след 1990 г. равновесен 
бюджет. Това събрание се ползва с одобрението на най-голям 
процент българи след 1989, при това е единственото, за което 
доверието не е паднало, а напротив – повишило се е за първата 
година управление.  

В същото време продължава растежа на смъртността 
успоредно с намаляването на раждаемостта в България.  
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Фиг. 59. Коефициент на смъртност в България - 1990 - 1996 
(по данни на НСИ, 1997, с. 167). 

Този процес е споделен и от повечето останали екс-
комунистически страни. Той трябва да затихне с 
постигането на социална стабилност. 

В. Проясняване. Българите се обединиха като 
общност за своето съхранение и развитие като европейска 
нация. Това стана няколко години след като 
централноевропейските страни се мобилизираха за 
преодоляване на комунизма. Все пак и днес, в края на 1997, 
когато говорим, че светът приветства нашата реформа, 
България остава сама в усилията си. Само онези 
институции, които са пряко заинтересовани България да 
върне своя външен дълг: Международният валутен фонд, 
Световната банка и Комитетът на 24-те, ни хвалят. Ние сме 
събрали пари да си плащаме дълга в близките години. 
Имаме валутен борд, имаме валутен резерв.  

Общността е органично цяло. Това е сфера на 
спонтанност на социалната връзка. Общността на хората 
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във всяко общество остава да живее като субстанция. Тя се 
регулира от глъбинни културни форми като традиции, език, 
обичаи, нрави.  

При комунизма като тотална технология общността 
неизбежно е накърнена като накърнени културни форми -
традиции, език, обичаи, нрави. Така например бедността 
при дивия дефицит накърнява милосърдието. След 
комунизма има още по-трудни времена на още по-голяма 
бедност и милосърдието е още повече изложена на 
изпитание. Но свободата стимулира милосърдието. Когато 
имаш свободна инициатива за организация на граждански 
форми, дружества с идеална цел или просто когато се 
чувстваш незастрашен, проявявайки социалната 
инициатива да даваш, милосърдието се съживява. 
Социалната криза след комунизма се задълбочава и 
тежкото наследство на комунизма става още по-осезателно, 
когато обществото е хаотизирано от прехода. Тогава 
общността се свива 

Г. Общностно ядро на пазара и демокрацията. Ня-
ма “пазарна икономика” като автоматичен механизъм. Ня-
ма и демократична държава като такъв механизъм. В осно-
вата и на двете е общността от свободни хора и взаимното 
уважение между тях. В основата на всички пълноценни ин-
ституции на най-новата цивилизация стои свободната воля 
на много хора, образувала един общностен етос. Затова 
най-силните и най-богати страни са общества – нации. Това 
са общества – общности, в които всички институции рабо-
тят чрез една жива обща воля, едно съгласие и яснота за ос-
новните стойности на живота. 

Дух на единство. Нито реформите, нито парламен-
тът, нито правителството, нито президентството са доста-
тъчни за оздравяването от комунизма. За това е нужен дух 
на общност и разбиране по основните ценности. Когато 
всяка личност стане безкрайно ценна и несъизмерима с ни-
кой закон и никоя инстанция, тогава всички личности няма 
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да имат нищо против да направят за себе си добри 
обществени институции, които да им служат с всички свои 
икономически и политически механизми. 

Празните форми без този дух не работят. Новият дух 
не е просто “дух на капитализма”, така например, както го е 
изследвал Макс Вебер. Това е дух на отговорното и 
рационално контролиране на социалните механизми в 
интерес на обществото. Не всички страни, развили днес де-
мократични форми, успяват да работят добре с тях. Демок-
ратичните идеали на Новото време са стари, но техните ре-
зултати се проявяват и на Запад чак във втората половина 
на нашия век в пълния им смисъл. Общността има сили да 
направи пост-ком унистическия преход позитивен, ако е 
заредена с либералния етос на взаимното признаване и 
уважение. Този етос в икономиката чак напоследък значи 
респект пред партньорството и лоялното конкурентно при-
съствие. Богатство и безопасност от кризи. В политиката 
той значи свобода и право, гарантирани от работещи инсти-
туции на властта, безопасност от диктатура. 

Прочитане на миналото. Отварянето на досиетата 
като проблем на общността. Отварянето на досиетата е най-
напрегнатата тема на общността в пост-комунистическото 
общество. Това е прочитане на страници, които са били 
държавна тайна. Шесто управление на ДС се е занимавало с 
идеологическата диверсия сред населението. А Шести 
отдел на шесто управление се е занимавало с тази диверсия 
всред членовете на Партията. Тези отдели са 
представлявали политическата полиция на комунистическа 
България.  

Досието е феномен. Досието е образ на личността в 
тоталитарното общество като множество информации в 
термините на : наш човек и враг. Тук се говори за изказани 
мнения за социалния строй, за власт, за чужбината, за 
Запада. Тук се говори за срещи с чужденци, за разговорите 
с чужденци. тук се говори за научна работа в областта на 
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обществените науки. тук се говори за писане и 
преподаване. тук се говори за слухове и се поместват 
доноси. Тук се говори за попадане и за участие в 
организации, несоциалистически по характер и насочени 
срещу “народната власт”.  

Признаване на вината. Една общност, каквато е 
нацията, може да реанимира от тежка болест, когато 
разчисти въпроса за вината. Комунизмът е виновно 
мегаисторическо действие, макар че е създаден с позитивна 
интенция. Виновните за комунизма са известни и някои са 
между нас. Тези хора, ако искат да живеят нормално в 
своята общност, трябва да признаят вината си пред своите 
народи. Тогава тези народи ще се успокоят и враждата към 
комунистите ще се намали значително. Те са хора и грешат. 
Но без покаяние те не могат да бъдат приети нормално, 
органично, начисто. Дори невинните представители на 
бившите комунистически партии носят части от 
колективната вина на своята престъпна партия и не могат с 
индивидуалната си лоялност да я откупят. Това е вина 
неизличима и тя може да се прости само ако се оттегли и 
признае за виновна самата партия. Това не стана навсякъде. 

Навсякъде, където е съхранен духът на непримири-
мостта към чуждата вина, е съхранена и слепотата спрямо 
собствената вина. Такъв е духът на колективизма и патер-
нализма. Когато само “другият” или “другите” са отгово-
рни, тогава никой не е отговорен. Взаимното унижаване е 
етос. Това значи, че реалните вини не могат да бъдат посо-
чени.  

“Някой” и “никой”. В нецивилизованите, а в голяма 
степен и в цивилизованите общества личността не е 
признат автономен субект, легитимиран в културата, а е 
мишена за най-различни определения. Той е облепян с ети-
кети. Неговата цена зависи от тези етикети. Той присъства 
в общността като изпълнител на социална роля, като поли-
тически или икономически лидер, като призван или като 
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забравен. Като Някой или никой. Човек се приема не спо-
ред това, което прави, а според вече съществуващия имидж 
в пространството на социалното действие. 

Общи заблуди. Дори най-всеобхватната воля може 
да бъде погрешна. Масовите заблуди по време на комуниз-
ма са факт. Има просто граждани, самосъзнати автономни 
личности, които носят съзнанието и културата за проблеми-
те и решенията. В стихията на прехода някои от тях или хо-
ра от друг тип с авторитарно и тоталитарно мислене се из-
качват на гребена на вълната и решават нещата. Конкурен-
цията между предложените решения, доколкото има такава, 
е реалният механизъм за раждането на “общественото” 
действие. То се проектира от ограничен брой хора в ограни-
чено пространство. 

Религиозна незрелост. Пост-комунистическият 
момент в религиозния живот се изразява специфично за 
всяка екс-комунистическа страна. В България, където 
вярата е слаба, а атеизмът е традиционен, макар и маскиран 
под повърхностна религиознаст, църквата след комунизма 
не отправи в тези драматични и трагични години на 
прехода нито едно собствено, национално, духовно и 
обединяващо послание. Тя не е духовна опора на 
българската общност. Но това е израз на дълбокото неверие 
на тази общност и непроникнатост от духовните тайнства и 
истини на християнството. И до днес, лятото на 1998, в 
България са налице два синода, спорещи за легитимност, и 
въпреки че обществото и институциите се противопоставят 
все по-решително срещу този разкол, двете църковни 
ръководства не успяват да постигнат единение.  

Дух на активното добро. В зависимост от силата на 
респекта пред свобода и отговорност, персонална вина и 
заслуга, обществото поема към изтръгването отвъд хаоса 
или остава в този хаос. Този обществен дух е основан на ак-
тивното добро. Насочването на личността от това добро ни-
кога не е грешка, защото никое добро не е грешка. Саморе-
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гулацията според тези ценности е доказала своята мощ в те-
чение на цялата еволюция на културата. Общността се 
възстановява като силно органично цяло, когато е споена от 
духа на взаимното уважение и сътрудничество.  

Когато мнозинството от хората разбират проблемите 
си и виждат пътя за осъществяване на жизнените си 
стратегии – оцеляване, адаптация, сигурност, свобода, 
успех – чрез позитивни действия по производството, 
услугите, чрез позитивна нагласа за потилитечски избор и 
жизненост на духа, тогава реанимацията е настъпила.  

Съгласие по формулиране на задачите. Сега и тук 
ние сме съгласни какво трябва да се направи – най-очевид-
ните решения и най-очевидните форми са ясни за формули-
ране. Но свободното обединяване около ценности на живо-
та, които са пренебрегвани десетилетия, е голям проблем. 
Едно е да се иска демокрацията поради острата 
проблематизираност на изхода от комунизма, а съвсем 
друго – да се съживи тя в духа й. Джордж Сорос изтъква 
като решаващ фактора на “вярата в демокрацията”:  

“За пълноценното действие на демокрацията трябва да се 
спазват определени условия, подобни на онези, които осигуриха 
успеха на научния метод. На първо място, необходим е критерий, 
по който да се преценяват противоположните идеи, а на второ – 
трябва да съществува общо желание за съблюдаване на този 
критерий.” (Сорос 1992, 219).  

Общността е плод на съгласие на свободните воли на 
личностите. Нацията е такава общност. Ако хората не са 
съгласни в своите едни и същи проблеми и общи действия 
за решаването им, то общността се разпада. Но в същото 
време може да се поддържа някакъв институциален строй, 
който да е свързан дори с чужда нация. 

Когато се заздравява обществото, това може да стане 
и с помощта на външни институции. Но никаква външна 
помощ не може да възражда народа. Тук вече проблемите 
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се решават така, че да се съхрани една духовна връзка, обе-
диняваща хора с обща история и общ език. 

Общ отказ от “безизходицата”. Безизходицата не 
може да бъде предмет на обсъждане – тя не води към дейст-
вие. Обсъжда се проблем от вида: следва да се направи то-
ва-и-това. А да се направи едно или друго – винаги същест-
вува шанс за успех. Намирането на нужната и успешна тра-
ектория на действия зависи от правилното формулиране на 
проблема, от което следва и правилното насочване. А тако-
ва формулиране изисква автентичен фон и смислов мащаб. 
Изисква дълбоко разбиране на ситуацията и движещите си-
ли. 

Национална отговорност. Тъкмо уникалното, което 
всяка нация има, е капиталът, с който тя присъства в света. 
Геополитическият вихър, който вилнее днес, прережда 
пост-ком унистически държави по нов начин. Несъмнено 
Източна Европа, Балканите и Азиатския бивш социализъм 
ще бъдат бедни в сравнение със Запада. Но от техния наци-
онален дух ще зависи дали те ще бъдат отблъснати от циви-
лизацията като застрашаващи нейния просперитет, богатст-
во и култура или ще бъдат предмет на нов интерес и парт-
ньор на ново общуване поради своята уникална ценност в 
културата. 

Всеки от нас трябва да е отговорен за себе си и за 
всички българи, за България, като неин представител. И 
българинът не може да се освободи от дълга си да 
представя България, това не негова съдба. Свободният от 
товара на България е изменил на своето отечество и е 
отрекъл своя произход, което е нечестно и недостойно. Той 
е отрекъл историческата си принадлежност към България. 
Това той не може да премахне като нагласа, мислене и 
действие, като "положителни" и "отрицателни" "черти", 
като позитивно и негативно наследство от своите детски 
години и българския език и нрави. Но той може да заяви, че 
не е българин или просто страхливо да отиде да яде в 
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чужбина срещу най- недостойната работа и презряното 
социално място на емигрант, дошъл тук, защото в неговата 
родина няма какво да се яде. 

Българската личност следва да избере и да реши 
какви нови значения ще открие и вложи в социалната 
реалност, за да я промени, и кои ще признае за адекватни,
  и ще запази. Той трябва да направи равносметка и 
да преоцени всичко, което е наследил от вековете и от 
комунизма. Той трябва да направи "инвентаризация" на 
своя метален склад и безмилостно и смело да се освободи 
от всичко ненужно, неадекватно, което му пречи да бъде 
това, което искаме – цивилизованост, отговорност, 
достойнство, просперитет. 

Длъжен си да направиш усилия за производство в 
свое предприятие (колективно или лично) и да направиш 
така, че осигуриш собственото си благоденствие и 
просперитета на държавата. Трябва да превъзмогнеш 
апатията си и да дейстнваш. 

Ние сега оцеляваме като народ благодарение на 
нашите исторически достижения и митове, които живеят в 
нашето съзнание и подсъзнание и поддържат духа ни жив. 
Ако ние бяхме просто оцеляваща група хора, кой знае защо 
създала държава /нали и без да имаш собствена държава, 
можеш да оцеляваш без проблеми/, нас отдавна нямаше да 
ни има. Аспарух не е създал държава в името на 
оцеляването, а в името на достоен живот на 
самоидентифицирана колективна и племенна самоличност, 
заедно с местните славяни. Те повече са се грижили за 
"оцеляването" си и затова не са сметнали за нужно да 
създават държава. нали най-добре се оцелява, без да 
мислиш за управление. Във Византия могат да мислят за 
това нещо. Те ни пазят от врагове, "дават" ни земя, "дават" 
ни култура. От нас се иска само да ядем, да работим и да 
плащаме данъци. По същият начин добере се грижи за 
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своята "рая" и турският държавник. Той ни дои, стриже, но 
и ни храни и ни пази от вълци. 

Потокът на пренагласянето се засича, разминава и 
предимно изостава от потока на инситтуционалните 
действия. Най-напред върви "интелигентският дискурс", но 
голяма част от него е назад, много назад. Само някои 
икономисти-не социалисти, са почти напълно наясно , без 
да знаят конкретните стъпки. 

Народният дискурс се върти около оцеляването,
  помощта, хляба, цените и въобще не се обсъжда 
какво може всеки от нас да направи, какво всъщност става в 
държавата и в икономиката, с престъпността и всички 
проблеми. 

Българският човек днес има да разбере пазара. 
Либералната демокрация е по-близо до манталитета му 
някак си и той я разбира по-добре. Той няма проблеми със 
свободата си, а с богатството си. 

Историята на националната реликва “История 
славяноболгарская” е показателна. В началото на 19 век 
българският монах Софроний Врачански написва 
“История”-та, за да повдигне духа на българите. Тя се 
предава от ръка на ръка и се преписва и чете. Изиграва 
ненадценима роля в националното възстановяване в 
условията на османско иго. В края на краищата книжният 
паметник, оригиналът на ръкописа на Софроний, попада в 
манастира “Света гора” в Атон, на грацка територия. 
Разузнаването преди 1989 я връща в България, като заменя 
оригинала с копие. След 1989 тя е предадена дза 
съхранение на Националния музей. През 1997, без 
настояване на гръцката страна, ръкописът е върнат на 
Атонския манастир. Президентът Стоянов обяснява това с 
енигматичното: връщаме я, за да я имаме. Ще си я вземем 
по-късно легално и по споразумение, когато благодарение 
на такива книги нашето културно присъствие извън 
територията на България ще е по-силно. 
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В тази история националното самоотречение е 
някак отслабено от смисъла на националното 
благородство. Но е ясно различието в моделите на 
поведения спрямо големи нации, които никога не връщат 
дори чужди, а комо ли свои реликви на конюнктурни 
притежатели. Това не е акт на сила, а по-скоро на слабост, 
дори да е замислено като силно действие за национално 
достойнство. Това самосъзнание за достойнство е изострена 
болка и грижа за присъединяване към семейството на 
цивилизованите европейски държави. Готови сдме да 
жертваме много, за да имаме одобрението на другите 
членове на европейското семейство. Но одобрение не значи 
уважение.  

Д. Парадоксът на самолечението. Аналогията с 
тежко протичаща болест изглежда много добра. Ние можем 
вярно да описваме симптомите, ние можем вярно да знаем 
нормалната структура на западните общества, но ние не сме 
в състояние едновременно да бъдем пациенти и лечители. 
Най-доброто, което можем да дадем, е да развиваме нашите 
представи за собствената ни болест максимално бързо в 
сравнение със скоростта на развитието й. Да съзнаваме, че 
тя ни носи там, където не сме очаквали и все пак да 
напипваме посоката. Да се оставяме на интуицията и 
жизнената ни сила за оздравяване, като по инстинкт и 
според събрания в ход опит отстраняваме болестното и 
развиваме здравото. 

Възстановяване на нацията. Не бива общности като 
нациите да си вменяват някаква абстрактна (европейска) 
форма, а просто следва да намерят своето лице. Убийствено 
е самовменяването на непълноценности по критерии 
идващи отвън. На мястото на това самовменяване трябва да 
дойде здравото съгласие относно недостатаци, които има да 
се превъзмогват. Просто трябва да се действа цивилизовано 
и със самочувствие, а не да се мърмори и да се вайка затова 
“колко далеч сме от истината”. 
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Е. Българското ментално изкачване. Според 
Максим Бехар имиджът е разрушена стена и сега трябва тя 
да се строи отново тухла по тухла.  

Икономически стигнахме едно твърдо “дъно”. Това 
не е дъното на някаква абсолютна нула, а краят на 
свободното падане. Това падане е забавяно много пъти, но 
през пролетта на 1997 спря. Сега се събира сила за ход 
нагоре на манталитета. За пръв период нагласите на хората 
по реформата и институциите са положителни. Те 
одобряват това, което правителството прави.  

Нравите са изключително инертни. Отново се тъърси 
сигурността пред риска и успеха. Отново се моли спасение 
на културата от държавата. Но отдавна вече няма 
нетърпимост към другото мнение. Не прави вече 
впечатление и е досадна свободата на словото. Никой не си 
вменява че носи Истината.  

Българинът е готов за това със своя 
индивидуалистичен манталитет, който корумпира и още е 
корумпиран в егоистичен и разединен. Но и разединението 
е на път дасе превъзмогне. 

Възможна ли е национална еволюция за нас днес? 
Ако ние искаме България да е нещо ново, нещо по-добро от 
това, което е била, и ако искаме "да излезем от кожата си", 
то ние сме свободни да я направим такава и да "излезем от 
кожата си". Това ще бъде трудно, защото ще значи 
преодоляване на дълбоко залегнали нагласи и форми на 
мислене. Но то не е самоцел. Щом е адекватно на 
съвременния живот и доколкото е адекватно, а не 
измислено, то ще се наложи. Ще се научим на онази 
обществена рационалност, която обезпечава 
функционирането на уредените общества и богатствата, 
които имат. Прословутото у нас "оцеляване" е лош избор и 
ниска летва. Ще се научим да работим отговорно, или ще 
бъдем изхвърлени на улицата. Ще се научим на някаква 
точност и деловитост, иначе ще губим пари. Ще се научим 
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да спазваме и уважаваме закона, иначе ще живеем в 
безредие и беззаконие. Ще се научим да уважаваме, 
познаваме и изискваме от институциите си не да ни 
"хранят" и да осигуряват физическото ни оцеляване, а да 
изпълняват своята функция на институции, т. е. на неживи 
средства в нашия подреден и достоен колективен живот. 

69. Шокът на отварянето 
“Народите от Източна Европа [...] не могат да бъдат изключени 

от европейската история, защото извън нея за тях няма живот. Те 
обаче представляват сенчестата страна в тази история: те са 

чужденците и аутсайдерите в нея.”  

Милан Кундера 
А. Фрагмент.  
“Страните от Източна централна Европа не изоставиха 

своята комунистическа система, за да прегърнат 
капиталистическата (каквото и да представлява тя); те се 
разделиха с една затворена система, за да създадат отворено 
общество, отвореноТО общество, ако искаме да бъдем точни, тъй 
като може да има много системи, но отвореното общество е само 
едно” (Дарендорф, 1992, с. 35). 

- - - - - 
Когато френската Ривиера е била открита от 

“цивилизацията” преди повече от век, в началото само висшите 
особи са правели дворци край морето, за да живеят там през 
лятото. Буржоазията скоро открива взривно, с вълната на модата, 
Ривиерата. Посредници спекулативно изкупуват на безценица 
земите на селяните и я продават прескъпо на богаташите от 
Лондон, Москва, Санкт-Петербург и Париж. Те идват, застрояват 
и подреждат по свой вкус всеки квадратен метър. В следващия 
век Ривиерата става сборище на хора от цял свят, които са готови 
да си платят дните и нощите на забавления. Всеки сантиметър е 
използван. Няма и следа от общност. Никой не познава никого. 
Не е ясно какви пари са тук, кой е престъпник и кой-порядъчен. 
От селската идилия не остава нищо, освен носталгия. 
(“Носталгия по Ривиерата”. Документален френски филм.) 
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Б. Данни.  
Табл. 69. Стокообмен по групи страни (процент от текущи цени)  

(НСИ, 1997) 
1)  2  3  4  5   
1992 37,6 30,3 4,9 8,6 18,6 
1995 36,5 37,4 1,7 3,8 20,6 
1996 39,6 35,7 1,6 0,9 20,3 
 
1) Страни от Централна и Източна Европа 
2) Европейски съюз 
3) Европейска Асоциация за Свободна Търговия 
4) Арабски страни 
5) Други 
 

1992

1) 37%
5)19%

4) 9%

3) 5%

2) 30%

1995
5) 21%

1) 36%
4) 4%

3) 2%

2) 37%

1996
5) 21%

4) 1%

3) 2%

2) 36%

1) 40%

 
Фиг. 69. Стокообмен по групи страни (процент от текущи цени)  

(НСИ, 1997) 
На въпроса на Gallup Ще се подобри ли вашият живот 

през следващата 1998 г.? само 9 % от поляците отговарят с 
“да””, докато същият отговор дават 37 % от българите. (Gallup, 
БНТ). 

В. Проясняване. Можем да разберем пост-
комунизма като преход от затворено към отворено 
общество в смисъла на Карл Попър. Комунизмът е 
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тоталитарно, направено затворено общество и либералната 
демокрация е отвореното общество на Модерността и 
Постмодерността. 

Карл Попър определя “отвореното общество” като 
общество на свободната и отговорна индивидуалност, 
общество на рационалната критика и общество на 
обективното знание. В това общество са разкъсани 
кръвните връзки, образуващи общността, преодоляна е 
традицията и културите са “претопени” в една обща 
рационалност. Това според Попър е “цивилизацията”, която 
следва след племенната култура (К. Попър. Отвореното 
общество и неговите врагове). Теорията на Попър за 
отвореното общество е изключително авторитетна днес в 
Източна Европа и ек-съветските страни главно 
благодарение на ученика на Попър Джордж Сорос и 
неговите фондации “Отвореното общество”. Книгата 
“Отвореното общество и неговите врагове”, писана преди 
половин век, е едно силно и навременно предупреждение 
срещу комунизма. Това й създава интелектуална стойност и 
философски авторитет.  

Пост-комунистическият преход може да се опише 
като преход от затворено към отворено общество в смисъл, 
близък на Попъровия, развит в “Отвореното общество и 
неговите врагове”. На това настоява особено Ралф 
Дарендорф в “Революцията в Източна Европа”. 

В концептуалната система на това изследване 
социалното отваряне е преход на системата от текстове и 
трансформация на цялостния жизнен свят от една затворена 
подредба към отворена подредба. Под “затворена” 
разбирам относителна социална изолираност и 
капсулиране на социалните форми, което ги обособява 
на значителна дистанция от останалите общества. 
Комунистическият проект може да се реализира само в 
затворено пространство – всяко строителство по проект е 
затворено, иначе не е възможно. Централното планиране 
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изисква максимално затворена икономическа система на 
държавна собственост. Тази система неизбежно се 
капсулира на фона на световната пазарна икономика, 
защото работи с механизми, органически чужди на пазара: 
централно планиране, пълен държавен монопол, централно 
определяне на цените. Еднопартийната тотална власт също 
изисква затваряне както във външен смисъл – държавата на 
реалния социализъм не е в състояние да съблюдава 
международните конвенции за правата на човека, за 
ненасилието, за ред други органически чужди на 
комунистическия проект норми на западната цивилизация. 
Правната система начело с конституцията, законите и 
съдопроизводството също са изолирани и работят в норми, 
несъвместими с онези в отворените общества. Преди 
всичко това е принципът на единство на властта (по-
подробно съм развил това във “Феноменът комунизъм”).  

Отварянето има своята метафизична драма. 
Отвореното общество е не-общностно, сляпо за 
уникалността на индивида. Индивидуализмът му се 
ограничава в зачитане на правата на индивида и не се 
разпростира върху органичното разбиране и съ-живеене на 
индивидите. По този начин то е отчуждено, за разлика от 
затвореното или общността. В отвореното общество 
властват не непосредствените лични отношения, а 
рационалните норми. И тъй като нормите, макар и 
артефакти, подреждат хората в тяхното социално 
положение, в отвореното общество намираме същата 
разпръсната и необхватна игра на живот на спонтанно и 
принудително обединяващи се и разединяващи се индивиди 
в името на присвояване на благата, които се създават: пари, 
вещи, социално положение, власт. Отвореното общество е 
експанзивно и не знае граници. То поглъща всякакви 
култури и общности. То е цинично и открито признава на 
първо място парите и след това всякакви знаци на 
благоденствието. Живото общуване остава на повърхността 
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като стерилно лустро. То купува всичко и руши традиции, 
общности, живот. То е безкомпромисно и безапелационно, 
безскрупулно и безотговорно. Тъй като отвореното 
общество не знае външни граници и вътрешни органични 
форми, то разпространява неудържимо една общочовешка 
безотговорност към съдбата на света. В името на 
“напредъка на цивилизацията”, т.е. на безапелационното 
господство на западния логос, то е абсолютно безгрижно 
спрямо богатствата и драматизма на човешките общности и 
на човечеството като общност. То колонизира.  

Г. Отвореното общество като световна 
цивилизация. “Отвореното общество” е идеал, който не 
отчита важността за всяко общество на ирационалния пласт 
на общностния живот, на “жизнения свят”, на доксата, на 
нравите, обичаите и традициите. Без такова ирационално 
приемане ценностите на самото отворено общество като 
рационалност, критика, свобода и отговорност, не могат да 
се наложат. В западното общество съществува жив 
субстрат от християнска вяра, традиционни добродетели 
(честност, достойнство, любов, свобода, рационалност, 
трудолюбие, дисциплина, ред и т. н.). Самият капитализъм 
е плод на ирационалния рационалистичен етос на 
протестанството. 

Логосът – форма и граница на “рационалното 
общество”. “Рационалното общество” е локална културна 
форма, която се корени в западния “логос” и 
произтичащата от него тотална и глобална рационалност. 
Всичко в този логос е прозрачно, постижимо, описуемо и 
обяснимо в думи и реализуемо в технология. Анализ на 
логоса като западен архетип е проведен в “Граници на 
науката” (Герджиков, 1995). Самият Попър признава 
безграничността на социалните технологии, стига те да не 
са “утопични”, а “частични”. По-подробно анализирам тези 
понятия в книгата “Феноменът комунизъм”.  
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Делокализация. Дарендорф в приведения цитат 
изрично казва, че има само едно отворено общество и това 
може да бъде значи само човечеството минус затворените 
общества. Отварянето в този смисъл обаче значи 
делокализация. Уникалните личности, семейства, родове, 
села и народи вече нямат свое място. Тяхно място е земята 
изобщо, доколкото имат пари да си купят земя. Свободният 
човек на запада е космополит. Той няма “местожителство”. 
Бизнесът, развлеченията, богатството и насладите не 
признават национални граници. Човек усеща 
непосредствено, че е член на човечеството. Но той усеща и 
че е чужд навсякъде. Има едно място, където тя или той е 
роден и носталгията по това място и по онзи живот, който 
всеки от нас носи като съкровен спомен, е неотстранима. 
Това не е само романтична мечта или блян. Това е 
органичната разкъсаност на световното странстване, в 
която безвъзвратно са загубени кръвните и природните 
цялости на селото, народа, нацията. На десетки хиляди 
километри от дома, препускащ по пътищата на пустинята, 
ти си свободен от всичко и не отговаряш за нищо.  

Носталгия по комунизма. Комунизмът не е дом, 
семейство, село, народ или нация. Той е едно изкуствено 
създадено общество, а не органична общност. Но той, с 
друго намерение, намерението за рационално обединение 
на човечеството чрез обща собственост и тотална власт, 
покриващо мечтанието за загубения рай, имитира и 
експлоатира форми на затвореност, които лесно се пълнят с 
органичен смисъл. Членовете на комунистическия 
централен комитет лесно се самоосмислят като “братство 
от посветени”. Комунистическата партия е “другарски 
единна”. Такъв е и “комсомолът”, в името на чиято мисия 
младежките строителни бригади пеят и работят с истинско 
органично отдаване, съвсем не лишено от романтика. 
Всички комунистически хора си спомнят с трепет 
пионерските лагери и студентските бригади край морето 
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или в планината и вечерите, пълни с копнеж и нежност. 
Бившите партизани живеят със спомените за партизанския 
отряд и трудните, често смъртно рисковани операции, в 
които само братската вярност може да гарантира живота. 

На друго равнище тази затвореност създава от 
социалистическия колектив и общество подобие на 
семейство или племе, а народът става “строител” на своята 
социалистическа съдба. Хората се трудят в плана на 
единството и този план се наслагва над чисто органичните 
смисли на приятелството. Хората се подкрепят в 
изпълнението на задачите и това се наслагва над 
полуорганичната колегиалност. На всеки е осигурена 
заплата, пенсия, стипендия, безплатна медицинска помощ и 
образование. Всичко това в зората и възхода на социализма 
е силно като магическа връзка и създава позитивната 
енергия на този възход. Шоковото отваряне на макар и вече 
разградения и лишен от романтика социализъм не може да 
не роди болка и носталгия. 

Тази носталгия още се чувства в пост-ком 
унистическата атмосфера. Това е носталгията по сигурната 
заплата, спокойствието, нравите, социалната сигурност, 
доверието между хората, ниската престъпност, относително 
по-високото благосъстояние, “илюзорната” национална 
сигурност и достойнство, слепотата спрямо бариерата със 
Запада, липсата на унизителното живо сравнение. 

Д. Рационално овладяване. Шокът има своя край 
или поне фаза, в която е овладян до равнище на един 
жизнен тонус в общество, което не те оставя на 
спокойствие и всеки ден изисква от теб да се мобилизираш.  

Джордж Сорос, както и Карл Попър, основават своята 
апология на отвореното общество на една ирационална 
вяра в разума като атрибут на човека и човечеството. Това 
не е нищо негативно, ако не се превръща в идеология. 
Сравнявайки отвореното и затвореното общества, Сорос 
пише за хората в затвореното общество:  
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“главната задача на мисленето е не да оспорва, а да стигне 
до съгласие с дадена ситуация – задача, която може да бъде 
изпълнена по най-баналния път на обобщения. Това спестява на 
хората много тревоги. Същевременно ги лишава от по-
съвършените начини на мислене. Техният възглед за света 
неизбежно е примитивен и изопачен”(Сорос, 1992, с. 203).  

Но в същото време там “взаимоотношението мисъл-
действителност не се разглежда... Преобладаващите идеи се 
приемат като действителност, или за да бъдем по-точни, 
просто не е прокарана граница между идеи и 
действителност”(пак там). Това е твърде оценъчно, за да е 
“отворено”, и се самоотслабва. Как възгледа за света в 
традиционното общество е “изопачен”, след като там “няма 
граница между възглед и свят”?  

Разумът има граници и той следва живота. Не е 
възможно да разберем шаманските общества и описания на 
света със западните категории “идеи” и “действителност”. 
(Ако те живеят по един и същ начин много хилядолетия в 
съгласие с природата, значи в техните визии има нещо по-
силно от динамиката на критичния разум). Но по-важното 
е, че обединеното човечество ще трябва да е общност, а не 
мрежа от независими и въображаемо стерилно рационални 
индивиди. Такива хора просто няма да има защо да пазят 
Земята и живота: “Критичният разум” може да върши 
своята работа и без хармония със Земята, и без вяра в Бог... 

Новото положение не е еднозначно катастрофично, 
както изобщо никое човешко положение. Нещо повече – то 
е ситуация за използване. Свободата, неограничавана от 
цимента на тоталитарното общество, носи неподозирани и 
необхватни възможности. Хоризонтът е отворен взривно. 
Вече имаш право да говориш, каквото мислиш. Вече 
можеш да мислиш свободно, без страх от своите мисли. 
Вече можеш да разполагаш със своя собственост и да 
организираш свой легален бизнес, като спечелиш 
неизмеримо повече в сравнение с мизерната сигурна 



 766 

социалистическа заплата. Всяка твоя стъпка е ограничена 
само от нормите, а не от желязната ръка на властта. Само 
престъпността деструктивира този ред на свободата. 
Можеш да пътуваш в цял свят, неограничаван от службите 
и властите (стига останалият свят да се съгласи с това). 
Можеш да твориш без ограничения, освен ако трябва да се 
съобразяваш с пазара, за да продадеш своя продукт.  

Шокът на отварянето приключва с края на прехода и 
стабилизацияата на либерално-демократичния ред. Но 
никаква стабилност никога не премахва бремето на 
рационалния отговорен индивид. И никога животът в 
отвореното общество не е гарантиран стопроцентово. Човек 
трябва да приеме откъсването от държавата си като 
покровителка. Той е заставен да отиде в свят, където е 
сведен до именувана в различни кодове и знаци единица и 
където неговият собствен живот не е от интерес за никого. 
Но именно в този свят той може да стигне необозримо 
напред в своите цели.  

Е. Динамично отварянето на обществото е 
продължение на експлозията, която разрушава формите и 
границите на реалния социализъм. Това е затихваща 
тектоника и отминаваща буря. Хората се озовават във 
ветровитото поле на свободата, на открито пространство.  

Отварянето на системата изисква нейното 
стабилизиране, иначе тя ще бъде унищожена. В края на 
двадесетия век човешките общности не се унищожават, 
държавите не се ликвидират, освен онова разделяне на 
съединени държави, на което сме свидетели. Но 
политически, културно и особено икономически отварянето 
е жестоко разтваряне на националната икономика в 
световтната. То носи своите минуси и плюсове. Цените 
вихрено растат до равнището на световните и често го 
надминават по силата на вътрешно-икономическата 
нестабилност. Жшизненото равнище не расте след цените. 
Бедните не стават богати. Това е огромно разочарование за 
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хората след комунизма. Животът им не става по-лек в 
никакъв случай. Това обяснява и нарастващия скептицизъм 
и песимизъм всред напредналите следкомунистически 
страни: Полша, Унгария и Чехия. 

Термодинамично отварянето след комунизма е 
дисипативно течение, което разтваря социалната система на 
пост-ком унистическите страни с макросредата, образувана 
от развитите западни страни, или преливащата между 
Европа и Азия макросреда, налична на Балканите и в Русия. 
Азиатските републики се вливат в потока на ислямската 
цивилизация. Икономически те се включват в системата на 
световната икономика в степента, в която разполагат с 
ресурси. 

Това отваряне стабилизира, като прави невъзможно 
усилването на местните и моменти флуктуации до степени 
на катастрофичност. Не е възможно в обединена икономика 
например на Европейския съюз инфлацията в една държава 
да е 200 %, а в друга да е 5 % годишно. Тези разлики ще 
намалеят до минимум. А с въвеждането на валутното 
единство (еврото), икономиките буквално се обединяват. 
Тук трябва да уточним, че в строгия смисъл няма “единна 
икономика”, а просто непрекъсната пазарна среда, която се 
стреми към своя стабилност (пазарно равновесие) и 
националните граници са във висока степен бариери пред 
спонтанното разгръщане на пазара (М. Фридман).  

70. Ние от Балканите 

А. Фрагменти. 
“Турция е разгневена от това, че България и Румъния са 

поканени на преговори за членство в ЕС, а тя е оставена в 
“безтегловност”. Анкара заплаши, че няма да участва в 
европейската конференция догодина. Според нея Германия и 
Гърция били виновниците за нерадостното й положение. 
Евросъюзът посъветва Турция да размисли” (Шарабов, 16. 12. 
1997). 
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- - - - - 
“Взаимната нетърпимост се демонстрира на всяка крачка. 

Започва от деленето на училищните тетрадки на официални и 
паралелни, разделното посещаване на сръбски/албански кафенета 
и може да се стигне до използването на различни тротоари на 
една улица в периоди на напрежение. Всяка от страните има 
стройна система от аргументи в полза на своята омраза или по-
цивилизован вариант на своята кауза”(Димитров, 19-25.01. 1998).  

Авторът пояснява термина в заглавието на своя 
материал: “Демокрадура по сръбски”:  

“Демокрадура. Неологизъм, с който се обозначават 
преходни политически режими, допуснали демократизация 
поради външен натиск или непреодолима криза. Възможно е 
развитие както на устойчиви демократични институции, така и на 
връщане към авторитарен политически ред”(пак там). 

“Ролята на адвокат на Румъния за НАТО пое Франция, 
която до края се бори яростно за включването на Румъния в 
“първата вълна”(Минчев, 30. 01-5. 02. 1998). 

“Румъния е изправена пред остра политическа криза. 
Страната не се управлява и ако положението се проточи, има 
риск да стане неуправляема”, предупреди още през ноември в. 
“Зиуа”...”Практически, писа в. “Куриер”, няма месец без 
политически скандал, много пъти завършващ с трудно постигнат 
компромис или понякога с пряка интервенция на президента 
Константинеску” (Василев, 26. 01.-1. 02. 1998). 

- - - - - 
Позицията на света и на Запада спрямо косовската криза от 

1997-98 г. е твърда: разрешаване на кризата в рамките на 
Югославия, без създаване на нова държава. На 7. 05. 1998 г. 
югославският президент Милошевич в преговори с 
представители на косовските албанци предложи автономия с 
парламент и правителство в рамките на Югославия. 
Предложението не беше прието. Същият ден на албанско-
сръбската граница бяха отблъснати албанци при опит да пренесат 
нелегално оръжие за терористите в Косово. Същият ден Бил 
Клинтън отправи поредното предупреждение за втвърдяване на 
западната позиция към Белград заради нежеланието на 
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Югославското правителство да реши косовския проблем 
политически и (заплаха за икономически наказателни мерки). 
Ембаргото срещу Югославия не е новост. Такова ембарго по 
време на войната в Босна и Херцеговина не спря 
кръвопролитията, но затова пък донесе загуби на съседните 
държави от порядъка на десетина милиарда долара.  

Б. Данни.  
Хората от Румъния, България, Югославия, Македония и 

Албания до днес (май 1998) са лишени от правото да пътуват 
свободно в света и са принудени да се съобразяват с нежеланието 
или желанието на Шенгенските страни да им издават визи. 
Такива визи се издават много трудно и по изключение.  

Нито една от изброените страни не е приета в НАТО. 
Югославия не е приета също в Европейския съвет за 

сигурност и в Европейския съвет. 
За приемането в Европейския съюз екс-комунистическите 

страни са длъжни да приведат законодателството си в синхрон с 
това на членовете на ЕС. Но това не е достатъчно условие. 
Процедурата на приемането е дълга: Европейска страна подава 
молба за членство до Съвета на ЕС (Съвета). Съветът моли 
Комисията да представи мнение относно молбата. Комисията 
представя мнение относно молбата. Съветът решава с 
единодушие да започне преговори за присъединяване към ЕС. 
Комисията предлага, а Съветът приема с единодушие да се 
изработят позиции относно страните кандидатки в процеса на 
преговорите за присъединяване. Съюзът, представен от 
председателстващия Съвета, провежда преговори със страната 
кандидатка. Постига се споразумение по Проектодоговор за 
присъединяване. Проектодоговорът се внася в Съвета и 
Европейския парламент. Европейският парламент дава 
съгласието си по Договора за присъединяване с пълно 
мнозинство. Съветът одобрява с единодушие Договора за 
присъединяване. Страните членки и кандидатки подписват 
официално Договора за присъединяване. Страните членки и 
кандидатки ратифицират Договора за присъединяване. След 
ратифициране на Договора споразумението за присъединяване 
влиза в сила. (Европейски съюз) 
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В. Опит за разбиране. Балканите са уникално място, 
където витае неспокоен, но силно жизнен дух. Този дух се 
губи и появява в живота на Европа, отслабва и се усилва 
във вековете и годините. Той се потопява и изплува в една 
безсмъртна пулсация, изразена ярко в неземната красота на 
балканската музика.  

Тук стихията на живота винаги е доминирала над 
“категориите на духа”. Затова Балканите са ментално 
разцентровани. Тук няма ментална доминанта вън от 
спонтанното течение на историята. Историята се случва 
на балканските народи – минали са времената,когато се е 
правела от тях, а новите май тепърва идват. Балканският 
ум във всеки случай е вън от историята – той е в природата 
и приема историята такава, каквато е. Балканецът не 
приема присърце големите социални събития, той ги гледа 
отстрани, участва в тях в крайна нужда, критикува ги и в 
края на краищата ги презира. Неговите социални и 
исторически действия някак са недо-действани, 
незавършени, колебливи, половинчати, слаби. Те 
гравитират към външни смислови центрове, доминиращи 
вън от Балканите. Балканските страни постоянно се 
домогват или се правят за пред Европа, че се домогват, до 
културна идентичност със Запада. Това е така, защото те 
живеят така или иначе в Европа и са зависими всестранно 
от големите и развити западни страни. На повърхността на 
техния политически живот е постоянен кипеж и обсъждане 
на тази идентификация. Те дори се конкурират, борят се 
помежду си и си пречат за “влизането в Европа”. Всъщност 
цялата им борба е за вездесъщото оцеляване, за запазване 
на техния живот такъв, какъвто е бил винаги – живот с 
природата в Космоса на това дивно място.  

Г. Балкански ментални модуси. 
Морска и планинска музикалност. Митичният 

Орфей е символ на Балканите. Орфизмът е източен и все 
пак тук не е Изтокът. Той е бездна от неизвестност, 
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всмукваща в неясна посока. Духът, който носи, е мистичен 
и музикален. От този дух се разграничават първите гръцки 
философи, когато провъзгласяват, че всичко е логос. 
Изключение правят питагорейците, които са рационално-
мистична школа-секта. Траките са вярвали в безсмъртието 
и пътуването на душите през телата, също както индусите и 
будистите по цял свят днес. Това е намалявало изконния 
страх от смъртта и те са си позволявали игри на смърт. Това 
не е европейска, не е западна, не е логосна менталност. 
Морето носи смислите на безбрежната виталност, а 
планината – на пулсациите на живота и духа. Планината е 
врата към небето, към Вселената. Оттук балканските 
музикални форми носят израза на неповторима и сякаш 
неземна красота. Такава е менталната почва за балканското 
възприемане на Европа и света и конкретно на пост-
комунистическия пореден “път към Европа”.  

Шаманско-християнска мистика. Върху 
шаманския дух на прабългарите, траките, даките и старите 
славяни се наслагва логосния дух на християнството. Но за 
разлика от Запада, тук библейското слово като ортодоксия 
(православие) не е философско, учено, диалектическо, 
херменевтическо. То е оставено “каквото е”, пред душата 
на народа (съборно начало), като не се докосва от критичен 
анализ и рационално обяснение. То е просмукано с 
мистика, която го отдалечава от светския живот и от 
злобата на деня. Така то остава относително изолирано от 
историята и се намесва само в краен случай в 
държавността, политиката и гражданските движения. Това 
обяснява защо балканското християнство не се 
противопостави масирано на комунизма и сега не играе 
съществена роля в излизането от него, за разлика от 
католическа Полша, където именно християнската идея 
водеше антикомунистическата борба.  

Шаманското ядро на балканската менталност 
проецира свои смисли върху християнската символика. 
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Култовото почитание на природните сили и ритмите на 
живота, на плодовете на земята, на живота и неговото 
продължение, се просмукват в християнската обредност и 
празничност. На всеки християнски празник, независимо, 
че е на името на християнски светец, се знае и прави 
определен ритуал с храна, с огън, със слънце или с животно 
(човек). Никой не се задълбочава в християнското тайнство 
като смисъл на празника. Тук християнството не е познание 
и осмисляне на света, не е светоглед.  

Западът живее на Балканите като образованост, 
културна форма, ученост. Балканските интелектуални 
елити, заедно със своите народи, се вслушват в Европа като 
силен гравитационен център на словото, учението, науката, 
изкуството, икономиката, технологията, политиката. 
Логосът експанзира тук без препятствия. Балканите нямат и 
не са искали да имат рационална алтернатива, свое 
обяснение на света, с което да експанзират, подобно на 
Запада. Рационалността на Запада прониква така както 
навсякъде и преди всичко по силата на европейската 
съпричастност на Балканите.  

Но това значи, че за обикновения балкански човек 
западната наука, технология, икономика и политика не са 
вътрешен живот, а външна образованост, форма. 
Балканецът не избира и не отговаря за тази форма. Той я 
потребява, одобрява или критикува в зависимост от това 
дали тя му влиза в работа или не. “Лозето иска мотика, а не 
молитва”, но и “Ученото си е учено!” и “както си пише в 
дебелите книги” – казва човекът от Балканите. Хитър и 
прагматичен, балканският дух е отворен към всичко. Затова 
той без никаква опасност за менталното си ядро учи 
Европейска култура и цивилизация. Учи я толкова добре, 
че тук вече е развита една от най-добрите образователни 
системи в света и е култивирана безспорно една висока 
обща културност, осведоменост и разбиране на Запада с 
неговите науки, изкуства, личности и открития.  
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Всекидневен ориент. “Ориентът” или Изтокът като 
дефицит и антипод на Запада живее тук с ритмите на 
общностния бит. За Ориента “Времето пари не струва” – 
явен антипод на западното “Времето е пари”. 
Ориенталското отношение към богатството е обратно на 
протестантското. Богатството може да се придобива всякак 
– и легално, и илегално, стига да не рискуваш наказание. 
Богатството не е самоцел като натрупан капитал, а е 
средство за слава, власт, разкош. Тук се живее, не за да се 
прави нещо, а се прави нещо, за да се живее.  

В светлината на този смисъл, типичен за Балканите, 
може да се разбере балканизацията на демократичните 
форми. На Балканите стачките често са деформирани в 
гладни стачки или гражданско неподчинение (окупиране 
на сгради, улици, пътища). На Балканите новите 
демокрации бързо станаха известни на света с бойкоти, 
гладни стачки, метежи, палежи. В Букурещ през декември 
1989 избухна окървавено въстание. В София през август 
1991 г. бе запален комунистическия Партиен дом. В 
страните от бивша Югославия се случи всичко, които е 
възможно човек да си представи. В Албания през 1997 
протест срещу финансовите пирамиди ескалира във 
въоръжен бунт. Бунтовниците превзеха казарми и 
започнаха въоръжени сблъсъци. Постоянни са скандалите 
между алтернативни ръководства на едни и същи 
формации. Характерни са многото партии и организации 
със символично членство.  

Това са форми на квазидемокрация, които можем да 
намерим и на Изток. В Турция често се организират бурни 
демонстрации. Горят конфликти на база малцинства. В 
ислямските държави не може изобщо да се говори за 
демокрация. В Индонезия диктаторите се свалят с протести 
на границата на гражданския мир. В развита страна като 
Корея в парламента стават сбивания.  
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Балкански труд и пазар. Ориентът приема труда, 
пазара и всички рационални форми, доколкото хората 
трябва да оцеляват. Но не приема богатството като 
рационално легално действие, признатият кредит и 
честността в сделката. На Балканите, както и по-на изток, 
лесно ще ви излъжат, макар че и от сърце ще ви направят 
свой гост. Пазаренето е стил на търгуване. Дадената делова 
дума не се спазва, точността не се съблюдава, кредитът се 
връща, когато може длъжникът, или никога.  

Основа на балканския живот не е личността с нейното 
дело, а народът с неговия живот. При това народът е 
разделен на индивиди и се води война между тях. Дори 
братя застават един срещу друг, за да поделят бащиното. 
Общността е съпричастност поне на равнището на 
осведоменост, одобрение и критика. Действията на 
индивида са пред очите на рода, селото, махалата.  

Балкански пост-комунистически национализъм. 
Когато експлозията помита доктриналния, научния 
комунизъм, дошъл от Европа и от Русия на Балканите, 
остава местното описание на света, обогатено със западна 
наука. Липсват обединяващи ценности. На мястото на 
различните социалистически идеи идват 
националистически. Буди се задрямалият национализъм в 
зависимост от напрежението на хаоса и беднотата. 
Балканският национализъм е взривоопасен. Тук живеят 
прекалено много малки етноси на малко място в 
отсъствието на спояващ рационален дух. При разпокъсана 
менталност и обяснение се оголва ясното съзнание за 
съпринадлежност към народ и нация.  

Социалните дефицити на право се разбират като 
етнически дискриминации и се провеждат такива 
дискриминации. Етническите общности, освободени от 
комунистическото нивелиране, надигат глас за 
идентичност, без да се съобразяват дори с рационалния си 
интерес. Те не разчитат на болните организми на своите 
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държави. Балканският национализъм след комунизма така е 
зависим от бедността, хаоса, беззаконието и безправието. 
Тези следи на комунизма или ефекти на неговата експлозия 
правят национализма жизнен. Богатите и уредени общества 
не се интересуват от етнически проблеми и не създават 
етнически напрежения. Ако на Балканите хората живеят 
добре, те няма да отдават голямо значение на етническите 
си разлики и оттук на едно разпределение на ценности 
(богатство, власт) на базата на принадлежността към етнос.  

Мнозинствата вменяват на малцинствата чуждост и 
нежеланост, а малцинствата вменяват на мнозинствата 
дискриминация, неравноправие. Чужденците стават жертва 
на нова и дори невидяна на Балканите ксенофобия. От тях 
може да се чуе за полицейски тормоз, беззаконие, 
бюрокрация и малтретиране от “бръснати глави”... Цялата 
тази суматоха ще се изпари постепенно със забогатяването 
и уреждането на балканските общества.  

Натискът от ЕС е позитивен и формообразуващ с 
оглед нестабилността на Балканите.  

“...След включването на първите три нови члена на НАТО 
в ЕС, двете организации трябва да се обърнат с въпроса за 
разширяване и към балтийските републики, Словения, Румъния, 
България и Словакия, а може би и към Украйна...Трябва да се 
отбележи, че перспективата за бъдещо членство вече оказва 
конструктивно влияние върху поведението на евентуалните 
членове. Съзнанието, че нито ЕС, нито НАТО желаят да бъдат 
обременени с допълнителни конфликти, свързани например с 
правата на малцинствата или с териториални претенции 
(проблемите с Гърция и Турция са повече от достатъчни), вече 
даде на Словакия, Унгария и Румъния необходимия стимул за 
постигане на споразумения, съответстващи на стандартите, 
поставени от Съвета на Европа”(Бжежински, 1997, с. 98).  

Това не променя, а дори усилва характерната нагласа 
Балканите постоянно да са насочвани по един натрапчив 
начин как да решават своите вътрешни и 
международни проблеми. 
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Балканско протакане на реформата. То се дължи 
на слаба социална и стопанска рационалност и силна тяга 
към разграбване. Всичко това е нормално на фона на вече 
описаната разпокъсана менталност с неорганично 
присъствие на западната рационалност. Комунизмът оставя, 
от друга страна, дълбоки поражения върху манталитета на 
собственика.  

Д. Балканска пост-комунистическа сметка. 
Балканецът не разчита на доктрини, стратегии и 
компромиси в името на бъдещи ползи. Той иска нещата да 
станат тук и сега и да са непосредствено важни за живота. 
Балканският пост-комунистически човек няма да приеме да 
страда заради резултатите от реформата. Той ще 
предпочете да се облагодетелства сега и тук за сметка на 
провал на реформата. Късият, макар и силен ум на 
балканския хитрец, изчаква, отлага и отдалечава 
всевъзможните съображения и равносметки. Той иска да 
види нещата под носа си и тогава може да се съгласи на 
жертви. Нещата в този момент и на това място в тяхната 
сложна динамика – това е заниманието на балканския 
следкомунистически ум. Балкански са демокрадурата по 
сръбски, далаверата по български, манипулацията по 
македонски, скандалът по румънски, погромът по албански.  

Е. Свръхдинамика. Балканите са “врящ котел”. 
Динамиката на балканските значения, текстове, действия и 
сили е динамика на много центрове и подсистеми в една 
сложна система далеч от равновесие, на границата на 
стабилността, с постоянни локални катастрофи и силни 
скокове на самоорганизиране. След комунизма системата 
на балканите се освободи от задържащите сили и спонтанно 
се стреми към хаос. Производството на ентропия е така 
високо, че ентропия тече от Балканите към Запада. Но в 
същото време балканско е свойството за бързи позитивни 
промени, спонтанно самоорганизиране, макар и моментно и 
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локално. Затова бъдещето на балканския пост-комунизъм е 
бъдеще на намаляване на хаоса (най-лошото вече бе пред 
очите ни). 

Наистина на Балканите имаше либерализация отгоре: 
Тито пусна югославяните да работят в чужбина, а Тато не 
пречеше на битовите изрази на масово недоволство. Той не 
даваше заповеди да се стреля на месо при опит за бягство 
през границата., подобно на Хонекер. Той не тероризираше 
народа си с глад, мизерия и политически убийства за 
дребни неща като Чаушеску. Това направи кризите в 
България невъзможни. 

Тук цареше някакво равновесие, наистина 
напрегнато, но се крепеше благодарение на широка гама от 
патерналистични и патриархални нагласи, на 
комунистическата апатия, на относителната свобода на 
словото, а в последните години на режима, и на 
преустройството. България бе една от най- стабилните 
социалистически страни. Доларът бе на свободен пазар най-
много 10 лева. 

Син-ерегетически Балканите са постоянно 
отслабвани от намеси на Запад. Това става поради 
външната и вменена самоидентификация на Балканите 
с Европа и Запада. Тук постоянно и по всякакъв повод 
се доказва, че нашите проблеми могат и трябва да се 
решават единствено в западни форми. Това, съчетано с 
нашата неспособност или нежелание да ги решаваме в 
западни форми, оправдава Запада да налага свои 
решения. Западът неведнъж е демонстрирал силово 
отношение към Балканите, пълно равнодушие към техните 
интереси и искания и безцеремонно намесване във 
вътрешните работи на балканските страни без оглед на 
техните загуби.  

Съвсем друго е отношението на Запада към 
централноевропейските екс-комунистически страни. 
Унгария, Чехия и Полша през периода от средата на 
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петдесетте години до края на осемдесетте създадоха 
алтернативна политическа маса, хора, които са наясно , че 
комунизмът е антихуманен. Това стана чрез кризи. Всяка 
промяна в общественото съзнание през време на комунизма 
се извършва в такива кризи. В условията на България, с 
характерните у нас патриархалност и тоталитаризъм, т. е. 
затворено традиционно общество, върху което се настанява 
тоталитарна система, това е много по-трудно. 

71. Къде свършва Европа? 
Where does Errope End? 

Тема на световна среща  

на Хелзинкската гражданска Асамблея в Анкара, Турция, 
1993. 

А. Фрагмент. 
У нас темата “Европа” е прекалено силно дебатирана 

и е изнесла на повърхността многообразни комплекси за 
недостатъчност. Постоянно се питаме дали сме в Европа, 
дали се движим към Европа, как да станем Европа и дали 
ще ни приемат в Европа. В тази истерия слаб е въпросът, 
който има място: Кои сме ние? Европа в същото време 
разширява границите си и се осъзнава все повече като 
цивилизационно цяло, отколкото като геополитическо 
единство. Нейните граници някак си се размиват.  

Периодично в българското обществено мнение се 
надигат вълни на недоволство от изолирането ни чрез визов 
режим, за разлика от народите на Централна Европа, които 
пътуват свободно в цял свят. При това ние имаме много по-
нисък дял на илегална емиграция от Полша например. 
Осъзнава се, че сме третирани с други мерки и спрямо нас 
се потъпкват гръмогласно прогласявани вече два века права 
на избор на място на живот и свободно придвижване, 
залегнали официално в Хартата за човешките права. 
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Болезнено се възприема факта, че нашите граждани 
получават визи след унизителна процедура на чакане, 
интервюриране и събиране на всевъзможни документи, в 
силна степен накърняващи автономията на личния живот. В 
посолствата българите биват питани за лични планове, 
семейни отношения, искат им се документи за банкови 
сметки и т.н. Това събуди спонтанен протест, изразен 
интензивно от български интелектуалци като политолога 
Огнян Минчев през юли 1998. Българското външно 
министерство събра представители на легациите и настоя за 
оперативност и достойно третиране на нашите граждани и 
това даде резултат, макар и частичен. Ясно се видя, че 
уважението следва самоуважението и че тук трябва да 
отстояваш особено активно правото си, за да помръднеш 
стената на отритването. 

Б. България от девет години насам е в пълно съгласие 
с винаги строгите и най-често силно увреждащи интереса 
ни мерки (ембаргата) за усилване на международния ред, 
налагани от световни и европейски институции. В резултат 
на това ние не можем да си върнем дълг от Ирак – около $ 2 
000 000 000 и загубихме от ембаргото срещу Югославия 
към $ 4 000 000 000.  

- - - - - 
От няколко години насам в европейските първенства в 

различни спортове участват страни като Турция, Израел, Грузия, 
Армения. Защо тогава да не влязат и Узбекистан, и Киргизия? И 
какво тогава значи континентът Европа, ако “Европа” е 
разположена на три континента? 

- - - - - 
В началото на май 1998 г. “Вашингтон поуст” предупреди 

американците, че в България се произвежда пистолет-
ключодържател. Той не се регистрира като оръжие, не се 
идентифицира на летищата и с това се превръща в коварна 
опасност. След няколко дни създателят му в Пазарджик 
демонстрира пред представител на световна агенция качествата 
на оръжието, като изстреля патрон срещу себе си. Оказа се, че 
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въпросниът пистелет-ключодържател е оригинално средство за 
самозащита, без да е способно да убива.  

Премиерът Костов и членовете на неговия кабинет 
изтъкват в последно време (пролетта на 1998), че България вече 
отговаря на три от петте основни критерия за приемане в 
Европейския валутен съюз: растеж, ниска инфлация, стабилен 
валутен курс, размер на външния заем спрямо националния 
доход под известна граница, доход на глава от населението над 
определен минимум. 

В. Проясняване. Ако прочетем социализма и през 
Макс Вебер, както това най-често става през Карл Попър, 
се получават удивително конгруентни резултати. Анализът 
на Макс Вебер, по-стар от този на Попър, разделя 
обществата господствата на три типа: традиционно, 
харизматично и рационално. Типовете господство 
представят типове общество. Комунистическите общества 
принадлежат към рационалния (западен) тип общество, 
но тяхната жизнена тъкан е в силна степен аналогична 
и понякога конгруентна на тази на традиционните и 
харизматичните общества. Това е така, защото 
комунизмът е отрицание на капиталистическата 
рационалност на свободния и отговорен за своето богатство 
индивид. Вместо на правилата и силите на пазара 
индивидът е подчинен на волята и системата на Партията-
ръководител. Държавата е всеобхватна. Връзките в 
държавата, формално рационални, са неотговорни и се 
превръщат в лични връзки, подобно на връзките в 
традиционното общество. По места господстват кланове, 
приятелски кръгове, координирани властимащи. В цялата 
страна господства комунистическа олигархия, която се 
представя като олицетворител на волята на “народа”. Това е 
характерно за харизматичните и за традиционните 
нерационални общества. По замисъл свръхрационална, 
икономиката на това общество също е ирационална 
централно планова икономика, която е лишена от обратната 
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връзка на пазара и регулативната роля на цените, а още по-
важно е, че тя е лишена от жизнеността на частната 
собственост.  

Всичко това прави комунистическите общества не-
рационални, не-западни в смисъла на Вебер и в същите 
отношения не-отворени в смисъла на Попър. Пост-ком 
унизмът като връщане на системата на свободния пазар, 
основан върху частната собственост, и либералната 
демокрация, е преход от затворено към отворено и от 
традиционно към рационално общество. 

Г. Съмнение в “цивилизационния избор”. Ние сега 
стоим отстрани, в югоизточния ъгъл. На нас ни повтарят, че 
искаме да сме вътре. Това, че не сме в Европа, се възприема 
като минус в безусловен смисъл. Нашият “цивилизационен 
избор” е Западът по израза на президента Петър Стоянов. 
Това изглежда безспорно, а отхвърлянето или съмнението в 
този избор на най-новия политически лит се представя като 
предателство. И наистина съмнението, което владее хората 
тук, не е довело до нищо хубово с оглед тази 
принадлежност, а само до непълноценно присъствие. Тъй 
като хората не разбират този избор, а ретроградните 
социалисти не само не го разбират, но и се борят срещу 
него (те са против влизането в НАТО), националната воля 
за Европа отслабва, нашето влизане се забавя, а визията на 
Запада за България е все повече безразличие. 

Да се самоидентифицираме в тесен смисъл като 
принадлежащи на Запада, няма да е вярно и автентично и с 
нищо няма да промени нашата национална форма. Да 
кажем, че принадлежим към широкия поток на живи 
форми, задвижен от християнството и гръцката античност, 
ще бъде почти вярно и автентично. Защото през цялата 
история на българската държава ние сме били част от 
християнството, а след Възраждането сме се развили 
спонтанно и органично в потока на рационалната 
цивилизация на Новото време.  
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Де-формация на Европейските институции. Но 
тази форма не е формата на Западния живот в тесен смисъл. 
Балканските народи не са като западноевропейските. Те са 
по-затворени, по-органични, по-натурални, по-
ретроградни и по-ирационални в своите обществени 
форми. Те са развили локално допълване на ориенталски 
нрави и европейски форми на институциален живот. Но 
институциите винаги са били дистантни спрямо човека от 
кръчмата и улицата. Оттук цялото това търкане, непасване, 
недоверие към, нефункционалност на западните 
институции в органичния живот на балканските общности. 
“Побългаряването” на изборите, парламента, 
демократичното правителство, съдебната система и всички 
останали институции на демокрацията е налице още 
веднага след конституирането на съвременната българска 
държава. От това побългаряване въпросните институции не 
са спечелили нова национално специфична форма, а са 
изпаднали в някакъв дефицит на форма, т.е.де-формация.  

Слепота на вменената идентификация. Да се 
стремим на всяка цена и безогледно да бъдем в “Европа”, 
ако мислим, че някак не сме, за нас трябва да означава, че 
ние сме забравили за нашето колективно достойнство като 
цивилизовани хора, европейци, българи. Тази забрава 
непременно е и слепота, защото ние не виждаме каква 
точно промяна визираме – ние визираме една голя цел, а не 
начално състояние и наличен органически стремеж. Да не 
зная какъв съм и да се стремя да стана еди-какъв-си е 
обречен проект. Той е допустим само за историческа 
ситуация, която вече е изключила националните 
идентичности и е наложила някаква глобална без-
различност. Но тогава няма да става въпрос за пътуване 
към Европа, а за разтваряне в света. Такова разтваряне 
ми се струва че е актуално, защото се задава с огромна 
скорост глобализацията. 
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Констелацията, която накратко нахвърлих, не 
позволява да се говори сериозно за някаква съвсем особена 
“Европейска идентичност” и практиките на безогледно 
захвърляне на всичко и приемане на всяка цена на 
европейските форми са губещи, неадекватни и 
безперспективни.  

Балканите не са ъгъл, когато ги погледнем глобално. 
а се тича “на Запад” означава обикновена първосигнална 
реакция на субекти, които със закъснение изживяват 
националното от-хвърляне от Запада чрез комунизма. Те 
изживяват не на последно място своята принудителна 
индивидуална изолация от Западната наука, от Западната 
икономика, от Западната технология, от Западното 
изкуство, от западното потребление. Комунизмът наистина 
е виновен за изоставане и изолиране, което изкопа пропаст 
между Източна и Западна Европа. Но това не значи, че в 
края на 20 век ситуацията прави адекватно връщане едно 
към едно, без уговорки, което е имало смисъл преди 
половин век. Да се приеме пазара и парламента, 
правителството и съда, са рационални стъпки. Но те се 
правят и са направени на много места, включително и в 
далечния Изток. Това не е само по себе си “цивилизационен 
избор” (вж.отново Милков, 1998). Иначе Япония 
цивилизационно вече половин век би принадлежала към 
Запада. Но никой не би се наел да твърди това. Япония е 
твърде “тежка гравитационна маса”, за да обезличи 
собствената си идентичност в името на Запада.  

Да се направи “цивилизационен избор” за мен 
значи да се изкаже, ако не е изказана, или да се усили 
изказа, на собствената форма. За българите това е 
българската форма, визията за България. Това значи 
общност от българи с български обичаи, нрави и мисловни 
форми. Това значи и пренос на тези органични форми 
върху институции като политическите и икономическите. 
Вчастност това е пазар по български, т.е.с “пазарене”, с 
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хитрост, с негативни тактики и неформалност на 
договарянето. Сега, ако тези нрави и обичаи де-формират 
пазара и демокрацията, срещу тях въпросните институции 
ще оказват натиск чрез рационалните действия. В 
професията си българските политици и икономисти, 
бизнесмени и учени, ще се стремят към рационалните 
практики или форми на рационалност, дошли от Запад. Но 
това не значи, че ще бъде някак радикално отслабена 
“субстанцията” на българския живот. Ако е добре осъзната, 
добре изказана и добре защитена с уникални живи форми, 
както това е в далечния Изток, тя ще пребъде (до 
естествената си смърт).  

“Вие там от ъгъла!”. Европа има своя югоизточен 
ъгъл, който е много изостанал и пост-комунистически. Но 
жалко за западните хора, ако продължават да визират 
хората от “ъгъла на Европа” не като уникални и отговорни 
човешки същества и общности, а като жители от “ъгъла”. И 
два пъти по-жалко за самите балканци, ако си вменят, че 
трябва да захвърлят своята национална принадлежност, за 
да ходят някъде на Запад. Първо, те не могат да избягат от 
тази идентичност, за лошо и за добро. И второ, тяхното 
действие е неавтентично и безотговорно. Те са захвърлили 
своята идентичност, без да изхвърлят даровете на тази 
идентичност. Те, вчастност, се учат по български, където 
получават качествено и безплатно образование. Но ползват 
своята компетентност срещу западно заплащане, ако 
изобщо се доберат до професионално заплащане. Най-често 
тези хора не само забравят, но и се отвръщат от всичко 
българско и това аз смятам не само и не просто за 
национално предателство, а и за човешка низост да късаш 
от органичното си уникално присъствие на мястото си на 
тази земя, което е нито по-добро, нито по-лошо от всяко 
друго място за човешки живот. Това е метафизична 
слепота, морална невменяемост и лош вкус.  
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 Институционални контакти. Всички правителства 
от Източна Европа и почти всички от екс-съветска Азия 
встъпиха в интензивни контакти със световни и преди 
всичко със Западни организации за получаване на 
разнообразна и всестранна подкрепа. Но по-дълбокото 
основание за това интензивно контактуване между 
институциите е принадлежността към една цивилизация, 
стремежът към връщане към тази цивилизация за онези, 
които виждат, че са я изгубили за половин век или повече.  

Това са регулярни и извънредни визити на външни 
министри, премиери и президенти. Това са двустранни и 
многостранни договори. Това са преговори за влизане в 
Европейските институции (Съвет на Европа, Европейски съюз, 
НАТО). През юли 1990 България получи статута на “специално 
поканена” в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На 
7. 05. 1992 България става пълноправен член на Съвета. На 15 
април 1993 стратата става асоцииран член на Европейския съюз, 
а на 16 декември подава официално кандидатурата си за редовно 
членство. На 14 февруари 1994 подписа Рамковото споразумение 
за участие в инициативата “партньорство за мир” с НАТО, а през 
февруари 1`997 официално депозира кондидатурата си за 
пълноправно членство в Северноатлантическия договор (Желев, 
1998, с. 11). Това са регионални обединения с икономически 
характер като ЦЕФТА (централно-европейска организация за 
свободна търговия) и Черноморската конвенция. За Русия това е 
групата на най-развитите страни. Следват многобройни 
екологични, икономически и военни конвенции.  

Световните финансови институции (Международен 
валутен фонд и Световна банка, са първите организации, 
които предприемат активни и мащабни програми за 
икономическо възстановяване на екс-комунистическите 
държави.  

Живи контакти със света. Туризмът се разрасна 
като най-непосредствен обмен на хора. Той отбеляза бум за 
някои от екс-комунистическите страни като тези в 
централна Европа. За други растежът на броя на 
икономическите пътувания за търговия и бизнес 
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компенсира намаляването на туристическия поток. Те се 
превърнаха и в износители на престъпност. Именно тази 
престъпност е едно сериозно основание за възпиране чрез 
визови режими по шенгенското споразумение.  

В науката, изкуството и в религията (в по-особен 
смисъл) контактите на екс-комунистическите хора със 
Запада ги изправя пред проблеми. Стават ясно видими 
някои занижени и деформирани критерии за ценно 
изкуство или наука. Но в същото време се появяват и без 
особени трудности се реализират конвертируеми, световно 
ценни създания. В този жив контакт хората от нашите 
страни могат да демонстрират своята способност да правят 
автентично изкуство и най-напреднали научни изследвания.  

Интензивните комуникации, отварянето в 
технологиите, икономиката, политиката и във военната 
област правят страните прозрачни една за друга. Днес е 
нещо нормално американският президент Бил Клинтън да 
се договори в комунистически Китай за не-насочване на 
ядрените ракети на двете страни едни към други. В друга 
комунистическа страна, Куба, диктаторът Кастро говори 
позитивно за пазарната икономика. Какво остава за 
приобщаващите се с всеки изминал ден източно-европейски 
страни. Тук процесът напомня на буря. В известен смисъл 
това може би ни заблуждава в смисъла на прозрачността. 
Защото прозрачността има граници и в това лесно можем 
да се убедим, ако си представим нашия индивидуален 
живот като видим за всички. Има такъв експеримент. 
Американски студент инсталира преди две години 
компютър с видеокамера и денонощно гледа света и 
действа чрез компютъра си, който е постоянно свързан с 
“Интернет”.  

Прозрачността като смисъл в обществото не е 
някаква фундаментална, нито безспорна ценност. Тя е 
позитивен смисъл като особен модус на сигурността, която 
е безусловен смисъл. Но именно прозрачността може да 
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значи несигурност. Наистина, когато знаем за каквото си 
поискаме във всеки момент в обществото, тогава ние сме 
по-сигурни. Страхът от социалната неяснота и неизвестност 
намалява. Хората имат нужда от “бонбончета” или 
“таблетки” за сигурност, и политиците и журналистите им 
ги доставят. В същото време ние сме слепи за много важни 
неща. Яснотата, определеността в обществото, съвсем не е 
постигната от западните общества повече отколкото да 
речем в едно традиционно общество като китайското. В 
древен Китай и в силна степен сега на всеки му е ясно 
неговото място и е сигурен в живота си, стига да спазва 
твърдите правила на традиционното или тоталитарното 
съжителство.  

Обмен на идеи. Чисто едностранен е “обменът”. 
Идеите потекоха от Запад към Изток. Пост-ком 
унистическият свят в този период на силно страдание и 
неистов стремеж към Запад няма какво да предложи. От 
Запад идеите са тривиални: свобода, демокрация, индивид, 
частна собственост, многопартийност, свободен печат. Но 
лъха вече и един отрицателен повей на лишеност от 
възприятие на глобалния живот и ситуация, които 
“зомбират” западния човек като деятел и потребител на 
пазара.  

Обмен на хора. Шенген и България. “Шенген” е 
ограничение за “чуждите хора”, нахлуващи в уюта на 
Запада. Той е голяма и важна граница в съвременна Европа 
и за съвременна България. Това е идентификация, 
определеност, ценност. За човека на Земята същевременно 
това е низко, мерзко и е по-лошо от расизма, срещу който 
този Запад се бори. Западът е основан върху идеята за 
свободата и човешките права. Той продължава да 
прокламира тази своя идентификация. Но Западът много 
повече се самоидентифицира с изобилието, реда, чистотата, 
като качества на Западния живот. Шенген е 
доказателство,че Западът не е либерална демокрация преди 
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да бъде остров на потребителското благополучие. А това 
значи страшно много. Това значи безкомпромисно 
потъпкване на всичко, което може да застраши или смути 
благоденствието на Западния човек. А това е недостойно и 
нищожно условие за съществуването, чието наличие или 
отсъствие не значи нищо в мащаба на ситуацията на човека 
на Земята. Защото човек и в Шенген, и извън Шенген има 
еднакви проблеми да събира сила, за да умре или премине в 
друго равнище на живот. Глупост и слабост е да се 
увличаме по блясъка на артефактите, за да пренебрегнем 
органичното си същество, сетивното богатство на живота 
на прекрасната, топла и уютна, защото е наш дом, 
България.  

Западът не иска безусловно отваряне. Западът 
искаше безусловно отваряне по време на студената война. 
Западните политици и организации настояваха пред 
комунистическите правителства да отворят границите и да 
позволят обмен на идеи, стоки и хора. В това те се 
позоваваха на правото на човека за свободно пътуване и 
местоживеене. Но когато комунизмът падна, се оказа, че 
съвсем не е безусловно ценно бедни имигранти да залеят 
богатия запад. Правата на човека си имат граници. Една от 
най-твърдите граници пред тези права се оказаха 
интересите на потребителските западни общества.  

Д. Западна сметка. Преди десетилетия бе развита 
“теорията” за конвергенцията между социализма и 
капитализма. Според нея двете системи имат свои 
положителни и отрицателни качества и развитието им ще 
ги води до все по-тясно сближаване. Тази теория, както 
всичко, родено на Запад, бе разкритикувана яростно от 
социалистическите мислители. Сега сме свидетели на 
едностранно сближаване, без капитализмът да идва към 
социализма. То е трескаво, но мъчително. Това е повече 
дрейф на запад или надясно в пост-комунистическите 
общества. В това си значение отвореността на тези 
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общества е нестабилност, социално течение, а не 
стабилност, състояние на спокойно отваряне на силната 
социалност, която има достатъчно организираща енергия, 
за да рискува своето накърняване или ентропия. Но 
Западните страни за сметка на това се “затварят” именно 
поради това съображение – мотива за социалната 
стабилност. Притокът на хора, стоки, някои от които 
престъпни и на самата престъпност правят западните 
страни вече доста предпазливи към отваряне на изток. Една 
парадоксална ситуация, която бе непредвидима преди края 
на комунизма.  

Всичко това показва, че никой на Запад не върши 
нещо рационално и същевременно безусловно, като пряко 
въплъщаване на фундаментални ценности. Всички 
ценности рационалното общество с ирационално 
свръхпотребление ги претопява през собствените си 
интереси. Така че за тези от “ъгъла на Европа” няма място 
за сляп стремеж към Запада, а единствено за рационално, 
реципрочно, равноправно и взаимноизгодно 
сътрудничество. Ние трябва да вземаме практики и да 
стоим на своето място, отредено от Бог и историята. Без да 
наричаме това място “ъгъл”, “заден двор” или “периферия”. 
Това място е в центъра на Земята (колкото всяко друго 
място на повърхността на земята). То е нашето, мястото, на 
което сме се родили и живеем, и затова то е най-добро за 
нас и то е нашият земен рай.  

Е. Нова стена. Заговори се за нова стена, след 
“желязната завеса”, сега поставена не от 
източноевропейците, а от западняците. Дисипативните 
потоци след експлозията на комунизма неизбежно увличат 
поток на ентропия в западните общества – сенчеста 
икономика, проституция, наркотрафик, кражби на коли, 
всякаква друга престъпност, мафия. От друга страна 
икономиките на тези страни са донякъде натоварени (поне 
тази на Германия), за да поемат част от тежестта на 
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прехода. На над 800 милиарда марки е оценена стойността 
на прехода в бившата ГДР. Те се плащат от техните братя 
на запад и това създава не само икономически проблеми 
дори за тази силна страна, но и психология на недоволство, 
отчуждение и нови напрежения. В Германия във връзка с 
емигрантската вълна от Изток отново се надигнаха крайно 
десни националистични движения. (Бяха нападани и дори 
подпалвани общежития и лагери на емигранти).  

 

72. Място на Земята 

А. Фрагменти. 
Алексис дьо Токвил разказва, че в Америка първите 

заселници били общо взета два типа: хора-авантюристи и лишени 
от идеали (златотърсачи), които отиват да забогатеят, и заможни 
образовани и религиозни хора, които отиват за прослава на идея 
или за запазване на вяра. В първата колония във Вирджиния 
(1607) въвеждат веднага робството. В Нова Англия се заселват 
заможни и просветени хора със стремеж да преодоляват 
трудности и да прославят идеи. Те са поклонници (пилигрими), 
принадлежали на строгата секта на пуританите, убедени 
републиканци и демократи, преследвани в Англия. Те “са 
потърсили една толкова варварска и толкова забравена от света 
земя, където да е било все още позволено да живеят по-тяхному и 
да се молят на Господа свободно. Те установяват чиста 
демокрация като братство в Христа: “и пред Бога се 
съгласяваме да се съединим в политическо общество, с цел да 
управляваме сами себе си...; и по силата на този договор се 
съгласяваме да приемем закони, актове, наредби и да 
назначим, според нуждите, магистрати” (Токвил, 1996, сс. 62-
65).  

- - - - - 
“Хиляди българи непрестанно обсаждат посолството на 

САЩ в София с едничката надежда да се уредят в Америка, а в 
Юта едно момиче разрушаваше напълно тяхната химера, че зад 
океана е лайфът. “Най-голямата ми надежда е да се върна в 
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България”, повтаряше непрекъснато една от шестте дъщери на 
известен адвокат в щата. При това в гаража и пред къщата бяха 
паркирани един Мерцедес 500 купе, огромен Форд последен 
модел “Краун Виктория”, още един Форд – нещо средно между 
джип и автобусче, и други две коли” (Трайков, 6.05. 1998).  

Б. Факт.  
На 7. 05. 1998 г. от САЩ се върна Диана Дафовска. 

Двадесет години след като родопската песен полетя в Космоса, тя 
представя в “НАСА” за полети на совалката свое изпълнение на 
българска музика по стари фолкмотиви. Обяснението, давано на 
американците, е много интересно: тя е правена от 
прабългарите по звездите.  

Данни.  
Според проучване на Националния център за изследване 

на общественото мнение към университета в Чикаго върху 
националната гордост (1995), разглеждана като международно 
влияние и национални въжделения, на първо място е Австрия, 
следвана от САЩ и България (Ройтерс). В друга класация за 
гордост, свързана с национални постижения в отделни области – 
изкуство, история, армия, икономика и спорт, начело е Ирландия. 
България е 14-а. В дъното на двете класации са Латвия и 
Словакия. Проучването е извършено сред 23 държави. Разпитани 
са 28 000 техни жители. 

Общо 
1. Австрия     9. Ирландия  
2. САЩ     10. Испания  
3. България    11. Словения  
4. Унгария     12. Норвегия  
5. Канада     13. Полша  
6. Филипините    14. Великобритания  
7. Нова Зеландия   15. Русия  
8. Япония    16. Холандия  
17. Швеция    21. ФРГ 
18. Чехия    22. ГДР 
19. Италия    23. Словакия 
 
Специфични постижения 
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1. Ирландия    13. Швеция 
2. САЩ     14. България 
3. Канада    15. ГДР 
4. Австрия    16. Словения 
5. Нова Зеландия   17. Италия 
6. Норвегия   18. Чехия 
7. Великобритания   19. Унгария 
8. Холандия   20. Словакия 
9. Япония    21. Полша 
10. Испания   22. Русия 
11. Филипините   23. Латвия 
12. ФРГ 

(Ройтерс. 24 часа, 1. 07. 1998).  
Трудно е да се интерпретира такава класация, 

особено без да се познава въпросника. Но очевидно е, че 
тук се отразява мнението на питаните за страната им, като 
то е давано най-вероятно с интенция към одобрение на 
страната и одобрение на отговорите. Твърде е възможно да 
са отразени национални въжделения и компенсаторни 
визии. Но така или иначе тази картина променя 
вкорененото убеждение за “ниското самочувствие” на 
българина. Вероятно това е феномен на болезнена гордост, 
която реагира негативно на сведенията за национален 
неуспех и не отчита позитивните сигнали. 

- - - - - 
През юни 1998 г. княгиня Мария-Луиза, сестра на цар 

Симеон, прогонени от комунистическото правителство след 1944, 
дойде в Българя за трети път. Удивително е силното и 
неподправено идентифициране с всичко българско, при 
положение, че дядото – цар Фердинанд, принадлежи на известния 
австрийски род Кобург-гота. На 8. 06. 1998 г. по Националната 
телевизия от нея чуваме неща, които са известни, но неочаквани 
от прокудена царска особа. Тя с гордост казва, че българите на 
Запад преуспяват със способностите си, че сме на пето място по 
математическо образование в света, докато американците са на 
двадесет и шесто (Мария-Луиза, 8. 06. 1998).  
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В. Мястото на Земята не зависи нито от комунизма, 
нито от пост-комунизма. Такава нагласа е нужна на хората 
от екс-комунистическите страни, за да стъпят здраво на 
своето място на Земята. То е заето от тях и те просто трябва 
да го разпознаят отново, да го потвърдят и почистят, ако е 
нужно.  

Народите и нациите не са никога и никъде гости. 
Присъединяването към световни структури не е приемане 
на народи, а на държави. А културата не се избира с 
политическо решение. Една нация е или част от 
християнския западен свят, или част от ислямския близък 
изток, или част от будисткия далечен изток. Това не са 
непоклатими и рязко разграничени алтернативи. Но всяка 
нация е там, където я е завела нейната история, и не 
трябва да бъде другаде само защото положението на други 
привлича повече нейните лидери. Това евентуално 
движение на нацията в света се извършва във вековете, 
постепенно и органично. 

Г. Отвъд “рационалното общество”. Вярата в 
рационалната непостижимост на света и в неизказуемостта 
на неговите “корени”, характерна за източните и 
шаманските култури, изглежда не може да се впише в 
идеала на отвореното общество. Защото тази вяра не може 
да бъде дискутирана и критикувана рационално, а само 
може да бъде изпитвана след като се приеме насериозно. 
Но ако се вземе сериозно, се признава наред с отвореното 
общество и затвореното общество. Трябва ли отвореното 
общество да разкъса органичната цялост на затвореното 
вън от него общество, за да се наложи? И щом това е 
възможно, не е ли това насилие, а не “рационална критика”. 
Когато рационалната критика не се признава от една 
общност, и тя не е агресивна спрямо рационалните 
критици, трябва ли те да разрушават тази общност? Вярно 
е, че комунизмът бе агресивен и бе с намерение да “победи 
в целия свят”, да се извърши “световна революция”. 



 794 

Нацизмът също бе екстремно агресивен. Това оправдава 
насилствената намеса на запада в диструкцията на тези 
обществени системи (не човешки общности!). Но щом 
агресията очевидно не върви по отношение на други 
култури, както това ясно показа историята на извоюване на 
независимостта на Индия, която чрез пасивната съпротива 
на Махатма Ганди принуди англичаните да си отидат, 
тогава трябва ли отварянето на пост-комунистическите 
общества да се смята за задължение или дълг на техните 
правителства и народи? Във висока степен това отваряне е 
възприето като официална политика и като че ли народна 
воля в самите пост-комунистически страни или поне в 
Източна Европа, Прибалтика и Русия. Но дали тази позиция 
е достатъчно промислена? Не разрушава ли тя някакви 
коренни традиции? Не е ли сляпа спрямо скрити клопки в 
самия западен модел, които няма нужда да се приемат 
безрезервно.  

Американската мечта и мечтата на американците. 
Американската мечта е успехът от нула без граници в 
земята на безкрайните възможности. Но мечтата на 
американците е да проникнат в далечен свят на мистични 
знаци и реалии. Американците предпочитат българската 
музика да е на древни шамански племена и да е сътворена 
по звездите, отколкото да е прост славянски фолк или 
християнско песнопение. Българката се съизмерва с тази 
американска мечта и се съгласява да я изпълни. Това е 
много мило. 

Но зад това се крие тревога. Светът на успеха и 
безкрайните възможности е празен откъм автентичен 
живот. А това ни учи, че всяко пътуване в историята, 
културата, науката и цивилизацията се извършва на 
повърхността на света, в който народите си остават винаги 
на място и никога не бива да губят изворите на своята 
собствена сила.  
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Асиметрия на позитивната и негативна индукция 
на менталност между народите. Културата лесно се 
анихилира при отрицателна индукция. В индийското 
посолство българските служители лесно свикват с 
индийския “делови” навици, хаотизират се. Не е възможно 
те да повлияят позитивно на индийците, които са повече и 
са на своя територия. По-възможно е обратното: те да 
възприемат по-лесните за възприемане хаотични навици на 
индийците.  

Има и позитивни неща, които се възприемат без 
проблем. Това са митингите, демонстрациите, шествията, 
празниците на улицата и площада. Площадното празнуване 
на Нова година лесно се приема, но не е органично 
присъщо на общността на Балканите и говори за масов 
стремеж към Запада дори като подражание. След това идват 
изборите, парламентът, правителството, съдебните 
институции, пазарът. всички тези неща стават спонтанно и 
без усилия, доколкото те са лесни и по тях има съгласие в 
обществото.  

Западът и неговите граници. Знае ли някой до каква 
степен на организация на живота западните общества са 
“западни” и до каква те са “общочовешки”. Къде започва 
Западът? Къде свършва Европа – символ на завръщането на 
екс-комунистическите народи към “лоното на собствената 
цивилизация”? Трудни въпроси, които трябва да стоят пред 
нас, ако искаме да не сменяме една ирационална разруха с 
друга. Защото наистина либералната демокрация и 
свободният пазар са в някаква степен глобални, те са се 
наложили в много незападни страни с други традиции. 
Франсис Фукуяма дори смята либералната демокрация за 
последната форма в историята. Но ние сме свидетели на 
конфликти и напрежения на Изток, където някои страни 
забогатяха и прогресират бурно, възприели западни 
модели. Изглежда, че богатството всмуква и 
индивидуалните свободи се предпочитат пред всякакви 
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рискове от разруха на традиции. Но има ли японският човек 
онази дълбочина на преживяването и обърнатост към 
тишината на всемира, каквато е имал преди 
индустриализацията? Възможен ли е неговият Дзен всред 
небостъргачите и суетата на западния модел град, в каквито 
се превърнаха Токио и Сеул? И как българинът на 
Балканите ще почита своите дълбоки исторически 
традиции и ще цени собствените си добродетели, 
включително своя скепсис, своята музикалност и своя 
натурализъм, ако те не са съвместими с етоса на 
съвременна Западна Европа?  

Съединените щати са обект на догонване в мечти, 
намерения, социални форми, включително кино, съдебна 
система, мода. Те са еталон като икономика, демокрация и 
ред. Според нас, каквото и да стане, дори американските 
президенти са подсъдни за една или друга афера. Ето, 
Никсън си отиде въпреки своите безспорни исторически 
заслуги, само защото е наредил да се подслушва партийна 
централа на опонентите от Демократическата партия.  

Всичко това е функция от вестникарския шум. 
Америка си прави постоянно реклама. Прозрачността на 
живота на президента е фикс-идея, която достига до 
абсурда да се прониква в неговото легло и да се разследва с 
кого е спал, преди да стане президент. Това не усилва 
демокрацията, а я отслабва. Но подсилва вярата на 
американците в демокрацията и визирането има като идеал 
от останалите хора. Институцията президент ще работи 
много по-ефективно ако никой никога не се бърка в личния 
живот на президента. Това се отнася и до всички останали 
институции.  

Догонването. Заслужава ли си да се заема позата на 
жадно настояващия да влезе в компанията на издигнати, 
които тепърва ще гони и никога няма да достигне? Има ли 
смисъл да се обричат цели страни да догонват 
неограничено във времето други страни? Догонването 
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означава абсолютно лишаване от избор, защото всичко, 
каквото целиш, вече е реализирано от онези, които 
догонваш. Догонването е копиране на добър оригинал във 
винаги по-лошо копие. Догонващият явно се движи в 
чуждо пространство, дефинирано от онези, които догонва. 
А в самия процес на догонване догонващият никога не е на 
мястото, което избира. Нещо повече – през цялото време 
той не е на място, а в движение. Той не е още нито това, 
което догонва, нито вече онова, от което бяга. Той може да 
бъде на мястото, което цели, ако догони догонваните. Но и 
тогава това място няма да е негово, няма да е избрано от 
него. Догонването е лишаване от самоличност. Наистина 
трогателно безлично е блъскането да се влезе по-рано в 
НАТО, наподобяващо социалистическото блъскане за 
дефицитното. Изумително е бързото превключване на 
централноевропейските пост-комунистически страни така 
рязко на западни релси, че например деветдесет процента 
от унгарците наскоро гласуваха да се влезе в НАТО – 
процент, който не може да се очаква като одобрение дори 
от народите на страните – членки на НАТО. Очевидно това 
е “комплекс”. 

Да, пост-комунистическите народи и правителства, 
движени от комплекса за изолация и изоставане, бързат 
трескаво да се присъединят към Европа на фона на 
скепсиса на някои от самите западни страни. 
“Вишеградската тройка” на отличниците на прехода 
Унгария, Чехословакия и Полша, са винаги заедно, когато 
трябва да се пробият бариерите на Западните институции, 
макар и за сметка на останалите, които трябва винаги да 
чакат повече и да се стараят повече, за да получат 
благоволението да бъдат и те европейски страни. Създават 
се типични за комунизма, а може би и за капитализма, 
групи за нелоялно и илегално, за подмолно и коварно 
изтласкване на другите конкуренти. Поддържа се чрез слаб 
интерес и мнимо подпомагане бавен и мъчителен преходът 
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в останалите страни, които и без това по-слабо напредват 
по пътя към Европа. Този по-слаб ход може да се тълкува и 
се тълкува като “глупост”, “некултурност”, “импотентност” 
на тези страни и народи. Но ако става въпрос за несъгласие 
или не така безрезервно съгласие със западните ценности? 
Тогава етичен ли е натискът от Запада да се спазват 
нормите на Запада и налагането на санкции като визови 
режими и бариери при преценка, че тези норми не се 
спазват, а от друга страна проповядване на свободен избор, 
на независимост, на свободен обмен на хора, идеи и стоки? 

Адекватен ли е стремежът към “отваряне” към една 
затваряща се общност, каквато днес представлява Западна 
Европа? Очевидно разумният отговор трябва да отчете 
тенденциите на затваряне и отваряне, тенденциите към 
глобалност и локалност, тенденциите към егоизъм и 
алтруизъм в Западна Европа. но преди всичко за нас е 
важен нашия собствен живот. Каква е нашата форма? Какъв 
е нашият интерес? Какви са онези наши ценности и форми, 
които не копират нещо чуждо и върху които се строи 
нашият собствен живот? Защото именно по тези форми 
няма кого да гоним и ще бъдем на мястото си.  

Така аз ще опитам да намеря границата между 
жизнения субстрат на нашите общества или поне на 
българското, под която не бива да се руши, а на която 
основа трябва да се гради, и отхвърляния комунизъм. Това 
значи, че без много дълбоко разбиране на комунизма е 
невъзможно адекватно да се върви напред. Може да се 
разрушат неотменни и важни живи форми, които нямат 
нищо общо с тоталитарната система. Тази граница във 
висока степен е намерена поне в перспективата, постижима 
от мен като автор, във “Феноменът комунизъм”. 
Комунизмът е лош не просто като планова икономика и 
тоталитарна държава. Той е лош със същината на типа 
правене. Свят, живот и човек не се правят. В буквалния и в 
символичния смисъл. Всичко, което на Запад съдържа 
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опити за правене на свят, живот, човек, със средствата на 
науката, организацията и технологията, е несъстоятелно. 
Ако капитализмът се прави подобно на социализма, като 
нов свят, той не ни е нужен. Ако западните ценности се 
правят от нас подобно на правенето на нов свят, нов живот 
и нов човек, това е същата болест като комунизма, от която 
искаме да се лекуваме. Ние трябва да пазим спонтанността 
на нашия живот. А това значи да не се забравяме, 
съизмервайки своята скорост на движение към Европа с 
другите. Една нация, една държава, един народ е винаги 
при себе си и няма къде да ходи. Ако той има определена 
самоличност.  

Цялото движение на “отваряне” на екс-
комунистическите страни е само трансформация на 
артефактуални текстови, институционни и ментални 
форми. това не е раждане на нов живот, нито е смърт. Това 
не е въпрос на живот и смърт. Това е въпрос на 
присъединяване към една компания, която е осъществила 
свои сили, потенции и цели. Ако и доколкото тези сили, 
потенции и цели са и наши, тогава да се присъединяваме. 
Но това е невъзможно и несъстоятелно като тотален жизнен 
процес. То не може да е смисъла на социалния ни живот. 
Иначе ние сме вече в плен на болест без лечение – болестта 
на непълноценния, догонващия.  

Най-важна задача в този анализ е да се намерят 
формите, адекватни за отварянето на пост-ком 
унистическото общество. Да не се разрушават сляпо 
собствени живи форми, собствена самоличност. И да не се 
гледа на това отваряне като свръхценност. 

Лошият имидж на България постоянно се обновява 
и възпроизвежда. Винаги, щом България стане с нещо 
конкурентна на други страни и така поне в пазарен смисъл 
накърни тяхното господство, започват масирани атаки. 
Когато изнасяме електричество при положение, че на 
Балканите всички внасят, започват да идват всевъзможни 
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делегации от западни организации, за да искат да спрем 
атомната си електроцентрала. По-рано се създаваха 
истории като българската следа в атентата срещу папата, 
българския наркотрафик или трафик на хора.  

Е. Мястото в света като крехко стабилна система 
не е твърдо определено. То се променя. И все пак да си 
останеш на мястото значи да имаш сила, ако това място е 
оформено като живо присъствие. Мястото на бивши 
комунистически страни се различава от бившия “втори 
свят”. Това вече е един многообразен свят, една 
разпръснатост. Всички екс-комунистически страни след 
експлозията на комунизма дрейфуват спонтанно към своето 
“естествено място” в културите, цивилизациите и света 
като цяло. Оформиха се няколко ядра като култура, успех 
на реформата и равнище на развитие. На първо място това 
са централноевропейските страни от “Вишеградската 
тройка” – Чехия, Полша, Унгария. Към тях цивилизационно 
се отнасят Словения и Хърватско, макар и с балканска 
специфика. Междинна е Словакия, но тя е по-близо до тази 
група страни, отколкото до Балканите. Следват балканските 
страни Румъния, България, Сърбия, Македония, Албания, 
Босна и Херцеговина. Тук нещата са много неясни и все пак 
имат своя специфика. тези страни ще продължават да 
вървят през историята на Европа лъкатушейки и ще останат 
неспокойни. Но движението към стабилизиране и 
консолидиране на Европа вече ги увлича и Румъния и 
България имат ясна посока на своето движение. Останалите 
рано или късно ще ги последват – те са част от Европа. Все 
пак тези страни са културно специфични. Те са 
“подсистема в системата”. Друго системно ядро са 
прибалтийските републики с крехки икономики, но стари 
западни цивилизации. Следва Русия като европейско-
азиатски гигант, който задава своя мяра. Край нея се 
групират изтеглени назад в развитието си от гравитацията 
на “съветските смисли” Украйна, Беларус, Молдова, 
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Армения, Грузия. И накрая са пост-ком унистическите 
страни от Средна Азия, бившите съветски републики 
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, или “Азиатските 
Балкани”, както ги наричат някои на Запад.  

 
Всяка страна е на своето място и всеки човек, роден 

в своята страна, има своето място в тази страна. Всички 
приказки за безусловен космополитизъм са лишени от 
разбиране за уникалното жизненото единство, получено 
исторически на определено място. Човек е цялостен, когато 
може да каже: това тук е моето място, аз съм от еди-къде 
си. Това е принадлежност и поемане на отговорността да 
пребивава и да очовечаваш по своя специфичен начин 
определено кътче на Земята. И няма никаква историческа и 
цивилизационна енергия, която може да откъсне човека от 
неговото място. Българинът си остава навсякъде българин, 
независимо колко активно и съзнателно той се определя 
като такъв, стига да е израсъл в България. А мястото на 
страната в света не е релативно и не е историческа 
интерпретация. То е винаги своето място. Нациите няма 
къде да ходят. Времето на преселението на народите е 
свършило. В края на 20 век е време на свободни пътувания 
по цялата земя. Но пътникът е пътник, когато има яснота 
относно точката на тръгване и връщане. Ти можеш да 
обикаляш, без да губиш ориентация, когато имаш свое 
място на Земята. 
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Глава ДВАНАДЕСЕТА. МЯСТО НА 
ЗЕМЯТА 

66. Ментална констелация в края на века 
Докато екс-комунистическите страни се лекуват и 

източноевропейците визират Запада като свое истинско 
място, светът се движи многосмислово, без ясна глобална 
посока.  

А. Фрагменти.  
“Тези процеси хвърлят допълнителна светлина върху 

упадъка на демократичния дебат. “Разнообразие” – един лозунг, 
изглеждащ привлекателен на пръв поглед – вече означава 
противоположното на това, което би трябвало да означава. На 
практика се оказва, че разнообразието легитимира един нов 
догматизъм, в чиито рамки съперничещите си малцинства 
намират убежище зад параван от убеждения, непроницаеми за 
рационална дискусия”, пише Лаш в една скептична равносметка 
под заглавие “Бунтът на елитите или предателството към 
демокрацията” (Лаш, 1997, с. 21).  

“В технически и икономически развитите части на света 
науката и техниката драматично повишават човешката 
способност не само за себеудовлетворяване, но и за себепромяна. 
В по-бедните региони на света модерните комуникации засилват 
усещането за глобална несправедливост у масите, които се борят 
за собственото си физическо оцеляване. По такъв начин в 
контекста на глаболната близост се разширява опасната пропаст 
между различните типове фундаментално безпокойство...Най-
важното политическо следствие от техническите нововъведения е 
установяването на социална близост в глобален мащаб – като се 
преодоляват времето и разстоянието. Но тази нова близост 
едновременно съединява и противопоставя...Като резултат 
пропастта за модерното човечество между повишени 
очаквания и действителни възможности вероятно никога не е 
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била толкова голяма, колкото днес” – размишлява Збигнев 
Бжежински (Бжежински, 1993, сс. 85-86). 

Б. Експанзия на правенето на пари на фона на 
световна вяра в Бог(ове) при липса на знание къде 
отиваме.  

Впечатлява мащабът на глобалната експанзия на 
капитала.  

По данни на Центъра на Обединените нации за 
транснационалните корпорации, общите продажби на 350-те най-
големи транснационални корпорации през 1985 са възлизали на 
една трета от общия брутен национален продукт на всички 
индустриални държави и са надминали общия брутен национален 
продукт на всички развиващи се държави, включително Китай. 
Това се равнява на една световна икономика в световната 
икономика”(Хайлбронър, 1997, с. 54). 

 Това значи доминираща нагласа към правене на 
пари в света в навечерието на 21 век. Въпреки че тя има 
западен корен, нейното присъствие във всички географски 
дължини и ширини не познава граници.  

Нагласата да се правят пари е морално неутрална. Тя 
не носи форма за глобално ориентиране на човешките 
същества.  

- - - - - 
Милиарди хора по света (повече от половината от 

населението на Земята) изповядват в различна степен една 
от световните или местна религия. Това значи, че 
мнозинството от хората вярват в присъствието на 
трансцендентна сила или Творец. Най-често тази вяра носи 
морални измерения и проецира върху мисленето и 
действието перспективата на отвъдно продължение на 
живота. Но никой не знае опитно или достоверно къде 
ще отидем и как точно зависи това от мислите и 
действията ни на тази Земя. 

В. Ние излизаме от комунизма и се насочваме на 
Запад. Западът ни изглежда нашето истинско място. 
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Именно от тази цивилизация сме били откъснати с 
настъпването на комунистическата система. Но ние не сме 
във фаза с движението на самия Запад. Наистина реформата 
в Източна Европа е в момент, когато Европейският съюз се 
учредява и разширява като единна Европа. Ние правим 
нашите реформи с намерение да се присъединим към тази 
Единна Европа. Но глобално това не е най-важното. 
Глобално Западът е в смислова криза и не може да 
предложи нова идея на света. В края на 20 век, когато е 
пред прага на своето обединение (глобализация), светът 
страда от силно осезаем недоимък на общи смисли.  

В тази констелация, в която разпокъсани и 
некореспондентни смисли са съ-поставени в глобалното 
комуникационно пространство, се противопоставят 
западната либерална демокрация и ислямската идея за 
спасение чрез въздържане. Тук се включва мощната 
будистка идея за непривързване към този свят и изконната 
хиндуистка идея за кармата и прераждането.  

Западната търсеща духовност се вслушва в Изтока, а 
Изтокът осъществява идейна експанзия, задвижвана 
предимно от този западен интерес. Така сме свидетели и 
участници в един смислов диалог между Запада и Изтока с 
перспектива да се култивира общочовешко смислово 
изясняване на ситуацията на човешкия живот на 
Земята. Ако това наистина стане, новите открития относно 
манипулирането с човешкия живот (генното инженерство, 
изкуственият интелект и психо-технологиите)  ще 
бъдат разбрани мъдро и няма да доведат до нови утопии и 
социални катастрофи.  

А това означава, че страните от нашия регион, които 
са на границата между мега-култури, трябва да бъдат 
духовно подготвени за ключовата роля, която им се 
предлага от времето. Те трябва да съумеят да излязат от 
комунизма на такова място и в такъв хоризонт, в който да 
не се идентифицират сляпо със “Запада”, а да намерят 
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собствени изкази на собствени мисли за света, които да 
представляват тяхната ново-намерена идентичност.  

Г. Световни ментални форми.  
Отговорна идентичност. Когато в контекста на 

Европа, Запада, Изтока, света, се самоидентифицираш 
национално, ти не можеш да избягаш от отговорността за 
живота в собствената си страна. Ти представяш своята 
страна. Ако си позволиш да критикуваш неща в тази 
страна, следва да помниш, че ти си неин гражданин и може 
би ти носиш нещата, които критикуваш. Ако искаш до се 
утвърдиш лично за сметка на националното достойнство, 
ти нанасяш рана на всички, които идват след теб от името 
на родината ти. 

Тежестта да изпитваш отрицателното отношение към 
собствената си страна е твоя тежест, и ти я носиш 
справедливо. Ти винаги си част от своята страна и така, 
както ти тежат нейните болки, те радват нейните 
достижения. Със същото основание, с което се гордееш със 
страната си, е редно и да се срамуваш или гневиш от 
нейните сенчести страни. Стабилизацията и 
нормализирането в пост-ком унистическите страни ще 
върне позагубената гордост, която на фона на 
свръхразвитото чувство за достойнство носи 
хипертрофирано страдание. Но има неща, които не могат да 
се преодолеят. 

Органичност на принадлежността. Нито една 
страна не е избирала съзнателно своята култура и не е 
успявала да наложи върху своя живот органично 
евентуален съзнателен (политически) избор за 
присъединяване към съюз или друга международна 
организация. Официалното налагане на християнството и 
славянската писменост като политически актове не са 
въвели Запада органично. Това е станало чрез експанзия от 
друго естество, което може да включи в себе си като 
органичен момент приемането на християнството и 
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въпросната писменост от българите в техния дом, в 
църквата и на площада. Да се каже, че ние сега избираме 
към коя цивилизация принадлежим и да започнем 
икономически и политически действия за цивилизационно 
присъединяване, е неадекватно. То има смисъл само като 
политическо и институциално санкциониране, 
потвърждаване на една вече налична форма.  

Принадлежността към културно цяло е някак 
спонтанна, изначална и исторически необратима. 
Културата и цивилизацията са във формите на живот на 
общността, а не в институциите като рационално 
проектирани средства. Начинът на колективно мислене в 
бита, на площада и на сцената се определя от традиционни 
и залегнали в колективното безсъзнателно форми. Такива 
форми не подлежат на технология. Те не са институции – те 
са навици, обичаи, нрави, типове мислене. 

Криза на либерално-демократичната идентичност 
на Запада. Пост-ком унизмът протича в неравновесна 
световна среда. Самата експлозия на комунизма със своите 
ударни вълни носи нестабилност в световното окръжение. 
Съседните страни стават приемници на емигрантска и 
криминална вълна. В тях започват брожения и недоволства. 
Техните правителства са принудени да поставят бариери 
пред чужденците. Това създава напрежение между пост-
ком унистическите и западните страни.  

Западните страни се хващат в една неискрена и 
непоследователна защита на либералните ценности. 
Именно те сега преценяват как да процедират с пост-ком 
унистическите страни в контекста на синтеза на европейско 
и световно единство. Оказва се, може би неочаквано за 
самите тях, че либералните принципи, приложени 
последователно, водят до “хаотизиране” и “отслабване” 
на тяхното богато общество, в което се разтваря вълната 
от екс-комунистическите страни. И тогава 
геополитическите и културните дискриминации са налице. 
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Оформят се привилегировани страни и страни-аутсайдери. 
Тези деления усилват съществуващите разлики между тях и 
правят излизането от комунизма по-лесно за и без това по-
леко поразените и по-трудно за онези, които са ударени 
най-силно.  

Липсва глобално позитивно насочване. Пост-ком 
унизмът протича в световно нестабилна ситуация, 
определена от Збигнев Бжежински като ситуация “вън от 
контрол”. Илюзия е да се чака глобално позитивно 
действие за изтръгване на екс-комунистическите страни от 
ямата, в която са попаднали. Всеки да се спасява сам, е 
дълбокият урок от западната либерална демокрация. Но 
Западът не напомня, че е отговорен за определянето на 
Източна Европа като “зона на влияние” на СССР. Напразни 
останаха усилията на президенти като Хавел и Желев за нов 
западен “план Маршал” за Източна Европа. Очакваната от 
нас западна помощ се оказа илюзия. Много регионални 
проекти се консумират от западни фирми и специалисти. 
Проектите на ФАР и други организации създават работа и 
бизнес на чужди фирми и хора. 

Западни колизии. Пост-комунистическата визия за 
Запада като доминант в света е наивна. Тя изважда в 
съзнанието дълго подтискан стремеж към “завръщане” в 
култура, от където ние, източноевропейците, сме били 
откъснати. Но тази недиференцирана и наивна представа за 
Запада е сляпа за драматичните колизии на западното 
общество, за експанзията на егоистичния интерес, за 
хладината на отношенията между хората, за 
безскрупулното и безлично отношение към чуждото 
страдание, за самотата. Някои от нас са заслепени от 
блясъка на западния живот и не виждат иначе ясните за ума 
негативни модуси. 

Хората носят и разпространяват по цялата земя 
своята егоистична природа и по-лесно са готови да не 
признават, отколкото да уважават другите народи и страни. 
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Те са склонни да съдят за ценностите по силата, с която те 
се налагат. Но следващият век е век на обединение на 
човечеството ако не морално, то пред лицето на общи 
проблеми. Те поставят на заден план достойнствата на 
нациите и изваждат на преден план достойнствата на 
личностите. 

Глобализация.  
Светът се превръща в “голямо село” (Бжежински, 1994, 

Томов, 1996).  

Световното обединение според видни историци и 
философи се свърза с “нова цивилизация”. Това е “третата вълна” 
или “постиндустриалното общество” на Алвин Тофлър (Тофлър, 
1991, сс. 173-177).  

Според нашия политик Александър Томов това е 
“посткопиталистическо общество” или “четвърта цивилизация” 
(Томов, 1996, с. 13-53). Културните разлики слизат под 
равнището на универсалната техническа цивилизация от Западен 
тип. 

Компютърната комуникация не оставя място за 
изолиране на някакви икономически, политически, научни 
и културни форми. В Интернет няма тайни и твърди 
културни граници. Просто географските граници не 
съществуват в края на 20 век културно, цивилизационно, в 
силна степен икономически и в известна степен 
политически. Организацията “Европейски съюз” не е 
уникална европейска форма, а по същество преходна форма 
към глобализацията. Защото Европа се обединява като 
втори голям център на Западния свят след Щатите и като 
съ-принадлежащ към един и същ културен свят. В същото 
време информациите, технологиите, бизнесът и начините 
на живот на масово равнище не знаят граници между Запад 
и Изток. 

Алвин Тофлър говори за “глобално съзнание”, но 
твърде неопределено, бегло и неубедително.  
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“Третата вълна поражда групи с по-широки от 
националните интереси. Те образуват основата на появяващата се 
глобалистка идеология, наричана понякога “планетарно 
съзнание”. Това съзнание се споделя от служители в 
многонационални организации, дългокоси участници в кампании 
за защита на околната среда, финансисти, революционери, 
интелектуалци, поети и художници, да не говорим за членовете 
на Тристранната комисия...Точно както национализмът 
претендира, че говори от името на цялата нация, така 
глобализмът претендира, че говори от името на целия свят” 
(Тофлър, 1991, с. 420).  

Това е все пак нещо, но то е твърде далеч от ментална 
форма. Ако е въпрос да се говори от името на “целия свят” 
или “човечеството”, така говорят от три-четири века всички 
учени, а от двадесет и повече века всички хиндуисти, 
будисти, християни и мюслюмани. Въпросът е друг. Как ще 
се възприема, пази и развива в живия живот на всяка крачка 
земята като място на човечеството и живота, който 
заварваме тук. Самата “трета вълна” не е определена и 
фактите, които според Тофлър са нова цивилизация, най-
често не са, погледнати от края на века. Например 
възможно ли е правенето на пари да се съгласува с пазенето 
на Земята и живота, или ще продължи да унищожава горите 
и видовете й и изчерпва ресурсите й?  

На Земята няма никакви центрове и периферии 
(център има в Земята). Балканите са област на 
самостоятелни форми, някои от които са местни, а други са 
дошли с експанзията на хора, живи форми и институции от 
Запад и от Изток. Разбира се, че Балканите са слаб Запад и 
слаб Изток като периферия както на Запада, така и на 
Изтока. Но понятия като “Запад” и “Изток” изразяват вече 
отминаваща ментална констелация. (В дименсиите на 
кълбовидната Земя “Западът” е и на изток от “Изтока”, а 
“Изтокът” е и на запад от “запада”). 

И на запад, и на изток, контекстът на социалната 
рационалност, на професията, на бизнеса, на политиката, на 
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официалната религия и т.н.е различен от контекста на 
ирационалния общностен живот, на любовта, на бита, на 
забавленията, на празниците, на почивката. В своя 
индивидуален и уникален живот всеки от нас е потопен 
непосредствено в един неясен и дивен свят и носи дара и 
отговорността да бъде човек на тази планета и живо 
същество в безкрайната нежива шир. Тук той не е член на 
партия и фирма и не осъществява “цивилизационен избор”. 
Мюслюманинът се моли различно от християнина и 
будиста, но и тримата еднакво присъстват тук в едно 
крайно и съзнателно съществуване, без гарантирана яснота 
и техника на умиране. Нито един от тримата не е избирал 
да се роди като човешко същество и да умре. Съдбата ни да 
сме живи същества и хора на тази планета в тази Вселена е 
толкова важна, че пред нея бледнеят културите, 
цивилизациите, обществата, прогресът, просперитетът. Ето 
това е безспорното и дълбоко автентично основание на 
глобализацията, на естествената визия, че всички сме 
съседи и братя на тази Земя и е безкрайно неавтентично да 
си вменяваме непълноценности или превъзходства по 
признака на “периферия” или “център”. 

Д. Световен ум? Хегел твърди, че ходът на 
историята е ход на световния дух. Той също казва, че в 
историята се реализира разумен проект, самата разумност е 
действителност.  

Франсис Фукуяма визира в експанзията на западната 
либерална демокрация и особено в краха на комунистическия 
проект свидетелство за “края на историята” като край на 
еволюцията на свободата. В тезата си за този тип край Фукуяма 
се позовава и на Хегел (Фукуяма, 1993, с. 55-70).  

Фукуяма е прав за политическата форма, която се 
очертава като най-добра за съчетаването и разговора между 
световно представените различни и противоположни 
мисли. Политиката в света не решава коя мисъл е правилна, 
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а в условията на свобода (предложени от западната 
политическа култура) позволява хората да разговарят, 
умуват и може би да постигнат световно съгласие относно 
това как ще се живее заедно на Земята през следващите 
столетия и хилядолетия.  

Така, както западната информационна технология е 
най-добрата техническа форма за обмен на информация, не 
е изключено, а е много вероятно именно либералната 
демокрация да има общочовешко значение като най-
удобната институциално фиксирана форма на социален 
живот. Именно при нея индивидите се ползват с най-голям 
личен хоризонт на мислене и действие, като носят 
отговорност за своя избор.  

Наистина либералната демокрация е не-отговорна за 
“посоката на движение на света”, не може да се грижи за 
живота на Земята, не може да опазва жизнената среда, не 
носи спасение от бедността. Но тя създава среда за 
инвенции и пространство за изпитание на отговорните 
човешки избори. Тя е отказ от тотални проекти като 
комунизма, в които се въвличат човешки маси без да е 
възможно някой отговорен да носи последствията за това. 
Не е възможно в условията на либерална демокрация да се 
появи организация, която да вменява на хората какво да 
мислят, как да живеят, как да произвеждат и на какви 
правила да се подчиняват. Именно хората решават отчасти 
чрез инструментите на държавата тези въпроси. 

Ние сме пред прага на един наистина глобален 
човешки ум. Но това не е Хегеловият Абсолютен дух, а 
ограничената и все пак не вечна човешка рационалност, 
която досега е доказала, че не се спира пред локални пречки 
и може да експанзира неограничено, ако не се поставят 
задачи извън силите на човешкия разум.  

Нищо не е гарантирано и човечеството е на прага на 
поставянето като рационална процедура на спасяването си 
и на гарантираното продължаване на живота за мега-
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мащаби на времето. Излизането от комунизма съвпада с 
движението на цивилизованото човечество към ментално и 
рационално обединение. А това значи, че резонът не е “път 
към Европа”, а “път към себе си в света”.  

Е. Земята е малка, а растежът на хората е голям. 
Индустриалният растеж произвежда все повече ентропия за 
сметка на реда в мащаба на Земята. Преди десетилетия 
Римският клуб – кръг от учени – прогнозира демографска и 
екологична катастрофа на Земята. И досега перспективите 
за катастрофа не са пречупени. Земята е относително 
затворена и ентропията в нея може да расте до безкрайност. 
Най-мощният източник на енергия е Слънцето. Но дори и 
този приток на енергия, който прави животът на Земята 
възможен, не може да компенсира разрушителните 
възможности за живота и особено за човешкия род на 
Земята, които технологията е развила днес.  

Остава си проблем и основна практическа задача на 
глобализираната световна цивилизация да реши този 
проблем с някакъв тип глобална регулация на 
технологиите. Но това изисква и глобална икономическа 
регулация, която най-вероятно ще промени свободния 
пазар и ще го ограничи.  

67. Българският случай 
Нашият поглед в тази книга е български. Той е част 

от “българския случай” – закъсняването и уникалната 
равносметка. 

А. Фрагменти.  
27. 10. 1996 г. Франкфуйтер Алгемайне Цайтунг: “В 

долината на смъртта се усмихват само червените мобифони”. В 
началото на януари 1997 г. Юропиън: “Българите са най-
нещастните хора в Европа”. В края на януари 1997 Поан. “БСП е 
слон, а България – магазин за порцелан”, П. Михелсон в 
Ханделсблат – Холандия припомня обстойно и аргументирано 
включването ни в международните санкции срещу Ирак, Либия и 
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бивша Югославия. От Ирак и Либия страната има вземания два и 
половина млрд. долара. Само загубите от стъпката на София 
срещу Белград възлязоха на 6 милиарда долара, припомня 
Михелсон. Прави се и простият извод, че общата сума – дългове 
и загуби от новия вид интернационализъм на София, надхвърля 
доста външния ни дълг. Поради което Западът има както 
политическа, така и хуманитарна отговорност за положението в 
България, заключава авторът... 

България не престана да бъде третирана и през 1997 г. като 
демон N 1 сред страните от бившия соцлагер. Превозвани кюрди 
в ТИР-ове на Запад, пиратски компактдискове, “частна фирма 
посредничи на Ирак за покупката на 5 чешки пасивни радарни 
системи “Тамара”, които можели да засичат даже невидимите 
американски самолети Ф-117”. Намериха се “нови доказателства 
по т.нар. “българска следа” в опита за убийство на папа Йоан-
Павел II от 13 май 1981 година (Йотински, 23. 12. 1997). 

- - - - - 
“ – Изобщо не подозирах, че журито има намерения да ме 

класира. Мислех си, че съм се провалила. Като обявиха името ми, 
изкрещях. След това ми се губят някои моменти. Помня, че се 
разцелувах с момичето от Франция. Направо бях шокирана.” 
Така пресъздава момента на победата в елитния конкурс “Най-
добър манекен на света” в Истанбул на 5. 12. 1997 българката 
Цеци Красимирова, избрана за манекен N 1 на Европа за 1997. На 
същия конкурс българинът Явор Веселинов бе обявен за “Най-
добър фотомодел на света”, като същевременно получи и 
специалния приз “Принц на света” (Радославов, 22. 12. 1997). 

- - - - - 
В началото на май 1998 г. световните агенции съобщиха 

за странно българско изобретение, което напомни “българския 
чадър”. “Вашингтон поуст” предупреди американците, че в 
България се произвежда пистолет-ключодържател. Той не се 
регистрира като оръжие, не се идентифицира на летищата и с 
това се превръща в коварна опасност. След няколко дни 
създателят му в Пазарджик демонстрира пред представител 
на световна агенция качествата на оръжието, като изстреля 
патрон срещу себе си. Оказа се, че въпросният пистелет-
ключодържател е оригинално средство за самозащита, без да 
е способно да убива.  
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Б.Амбивалентост. 
 

Българиите показват втори резултат 
от изследванията на 
интелигентността. 

България е на първо-второ 
място по инсулти и инфаркти. 

 
100 000 хубави момичета в София. 

 
100 000 бродещи кучета в 
София. 

 
Несравнима красота на природата. 

 
Невероятна мърсотия в 
градовете. 

 
Върховни резултати в интелектуални 
области. 

На дъното по социален ред и 
рационална организация. 

 
Висока и широка култура и 
образованост. 

 
Ниска специална 
компетентност и степен на 
деловитост. 

 
На първо място в света по дял на 
притежаваните от живущите 
жилищни площи. 

 
На едно от първите места в 
Европа по дял на държавната 
собственост. 

 
Според американска национална 
агенция за проучване на 
общественото мнение по чувството си 
за национално достойнство българите 
са поставени на трето място след 
Австрия и Щатите. 

 
“Българин” е ново 
нарицателно в италианския 
речник със значение на “сив, 
суров, тъп”. 

 
През 1996 отборът на СУ “Св. Кл. 
Охридски” по програмиране спечели 
четвърто място на световна 
олимпиада в САЩ, като реши всички 
задачи заедно с класиралите се пред 
него по скорост три американски 
университета. 

 
Светът не знае за българските 
забележителности и личности 
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На световната олимпиада по 
математика през 1998 българският 
отбор заема второ място. 

Българите са пренебрегвани 
по всевъзможни начини на 
международната арена 

 
Българите знаят всичко за света 

 
Светът не знае нищо за 
България 

 

В. Проясняване. След комунизма нациите се 
разпръсват всяка по своя път, както след казармата. 
България се озова в своята неяснота. Тя не поиска 
достатъчно ясно и силно пътя, който поеха Унгария, Полша 
и Чехия. Осем години след експлозията ние наваксваме по 
същия път. Но в националната менталност ферментира 
процес на самоидентификация. Българите търсят своето 
лице като автономна страна, ясно съзнавайки зависимостта 
си от макровълните в Европа и света.  

Тук има огромен проблем и той е на живот и смърт. 
Ние се отнасяме с резерви към Запада, въпреки че 
признаваме световното му доминиране. Понасяме 
неизчислими загуби заради историческото си колебание. 
Имаме едно наум, което се опитваме да си изясним. Но то 
не е толкова в ума, колкото във формите на живота. 
Българската общност живее своя живот в “девствена 
автентичност”, без ярко изразен национален смисъл. Тя 
съзнава смисловата си неопределеност и неизразеност, но 
не прави организирани усилия да се определи и изрази. 
Всъщност тя пренебрегва невероятния вихър на чужди 
културни форми и своя многолик образ, който е почти 
невидим за другите. Тя държи на “оцеляването”, на живота 
всред този дивен свят на това дивно място. Нейната 
душа знае, мълчи и пее за това, че ние на Земята сме на 
едно и също място в Космоса и това е мистерия, пред 
която бледнеят културните форми и различия.  

Затова българите приемат и се съгласяват с това, че 
образът на Българя е отрицетелен. Че все още се търси 
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всеки факт, който злепоставя България, и той се оповестява. 
Че все още не се вижда хубавото у нас и не се разгласява. 
Че нямаме лоби в световните институции и сили. Че нямаме 
единство и съгласие помежду си. Че пътуваме още 
навсякъде в западния свят с визи. В края на краищата 
лошата измама е за сметка на мамещия се. Не е наш 
проблем, че някой се заблуждава за нас. Но доколкото 
светът е изтъкан от мнения и някои от тях доминират 
глобално, лошото мнение върви като сянка след българина 
по пътя му в света и той е въвлечен в неуморни обяснение 
или в примирено съгласие за своето не-достойнство. 

България не е разбрана (дори и от себе си). Нейното 
безразличие към чисто социалните ценности и музейните 
ценности на цивилизацията се възприема като липса на 
достойнство. Българинът е готов навсякъде да признае 
бедността и нуждата си, като е усърден в подкрепата на 
какви ли не каузи, зад които се вижда сила. Така той, 
признавайки стойността на западната цивилизация, 
демонстрира дълбокото си равнодушие спрямо нея, 
изпомпвайки от Запада каквото може за своя живот. Затова 
България получава неформално и формално отношение, по 
смисъл несъвместимо с отвореното общество или 
индивидуалните и колективните права. Това е отношение 
на пренебрежение, безусловно превъзходство, незачитане и 
цинична забрава. “Стойте си там и не пречете” – е 
единодушното неформално послание към нас.  

Това е драматично и трагично, защото накърненото 
достойнство е рана върху лицето на нацията. Тази рана се 
задълбочава невидимо и непрестанно половин век. А 
загубените години бяха и загубени богатства, човешка 
енергия и общностна цялост. Драмата потъва в национална-
та история. Тук човек рядко е знаел и мислил, че “Свобода-
та” – свободата на нацията, на класата, на гражданина е 
нещо безусловно. Тук имат свободата като изначална и я 
живеят с живота, без да я правят проблем. Има едно 
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измерение, в което свободата е постоянен проблем – 
българите са през по-голямата част от историята си под 
чуждо “робство” (такава дума се използва за чуждата власт) 
или “освободени” от чужда държава. Българинът винаги се 
е оплаквал от външни невъзможности и е обвинявал други 
народи. Той винаги се е надявал на външни възможности и 
е благодарял на други народи. Приемал е чужди плодове и 
чужда воля над себе си. Социализмът израства на такава 
благодатна почва. 

Българската история е бременна с недовършени 
усилия. 

“1. Силно начупена крива на възходи и падения в 
развитието на държавата и народността. 

2. Продължителни прекъсвания на държавния живот при 
една доминираща тенденция към постепенно, непреодолимо 
ограничаване, смаляване и обезличаване на българската държава, 
която от европейски фактор през Х век деградира до 
незначителна политическа сила. 

3. Продължителни чуждестранни господства над 
България... 

4. Почти непреодолимо опекунство над българската 
политика... 

5. Незавършеност на историческите процеси и главно на 
национално образуващия процес, ускорено формиране, но и 
бърза разруха на българската нация. 

6. Многобройни войни, упорити кървави и почти 
непрестанни сблъсъци със силни противници...” (Генчев, 1987/4, 
с. 46) 

Г. Живи форми в българския манталитет.  
Българската слабост. Българският дух е дух на 

цивилизационна многостранност, незавършеност, слабост. 
Няма съгласие за културно идентифициране. А оттук няма 
и национален избор и отговорност. В плана на държавата 
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български е духът на непоемането на отговорност. То се 
проецира в недоверието и неуважението към властта и 
вменяването на цялата отговорност за обществените дела 
на тази съща власт. Откроява се нежелание да бъде про-
дължен животът. Ние вече не раждаме деца. Трескава е 
емиграционната вълна. Патриотите от чужбина предпочи-
тат да поздравяват и съветват – трудно е да се разделиш с 
един нормален живот и да се върнеш към блатото. Енергия-
та на хората вътре се хаби още в чакане и щъкане, рутинни 
и затъпяващи отдушници. Блатото е посвоему удобно. В 
него няма съзнание за грижа и проблем, а само страх и съз-
нание за оцеляване днес. В блатото е топло и тихо. Може да 
се изчаква. Бурите са отвъд... 

Неотговорност за националното богатство. Ние си 
знаем как у нас стават нещата. Когато богатствата текат 
навън, а хората живеят трудно, националният дух едва се 
надига от дрямката си. Тази всепоглъщаща апатия не е само 
феномен на пост-ком унизма и комунизма. Тя е и български 
феномен. Българите мълчат, когато са масово мамени от 
финансовите пирамиди. Всеки индивидуално прави усилия 
да се бори за своя просперитет, но никой не си вменява 
национален дълг да отговаря за цялото. Когато се приема 
закон за уреждане на лошите дългове, българинът разбра, 
че за пореден път на негов гръб ще се стоварват липсите на 
изпомпаните фирми. И отново бе “пас”. Когато той разбра 
сумата на неплатените кредити от частни лица и фирми, 
той отново не бе изненадан и впечатлен. Списъкът на 
кредитните милионери също не го впечатлява особено. А 
всички тези неща са свидетелство за загуба на сетивност за 
поражения и на позитивна ментална идентичност. Ние 
пропускаме и прощаваме за нанесените ни рани отвътре и 
отвън. Усмихват се доволни отново онези, които 
продължават да смучат от държавните фирми. Утре те ще 
ги купят чистички, освободени от дълговете, които те сами 
са погълнали. Фокусът е невероятен – да “купиш” нещо с 
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парите, откраднати от самото това “нещо” и опростено от 
държавата! Далаверите няма да престанат, докато има 
държавни фирми за присвояване и купуване. 

Българска негативност в пост-комунистически 
контекст. Тя е живото цяло на значенията и нагласите на 
българския човек. Тук виждаме,че всеки българин в сходни 
ситуации постъпва сходно, като другите българи, като 
българин и силно различно от хора от други нации, да 
речем от Западна Европа, Полша, Чехия, Унгария и дори от 
Сърбия. Това е ядро на живо макросоциално живо течение, 
което наричаме “българска история”. Българската история е 
същият този български дискурс и българско действие, 
разположени по реката на времето. Ето всеки българин е 
въвлечен въпреки своето субективно индивидуално 
желание, да не уважава своята държава. Ако тръгне в 
живота (да речем след средното образование) с позитивна 
нагласа и уважение към нашата държавност, нашите 
държавници постоянно коригират тази нагласа със своите 
действия и той в края на краищата я приема, за да не е 
глупак, за да оживее. Българинът почти по инстинкт не си 
плаща данъците, не се вслушва позитивно в своите 
политици, освен ако не са от неговата партия, не се 
доверява на своите творци. Той винаги ще намери критичен 
ъгъл за своя събрат-творец за сметка на непознат нему 
чуждестранен авторитет. Българинът винаги е с 
отрицателна презумпция към другия българин не като друг, 
а като българин. Дълбоко в себе си той презира и себе си 
като българин. Той с наслада се вкопчва в жестокия 
унищожителен хумор на българска тима и се 
самоотъждествява с неговия герой. Той се смее, споделяйки 
с другите българи същото презрение, което самият той 
изпитва.  

Отказ от нацията? Поривът към емиграция е много 
силен. Той е ограничаван само от финансови и законови 
бариери, от страха да напуснеш работата си и от семейни 
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връзки. Но въпреки всичко сме свидетели на такава 
масивна вълна, каквато не е имало от войната, че и преди 
това. Хората, които тук са работили по специалността си 
със своето висше образование със заплата 200-300 лева, 
сега са доволни от своите месечни социални издръжки в 
селата на Германия. Талантлив млад столичен актьор 
работи в Лондон като сервитьор. Маса студенти и 
аспиранти обсипват западните университети с молби за 
приемане. 

Всеки може да избяга от всичко това с някакво право. 
Защото всеки може да бъде “оправдан” с невъзможността 
за никого персонално да промени цялата ситуация.  

Недооценяване. Налице е “херменевтичен кръг”, 
положителна обратна връзка, между негативната нагласа 
спрямо собствената ценност в мащаба на цивилизацията, 
към която негласно се причисляваме (Европа, Западът), и 
негативната нагласа спрямо българската ценност на Запад. 
Ние не възпираме, а усилваме вълните от негативен 
дискурс за България. От наша страна този дискурс е 
непрестанен излив на самокритика, и то без интенция към 
поправяне на грешките и коригиране на формата, а с 
интенция към утвърждаване и преутвърждаване на 
негативния образ. Когато мислиш за себе си лошо, няма 
нищо по-естествено от това и другите да се съгласят с теб. 
Едва ли някой друг ще те уважава повече, отколкото ти сам 
себе си уважаваш. Но има и друго. Негативната нагласа 
става негативен текст и негативно действие. Хората, лошо 
отнасящи се към страната си, говорят и пишат лошо за нея. 
Те правят лошо за нея. А когато те правят лошо за нея, това 
е основание другите (на Запад) да се отнасят лошо с нея, да 
говорят, пишат и правят лоши неща за нея.  

“На Запад е добре – тук е зле”. На Запад всичко или 
поне като цяло е несравнимо по-добре, отколкото тук. 
Впечатляват чистите и благоустроени градове, богатите и 
добре подредени витрини, качествените, красиви и 



  821

невъобразимо разнообразни стоки, учтивото отношение на 
хората към другите хора, високият жизнен стандарт, 
хубавите коли, хубавите къщи и т. н. Тази разлика спрямо 
тук, където улиците са разбити и нечисти, а магазините 
едва се зареждат, и хората едва свързват двата края, се 
възприема от социалистическата менталност като нещо, 
което ни е отнето от нашите ръководители, а не като 
нещо, което ние (включително аз) не сме си направили. 
Значи тук, в тази страна, не си заслужава да се живее. 
Морално е да се избяга, Те така заслужават, и да се отиде 
на Запад. Сякаш Те определят жизнения стандарт, 
богатството, чистотата и културата на обществото.  

Т. е. пост-комунистическия човек, включително 
интелектуалец и понякога най-вече именно той, вменяват 
на своето правителство и властта в по-широк смисъл 
отговорността и вината за своя живот. Той не съзнава, че по 
този начин поставя себе си под Държавата като неин син 
или поданик, който не прави живота си, а го очаква (и това 
е негово свещено право, а не унижение) от Добрата 
Държава. И тъй като не живее добре, значи Държавата е 
лоша. А държавата – това е страната България. България 
като държава, което те отъждествяват със “страна”, е лоша 
и Онези там не заслужават аз да им живея тук мизерния 
живот, който те ми осигуряват. Вдигам си чукалата и 
отивам на Запад, където Хубавите хора в Хубавите 
Държави ще ме нахранят по-добре и ще ме уважават. Да, но 
там тези Хубави Държави са направени и постоянно се 
правят от хора с друг манталитет и онези хора там никога 
не биха казали, че Държавата им осигурява живота. Тъкмо 
напротив. Те знаят, че именно те със своя труд, със своята 
квалификация и със своята култура осигуряват една 
стабилна държавност с приличен бюджет, който може да 
покрие разходите по чистотата и реда, по осигуряването и 
издръжката на надошлите от “лошите държави”.  
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Хората от тази цивилизация презират оплакването 
и моленето, особено когато оплакващият се не прави 
усилия за да направи липсващото му нещо, а се стреми 
да го получи отнякъде като нещо полагаемо. Когато 
нашите журналистки усилват българския вой на нямането и 
неможенето до небесата, те не съзнават, че поддържат една 
болна и изкривена менталност - менталността на “болния в 
болницата”, на “детето в детската градина” и на “просяка на 
улицата”. Когато вестник “Труд” пише, че българите 
нямат пари за почивка на море (Tруд, август, 1998), а в 
същото време на морето е пълно с българи и по официална 
статистика (БНТ, 25. 08. 1998) българите на морето са с 8 
% повече от 1998, това е явно свидетелство за безотговорно 
и сляпо отдаване на оплакването без основание и без 
перспектива. Но дори и да е вярно, че сме бедни, шумното 
признаване на този факт няма да ни направи по-богати. 
Такива ще ни направи нагласата към действие. И най-
малко за своето имане можем да разчитаме на 
правителството, когато в обществото на свободни 
собственици именно ние сме отговорни за това имане. 
Правителството прави макрорамката и помага на 
непълноценните. Аз не се смятам за непълноценен и не 
искам някой от мое име да тръби по цял свят, че съм такъв.  

Тази недиференцирана и силно изкривена представа 
за човека и държавата се превръща в национален 
нихилизъм. Аз мога да не си плащам данъците на тази 
скапана държава, да не пазя чистота, да закъснявам, да не 
работя, да не нося отговорност за ставащото и да не се 
идентифицирам с нищо българско.  

Една нация има само това, което е направила сама 
за себе си. Това добре се вижда по нашите исторически за-
воевания, но и по “освобождения” от братски народи. Изт-
ръгването може да не стане, ако ние не го направим. Дори 
личностите у нас да просперират, нацията може да върви 
надолу. 
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Има да се пробужда национална воля, национален ум, 
национален характер, национална личност. На България е 
нужно многократно умноженото лично усилие на милиони 
свободни хора, обединени от една нова воля за спасение. 
Защото става дума просто за оцеляването на нацията. 

Ние възстановяваме нарушения си комфорт не когато 
започнат да ни уважават, а когато намерим, че не уважават 
и някой друг, и то повече. Когато има някой около нас или 
под нас в ниското, ние се убеждаваме, че всичко е наред. 
ние не сме изпаднали вън от нормата, или поне не сме сами. 
Тогава сме готови да не правим нищо повече.  

Отговорна идентичност. Когато в контекста на 
Европа, запада, изтока, света, ти се самоидентифицираш 
национално, те не можеш да избягаш от отговорността за 
живота в собствената си страна. Ти представяш своята 
страна. Ако си позволиш да критикуваш неща в тази 
страна, следва да помниш, че ти си неин гражданин и може 
би ти носиш нещата, които критикуваш. Ако искаш до се 
утвърдиш лично за сметка на своята страна, ти си 
родоотстъпник и предател на собствената си родина.  

Тежестта да изпитваш отрицателното отношение към 
собствената си страна е твоя тежест, и ти я носиш 
справедливо. Ти винаги си част от своята страна и така, 
както ти тежат нейните болки, те радват нейните 
достижения. Със същото основание, с което се гордееш със 
страната си, е редно и да се срамуваш или гневиш от 
нейните сенчести страни.  

Стабилизацията и нормализирането в пост-ком 
унистическите страни ще върне позагубената гордост, 
която на фона на свръхразвитото чувство за достойнство 
носи хипертрофирано страдание. Но има неща, които не 
могат да се преодолеят. 

Българите са общност рехава и толерантна към 
другите. Те трудно оцеляват като малцинство в чужда среда 
и се разпръсват на индивиди. Но в собствената си страна 
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оставят малцинствата да се обединяват. Не е случаен 
историческият факт, че само българите освен датчаните не 
дадоха своите евреи в лагерите на нацистите. След 
комунизма по-слабо споените общности боледуват тежко. 
В България имаме все още двама патриарси и две 
патриаршии. Довчера бяхме разделени на сини и червени. 
И днес “националното съгласие” е доста рехаво, а 
националната доктрина е написана на книга, но не се 
защитава единно на практика. Малцинствата се чувстват 
като никога добре, без никога да са били потискани. 

Не се стекоха добре обстоятелствата на 
българския преход. Обстановката се утежни от външни 
фактори. Персийската криза и ембаргото срещу Ирак ни 
лишиха от пазар и изплащане с нефт на Иракския дълг – 
повече от 2 милиарда долара. Лишени бяхме от обширния и 
за нас предостатъчен руски пазар. Югокризата и ембаргото 
ни лишиха от още няколко милиарда. И това при изходна 
база фалирала държава с дългове над критичната точка.  

Очакваната западна помощ се оказа илюзия. Всички 
проекти и варианти на помощ изискват сили и 
концентрация, каквито на равнището , на което се намира 
България, липсват. Проектите на ФАР и други организации 
създават работа и бизнес на чужди фирми и хора. При това 
парите за тези проекти подлежат на връщане. Капиталите 
изтичат от фалирала България, а обратен поток няма. 

Невиждана демографска криза изпитват всички пост-
ком унистически страни. Смъртността е по-висока от 
раждаемостта. Налице е огромна емигрантска вълна в 
посока от тези страни към развитите. 

Въпреки широката вълна на милосърдие общността 
страда от несъвършената социална уредба, която 
милосърдието е получило. Когато човек поиска да дари 
например облекло, той няма лесен начин. Той не може 
просто да отиде в църквата и да го остави на специално 
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предназначено за тази цел място, където то няма да бъде 
откраднато, а ще се раздаде на бедни. 

Пост-комунистическа апатия. В някаква степен, но 
съвсем не напълно, този дефицит на идентичност е духът на 
насеченото и смачканото комунистическо битие. Той 
покрива света на комунистическия човек и продължава да 
го покрива и след катастрофата на комунизма, макар и в 
трансформиран вид. В България комунистите не се 
оттеглиха сами и не признаха публично партийната вина. 
Те дори унищожиха множество следи на престъпления от 
тоталитаризма. Това нанесе голям удар и задълбочи 
масовата апатия. В България апатията бе съразмерна с 
тотализиращата сила и попречи на взрива на улицата през 
есента на 1989 г. Същата апатия не позволи на политически 
свръхактивната опозиция да спечели изборите през 1990-а 
година. Хората “зад прозорците”, “социално слабите” и 
политически безразличните решиха съдбата на България 
като закъсняваща пост-ком унистическа страна. Те 
предпочетоха да заложат на добре познатото блато пред 
“опасните промени”. 

Негативна нагласа спрямо общото. 
Дистанцирането от социално съзнание и действане за 
цялото определя тази амбивалентна настроеност спрямо 
властта. Български е духът на отрицание на всяка 
общностна и обществена форма, която прави опит да се 
наложи. Не са ми познати други нации, освен отчасти 
другите славянски, в които хората тотално отричат и 
осмиват своя цялостен национален образ. Тук вицовете 
за българина не толкова целят изчистването от 
недостатъците му, а по-скоро свикване и приемане на тези 
недостатъци като неотстраними.  

Ние, българите, за цели исторически периоди сякаш 
сме парализирани като нация. Но в същите тези периоди 
всеки от нас е бил концентриран в собственото си 
подреждане, живот и експанзия. стоим вцепенени и се 



 826 

носим като ударени. Но не можем безкрайно да стоим като 
гръмнати, докато отечеството умира. Когато някой от нас 
умира, това е възприемаемо, а когато държавата загива, 
това не се възприема, освен с мислене.  

 
Д. Българският разум е конструктивен, но само в 

индивидуален план. Що се отнася до син-ергията на 
рационалното съгласие, тя не се получава по правило. Съ-
гласието и съ-действието тук са временни, локални, и 
винаги са поставени под въпрос. Защото доверието между 
нас е ниско. Презумпцията към другия българин е 
отрицателна. Сътрудничеството е обременено от самото 
начало с очакване на разпадане. Когато разпадането се 
очаква, липсва позитивен дух и воля за компромиси в 
името на обща цел. Лесно се намира отрицателен смисъл в 
мрежата от значителни ситуации и се проецира върху 
съвместното действие като основание за разпадане.  

В мащаба на националните дела тежи сянка на 
негативна рационалност. Тежестта на безсмислието и 
безредието се стоварва все по-тежко върху всеки, който тук 
прави усилия да се изтръгне и да помогне на страната си. И 
все пак е налице достатъчно остатъчна енергия и 
достатъчно съгласие, за да се изправим на крака след 
критично дълго падане. С мъдрост, знание и здрав разум 
единната нация върви нагоре през наглед невъзможните за 
преодоляване пасажи. Историята прощава дори провали 
като комунизма и началното разпадане след него, когато 
превъзмогнеш грешките и постигнеш наглед 
невъзможното. 

Трудно намираме дъното, над което нещата са 
сбъркани и на което можем да стъпим надеждно, за да 
вървим нагоре. Това общество е било лишено задълго на 
зрял политически договор между свободни хора. Касае се 
за това, че една цяла нация е загубила своята субектност. 
Не се е консолидирала около трайни ценности, интереси и 
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стремежи. Националният дух се е съсредоточил в семейст-
вото и бита, на мегдана и в планината, на полето и в гората. 
Но не и на площада и събранието, не в държавата и в граж-
данина. 

Българинът не реагира на “абстрактни 
същности”. Дали пък това не е мъдро? Със сигурност това 
не е мъдрост на нацията. Защото самата нация е 
“абстрактна същност”. Наистина е глупаво да се тръгва 
насам и натам след всяка измислена “обща идея” – 
социална справедливост, национално обединение на 
неспадащите съм сегашната територия земи, спасителна 
мисия, световно господство, и т. н. И са мъдри народите, 
които не се поддават на такива илюзии. Но когато нацията 
застрашително губи просперитета, идентичността и 
бъдещето си, тогава тя трябва да бъде събудена със 
страдание.  

Така и стана в годините, които България изпусна за 
реформа и растеж. Това е отчасти незрялост на народа, 
“детско” поведение, невменяемост на нацията като личност. 

Българинът възприема перманентно нещата, които се 
правят в неговата история, като сбъркани основно. Те са 
некачествени, неистински, неадекватни и несъизмереми със 
“западните” или “световните”. Той има критичен ум и 
държи на своята критична, скептична и често песимистична 
позиция. А това го обрича на постоянна дистанция спрямо 
западните народи и постоянната задача догонване. Точно в 
тази позиция обаче ние няма да понесем смъртоносни 
исторически удари. 

Е. Енергийни загуби. Слабостта не е изначална, а е 
недостиг на иначе разпилявана всеки ден енергия. Всеки 
ден българският гражданин пилее сили за превъзмогване на 
неуредици в своя обществен живот, създавайки нови 
неуредици за другите и за себе си. В тази хаотична 
плетеница от неотрегулирани взаимодействия всеки 
проблем ражда нови проблеми и се решава нестандартно. 



 828 

Всяко нестандартно решение влече порция хаос и нови 
препятствия за следващите взаимодействия. Така заедно с 
подреждането на своя социален живот българинът тегли на 
гърба си нарастваща тежест на безредие. Това именно 
безредие изсмуква силите му и го оставя слаб пред лицето 
на всичко, което не касае животът и оцеляването тук и сега. 

Деформациите са отчасти пластични. Загубите на 
стабилност са необратими като оригинални състояния. 
Загубената информация е безвъзвратно загубена. Хората 
просто не могат да се изправят от всяко положение. Те 
носят пораженията на тоталитарния дух. 

68. Възстановяване на общността 

А. Фрагмент. Двадесет и осмото народно събрание, 
открито на 7. 05. 1997 г., за една година консолидира 
политическите сили в национално съгласие отнсно 
стратегически национални задачи: националната доктрина, 
отношенията с външния свят, влизането в Европейския 
съюз, влизането в НАТО (с изключение на социалистите), 
отношението с Русия, валутният борд, борбата с 
престъпността и приватизацията. 

Б. Хроника.  
На 4. 02. 1997 г. под егидата на президента Петър Стоянов 

политическите сили в България се споразумяха да се проведат 
предсрочни парламентарни избори, като старият и новият 
парламент да извършат решаващите стъпки към ускоряване на 
реформата. Декларацията заявява единни национални цели и 
действия – въвеждане на валутен борд, банкова стабилизация, 
организирана борба на институциите срещу престъпността, курс 
към влизане в Европейския съюз и НАТО.  

Българското обществено мнение застана зад това 
споразумение. През септември 1997 социологическите агенции в 
България установиха, че българските граждани най-после са 
постигнали съгласие и готовност за приемане и поддържане на 
жизнеспасяващата реформа. Българите приеха да действат и 
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платят цената на решителните стъпки на реформата. Служебното 
правителство на Стефан Софиянски открито и диалогично реши с 
най-твърди действия жизнено важни задачи: спиране на потока 
на изтичане на валута зад граница, бързо овладяване на 
галопиращата инфлация, преговори с МВФ и Световната банка и 
последвалите финансови траншове за обезпечаване на валутния 
борд, подготовка на изборите. Новият парламент прие с 
единодушие новия герб на страната, декларация за отношенията с 
Русия, решение за организирана борба с престъпността, законите 
на финансовата стабилизация, първият след 1990 г. равновесен 
бюджет. Това събрание се ползва с одобрението на най-голям 
процент българи след 1989, при това е единственото, за което 
доверието не е паднало, а напротив – повишило се е за първата 
година управление.  

В същото време продължава растежа на смъртността 
успоредно с намаляването на раждаемостта в България.  
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Фиг. 59. Коефициент на смъртност в България - 1990 - 1996 
(по данни на НСИ, 1997, с. 167). 
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Този процес е споделен и от повечето останали екс-
комунистически страни. Той трябва да затихне с 
постигането на социална стабилност. 

В. Проясняване. Българите се обединиха като 
общност за своето съхранение и развитие като европейска 
нация. Това стана няколко години след като 
централноевропейските страни се мобилизираха за 
преодоляване на комунизма. Все пак и днес, в края на 1997, 
когато говорим, че светът приветства нашата реформа, 
България остава сама в усилията си. Само онези 
институции, които са пряко заинтересовани България да 
върне своя външен дълг: Международният валутен фонд, 
Световната банка и Комитетът на 24-те, ни хвалят. Ние сме 
събрали пари да си плащаме дълга в близките години. 
Имаме валутен борд, имаме валутен резерв.  

Общността е органично цяло. Това е сфера на 
спонтанност на социалната връзка. Общността на хората 
във всяко общество остава да живее като субстанция. Тя се 
регулира от глъбинни културни форми като традиции, език, 
обичаи, нрави.  

При комунизма като тотална технология общността 
неизбежно е накърнена като накърнени културни форми -
традиции, език, обичаи, нрави. Така например бедността 
при дивия дефицит накърнява милосърдието. След 
комунизма има още по-трудни времена на още по-голяма 
бедност и милосърдието е още повече изложена на 
изпитание. Но свободата стимулира милосърдието. Когато 
имаш свободна инициатива за организация на граждански 
форми, дружества с идеална цел или просто когато се 
чувстваш незастрашен, проявявайки социалната 
инициатива да даваш, милосърдието се съживява. 
Социалната криза след комунизма се задълбочава и 
тежкото наследство на комунизма става още по-осезателно, 
когато обществото е хаотизирано от прехода. Тогава 
общността се свива 
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Г. Общностно ядро на пазара и демокрацията. Ня-
ма “пазарна икономика” като автоматичен механизъм. Ня-
ма и демократична държава като такъв механизъм. В осно-
вата и на двете е общността от свободни хора и взаимното 
уважение между тях. В основата на всички пълноценни ин-
ституции на най-новата цивилизация стои свободната воля 
на много хора, образувала един общностен етос. Затова 
най-силните и най-богати страни са общества – нации. Това 
са общества – общности, в които всички институции рабо-
тят чрез една жива обща воля, едно съгласие и яснота за ос-
новните стойности на живота. 

Дух на единство. Нито реформите, нито парламен-
тът, нито правителството, нито президентството са доста-
тъчни за оздравяването от комунизма. За това е нужен дух 
на общност и разбиране по основните ценности. Когато 
всяка личност стане безкрайно ценна и несъизмерима с ни-
кой закон и никоя инстанция, тогава всички личности няма 
да имат нищо против да направят за себе си добри 
обществени институции, които да им служат с всички свои 
икономически и политически механизми. 

Празните форми без този дух не работят. Новият дух 
не е просто “дух на капитализма”, така например, както го е 
изследвал Макс Вебер. Това е дух на отговорното и 
рационално контролиране на социалните механизми в 
интерес на обществото. Не всички страни, развили днес де-
мократични форми, успяват да работят добре с тях. Демок-
ратичните идеали на Новото време са стари, но техните ре-
зултати се проявяват и на Запад чак във втората половина 
на нашия век в пълния им смисъл. Общността има сили да 
направи пост-ком унистическия преход позитивен, ако е 
заредена с либералния етос на взаимното признаване и 
уважение. Този етос в икономиката чак напоследък значи 
респект пред партньорството и лоялното конкурентно при-
съствие. Богатство и безопасност от кризи. В политиката 
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той значи свобода и право, гарантирани от работещи инсти-
туции на властта, безопасност от диктатура. 

Прочитане на миналото. Отварянето на досиетата 
като проблем на общността. Отварянето на досиетата е най-
напрегнатата тема на общността в пост-комунистическото 
общество. Това е прочитане на страници, които са били 
държавна тайна. Шесто управление на ДС се е занимавало с 
идеологическата диверсия сред населението. А Шести 
отдел на шесто управление се е занимавало с тази диверсия 
всред членовете на Партията. Тези отдели са 
представлявали политическата полиция на комунистическа 
България.  

Досието е феномен. Досието е образ на личността в 
тоталитарното общество като множество информации в 
термините на : наш човек и враг. Тук се говори за изказани 
мнения за социалния строй, за власт, за чужбината, за 
Запада. Тук се говори за срещи с чужденци, за разговорите 
с чужденци. тук се говори за научна работа в областта на 
обществените науки. тук се говори за писане и 
преподаване. тук се говори за слухове и се поместват 
доноси. Тук се говори за попадане и за участие в 
организации, несоциалистически по характер и насочени 
срещу “народната власт”.  

Признаване на вината. Една общност, каквато е 
нацията, може да реанимира от тежка болест, когато 
разчисти въпроса за вината. Комунизмът е виновно 
мегаисторическо действие, макар че е създаден с позитивна 
интенция. Виновните за комунизма са известни и някои са 
между нас. Тези хора, ако искат да живеят нормално в 
своята общност, трябва да признаят вината си пред своите 
народи. Тогава тези народи ще се успокоят и враждата към 
комунистите ще се намали значително. Те са хора и грешат. 
Но без покаяние те не могат да бъдат приети нормално, 
органично, начисто. Дори невинните представители на 
бившите комунистически партии носят части от 
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колективната вина на своята престъпна партия и не могат с 
индивидуалната си лоялност да я откупят. Това е вина 
неизличима и тя може да се прости само ако се оттегли и 
признае за виновна самата партия. Това не стана навсякъде. 

Навсякъде, където е съхранен духът на непримири-
мостта към чуждата вина, е съхранена и слепотата спрямо 
собствената вина. Такъв е духът на колективизма и патер-
нализма. Когато само “другият” или “другите” са отгово-
рни, тогава никой не е отговорен. Взаимното унижаване е 
етос. Това значи, че реалните вини не могат да бъдат посо-
чени.  

“Някой” и “никой”. В нецивилизованите, а в голяма 
степен и в цивилизованите общества личността не е 
признат автономен субект, легитимиран в културата, а е 
мишена за най-различни определения. Той е облепян с ети-
кети. Неговата цена зависи от тези етикети. Той присъства 
в общността като изпълнител на социална роля, като поли-
тически или икономически лидер, като призван или като 
забравен. Като Някой или никой. Човек се приема не спо-
ред това, което прави, а според вече съществуващия имидж 
в пространството на социалното действие. 

Общи заблуди. Дори най-всеобхватната воля може 
да бъде погрешна. Масовите заблуди по време на комуниз-
ма са факт. Има просто граждани, самосъзнати автономни 
личности, които носят съзнанието и културата за проблеми-
те и решенията. В стихията на прехода някои от тях или хо-
ра от друг тип с авторитарно и тоталитарно мислене се из-
качват на гребена на вълната и решават нещата. Конкурен-
цията между предложените решения, доколкото има такава, 
е реалният механизъм за раждането на “общественото” 
действие. То се проектира от ограничен брой хора в ограни-
чено пространство. 

Религиозна незрелост. Пост-комунистическият 
момент в религиозния живот се изразява специфично за 
всяка екс-комунистическа страна. В България, където 
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вярата е слаба, а атеизмът е традиционен, макар и маскиран 
под повърхностна религиознаст, църквата след комунизма 
не отправи в тези драматични и трагични години на 
прехода нито едно собствено, национално, духовно и 
обединяващо послание. Тя не е духовна опора на 
българската общност. Но това е израз на дълбокото неверие 
на тази общност и непроникнатост от духовните тайнства и 
истини на християнството. И до днес, лятото на 1998, в 
България са налице два синода, спорещи за легитимност, и 
въпреки че обществото и институциите се противопоставят 
все по-решително срещу този разкол, двете църковни 
ръководства не успяват да постигнат единение.  

Дух на активното добро. В зависимост от силата на 
респекта пред свобода и отговорност, персонална вина и 
заслуга, обществото поема към изтръгването отвъд хаоса 
или остава в този хаос. Този обществен дух е основан на ак-
тивното добро. Насочването на личността от това добро ни-
кога не е грешка, защото никое добро не е грешка. Саморе-
гулацията според тези ценности е доказала своята мощ в те-
чение на цялата еволюция на културата. Общността се 
възстановява като силно органично цяло, когато е споена от 
духа на взаимното уважение и сътрудничество.  

Когато мнозинството от хората разбират проблемите 
си и виждат пътя за осъществяване на жизнените си 
стратегии – оцеляване, адаптация, сигурност, свобода, 
успех – чрез позитивни действия по производството, 
услугите, чрез позитивна нагласа за потилитечски избор и 
жизненост на духа, тогава реанимацията е настъпила.  

Съгласие по формулиране на задачите. Сега и тук 
ние сме съгласни какво трябва да се направи – най-очевид-
ните решения и най-очевидните форми са ясни за формули-
ране. Но свободното обединяване около ценности на живо-
та, които са пренебрегвани десетилетия, е голям проблем. 
Едно е да се иска демокрацията поради острата 
проблематизираност на изхода от комунизма, а съвсем 
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друго – да се съживи тя в духа й. Джордж Сорос изтъква 
като решаващ фактора на “вярата в демокрацията”:  

“За пълноценното действие на демокрацията трябва да се 
спазват определени условия, подобни на онези, които осигуриха 
успеха на научния метод. На първо място, необходим е критерий, 
по който да се преценяват противоположните идеи, а на второ – 
трябва да съществува общо желание за съблюдаване на този 
критерий.” (Сорос 1992, 219).  

Общността е плод на съгласие на свободните воли на 
личностите. Нацията е такава общност. Ако хората не са 
съгласни в своите едни и същи проблеми и общи действия 
за решаването им, то общността се разпада. Но в същото 
време може да се поддържа някакъв институциален строй, 
който да е свързан дори с чужда нация. 

Когато се заздравява обществото, това може да стане 
и с помощта на външни институции. Но никаква външна 
помощ не може да възражда народа. Тук вече проблемите 
се решават така, че да се съхрани една духовна връзка, обе-
диняваща хора с обща история и общ език. 

Общ отказ от “безизходицата”. Безизходицата не 
може да бъде предмет на обсъждане – тя не води към дейст-
вие. Обсъжда се проблем от вида: следва да се направи то-
ва-и-това. А да се направи едно или друго – винаги същест-
вува шанс за успех. Намирането на нужната и успешна тра-
ектория на действия зависи от правилното формулиране на 
проблема, от което следва и правилното насочване. А тако-
ва формулиране изисква автентичен фон и смислов мащаб. 
Изисква дълбоко разбиране на ситуацията и движещите си-
ли. 

Национална отговорност. Тъкмо уникалното, което 
всяка нация има, е капиталът, с който тя присъства в света. 
Геополитическият вихър, който вилнее днес, прережда 
пост-ком унистически държави по нов начин. Несъмнено 
Източна Европа, Балканите и Азиатския бивш социализъм 
ще бъдат бедни в сравнение със Запада. Но от техния наци-
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онален дух ще зависи дали те ще бъдат отблъснати от циви-
лизацията като застрашаващи нейния просперитет, богатст-
во и култура или ще бъдат предмет на нов интерес и парт-
ньор на ново общуване поради своята уникална ценност в 
културата. 

Всеки от нас трябва да е отговорен за себе си и за 
всички българи, за България, като неин представител. И 
българинът не може да се освободи от дълга си да 
представя България, това не негова съдба. Свободният от 
товара на България е изменил на своето отечество и е 
отрекъл своя произход, което е нечестно и недостойно. Той 
е отрекъл историческата си принадлежност към България. 
Това той не може да премахне като нагласа, мислене и 
действие, като "положителни" и "отрицателни" "черти", 
като позитивно и негативно наследство от своите детски 
години и българския език и нрави. Но той може да заяви, че 
не е българин или просто страхливо да отиде да яде в 
чужбина срещу най- недостойната работа и презряното 
социално място на емигрант, дошъл тук, защото в неговата 
родина няма какво да се яде. 

Българската личност следва да избере и да реши 
какви нови значения ще открие и вложи в социалната 
реалност, за да я промени, и кои ще признае за адекватни,
  и ще запази. Той трябва да направи равносметка и 
да преоцени всичко, което е наследил от вековете и от 
комунизма. Той трябва да направи "инвентаризация" на 
своя метален склад и безмилостно и смело да се освободи 
от всичко ненужно, неадекватно, което му пречи да бъде 
това, което искаме – цивилизованост, отговорност, 
достойнство, просперитет. 

Длъжен си да направиш усилия за производство в 
свое предприятие (колективно или лично) и да направиш 
така, че осигуриш собственото си благоденствие и 
просперитета на държавата. Трябва да превъзмогнеш 
апатията си и да дейстнваш. 
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Ние сега оцеляваме като народ благодарение на 
нашите исторически достижения и митове, които живеят в 
нашето съзнание и подсъзнание и поддържат духа ни жив. 
Ако ние бяхме просто оцеляваща група хора, кой знае защо 
създала държава /нали и без да имаш собствена държава, 
можеш да оцеляваш без проблеми/, нас отдавна нямаше да 
ни има. Аспарух не е създал държава в името на 
оцеляването, а в името на достоен живот на 
самоидентифицирана колективна и племенна самоличност, 
заедно с местните славяни. Те повече са се грижили за 
"оцеляването" си и затова не са сметнали за нужно да 
създават държава. нали най-добре се оцелява, без да 
мислиш за управление. Във Византия могат да мислят за 
това нещо. Те ни пазят от врагове, "дават" ни земя, "дават" 
ни култура. От нас се иска само да ядем, да работим и да 
плащаме данъци. По същият начин добере се грижи за 
своята "рая" и турският държавник. Той ни дои, стриже, но 
и ни храни и ни пази от вълци. 

Потокът на пренагласянето се засича, разминава и 
предимно изостава от потока на инситтуционалните 
действия. Най-напред върви "интелигентският дискурс", но 
голяма част от него е назад, много назад. Само някои 
икономисти-не социалисти, са почти напълно наясно , без 
да знаят конкретните стъпки. 

Народният дискурс се върти около оцеляването,
  помощта, хляба, цените и въобще не се обсъжда 
какво може всеки от нас да направи, какво всъщност става в 
държавата и в икономиката, с престъпността и всички 
проблеми. 

Българският човек днес има да разбере пазара. 
Либералната демокрация е по-близо до манталитета му 
някак си и той я разбира по-добре. Той няма проблеми със 
свободата си, а с богатството си. 

Историята на националната реликва “История 
славяноболгарская” е показателна. В началото на 19 век 
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българският монах Софроний Врачански написва 
“История”-та, за да повдигне духа на българите. Тя се 
предава от ръка на ръка и се преписва и чете. Изиграва 
ненадценима роля в националното възстановяване в 
условията на османско иго. В края на краищата книжният 
паметник, оригиналът на ръкописа на Софроний, попада в 
манастира “Света гора” в Атон, на грацка територия. 
Разузнаването преди 1989 я връща в България, като заменя 
оригинала с копие. След 1989 тя е предадена дза 
съхранение на Националния музей. През 1997, без 
настояване на гръцката страна, ръкописът е върнат на 
Атонския манастир. Президентът Стоянов обяснява това с 
енигматичното: връщаме я, за да я имаме. Ще си я вземем 
по-късно легално и по споразумение, когато благодарение 
на такива книги нашето културно присъствие извън 
територията на България ще е по-силно. 

В тази история националното самоотречение е 
някак отслабено от смисъла на националното 
благородство. Но е ясно различието в моделите на 
поведения спрямо големи нации, които никога не връщат 
дори чужди, а комо ли свои реликви на конюнктурни 
притежатели. Това не е акт на сила, а по-скоро на слабост, 
дори да е замислено като силно действие за национално 
достойнство. Това самосъзнание за достойнство е изострена 
болка и грижа за присъединяване към семейството на 
цивилизованите европейски държави. Готови сдме да 
жертваме много, за да имаме одобрението на другите 
членове на европейското семейство. Но одобрение не значи 
уважение.  

Д. Парадоксът на самолечението. Аналогията с 
тежко протичаща болест изглежда много добра. Ние можем 
вярно да описваме симптомите, ние можем вярно да знаем 
нормалната структура на западните общества, но ние не сме 
в състояние едновременно да бъдем пациенти и лечители. 
Най-доброто, което можем да дадем, е да развиваме нашите 
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представи за собствената ни болест максимално бързо в 
сравнение със скоростта на развитието й. Да съзнаваме, че 
тя ни носи там, където не сме очаквали и все пак да 
напипваме посоката. Да се оставяме на интуицията и 
жизнената ни сила за оздравяване, като по инстинкт и 
според събрания в ход опит отстраняваме болестното и 
развиваме здравото. 

Възстановяване на нацията. Не бива общности като 
нациите да си вменяват някаква абстрактна (европейска) 
форма, а просто следва да намерят своето лице. Убийствено 
е самовменяването на непълноценности по критерии 
идващи отвън. На мястото на това самовменяване трябва да 
дойде здравото съгласие относно недостатаци, които има да 
се превъзмогват. Просто трябва да се действа цивилизовано 
и със самочувствие, а не да се мърмори и да се вайка затова 
“колко далеч сме от истината”. 

Е. Българското ментално изкачване. Според 
Максим Бехар имиджът е разрушена стена и сега трябва тя 
да се строи отново тухла по тухла.  

Икономически стигнахме едно твърдо “дъно”. Това 
не е дъното на някаква абсолютна нула, а краят на 
свободното падане. Това падане е забавяно много пъти, но 
през пролетта на 1997 спря. Сега се събира сила за ход 
нагоре на манталитета. За пръв период нагласите на хората 
по реформата и институциите са положителни. Те 
одобряват това, което правителството прави.  

Нравите са изключително инертни. Отново се тъърси 
сигурността пред риска и успеха. Отново се моли спасение 
на културата от държавата. Но отдавна вече няма 
нетърпимост към другото мнение. Не прави вече 
впечатление и е досадна свободата на словото. Никой не си 
вменява че носи Истината.  

Българинът е готов за това със своя 
индивидуалистичен манталитет, който корумпира и още е 
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корумпиран в егоистичен и разединен. Но и разединението 
е на път дасе превъзмогне. 

Възможна ли е национална еволюция за нас днес? 
Ако ние искаме България да е нещо ново, нещо по-добро от 
това, което е била, и ако искаме "да излезем от кожата си", 
то ние сме свободни да я направим такава и да "излезем от 
кожата си". Това ще бъде трудно, защото ще значи 
преодоляване на дълбоко залегнали нагласи и форми на 
мислене. Но то не е самоцел. Щом е адекватно на 
съвременния живот и доколкото е адекватно, а не 
измислено, то ще се наложи. Ще се научим на онази 
обществена рационалност, която обезпечава 
функционирането на уредените общества и богатствата, 
които имат. Прословутото у нас "оцеляване" е лош избор и 
ниска летва. Ще се научим да работим отговорно, или ще 
бъдем изхвърлени на улицата. Ще се научим на някаква 
точност и деловитост, иначе ще губим пари. Ще се научим 
да спазваме и уважаваме закона, иначе ще живеем в 
безредие и беззаконие. Ще се научим да уважаваме, 
познаваме и изискваме от институциите си не да ни 
"хранят" и да осигуряват физическото ни оцеляване, а да 
изпълняват своята функция на институции, т. е. на неживи 
средства в нашия подреден и достоен колективен живот. 

69. Шокът на отварянето 
“Народите от Източна Европа [...] не могат да бъдат изключени 

от европейската история, защото извън нея за тях няма живот. Те 
обаче представляват сенчестата страна в тази история: те са 

чужденците и аутсайдерите в нея.”  

Милан Кундера 
А. Фрагмент.  
“Страните от Източна централна Европа не изоставиха 

своята комунистическа система, за да прегърнат 
капиталистическата (каквото и да представлява тя); те се 
разделиха с една затворена система, за да създадат отворено 
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общество, отвореноТО общество, ако искаме да бъдем точни, тъй 
като може да има много системи, но отвореното общество е само 
едно” (Дарендорф, 1992, с. 35). 

- - - - - 
Когато френската Ривиера е била открита от 

“цивилизацията” преди повече от век, в началото само висшите 
особи са правели дворци край морето, за да живеят там през 
лятото. Буржоазията скоро открива взривно, с вълната на модата, 
Ривиерата. Посредници спекулативно изкупуват на безценица 
земите на селяните и я продават прескъпо на богаташите от 
Лондон, Москва, Санкт-Петербург и Париж. Те идват, застрояват 
и подреждат по свой вкус всеки квадратен метър. В следващия 
век Ривиерата става сборище на хора от цял свят, които са готови 
да си платят дните и нощите на забавления. Всеки сантиметър е 
използван. Няма и следа от общност. Никой не познава никого. 
Не е ясно какви пари са тук, кой е престъпник и кой-порядъчен. 
От селската идилия не остава нищо, освен носталгия. 
(“Носталгия по Ривиерата”. Документален френски филм.) 

Б. Данни.  
Табл. 69. Стокообмен по групи страни (процент от текущи цени)  

(НСИ, 1997) 
1)  2  3  4  5   
1992 37,6 30,3 4,9 8,6 18,6 
1995 36,5 37,4 1,7 3,8 20,6 
1996 39,6 35,7 1,6 0,9 20,3 
 
1) Страни от Централна и Източна Европа 
2) Европейски съюз 
3) Европейска Асоциация за Свободна Търговия 
4) Арабски страни 
5) Други 
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1992

1) 37%
5)19%

4) 9%

3) 5%

2) 30%

1995
5) 21%

1) 36%
4) 4%

3) 2%

2) 37%

1996
5) 21%

4) 1%

3) 2%

2) 36%

1) 40%

 
Фиг. 69. Стокообмен по групи страни (процент от текущи цени)  

(НСИ, 1997) 
На въпроса на Gallup Ще се подобри ли вашият живот 

през следващата 1998 г.? само 9 % от поляците отговарят с 
“да””, докато същият отговор дават 37 % от българите. (Gallup, 
БНТ). 

В. Проясняване. Можем да разберем пост-
комунизма като преход от затворено към отворено 
общество в смисъла на Карл Попър. Комунизмът е 
тоталитарно, направено затворено общество и либералната 
демокрация е отвореното общество на Модерността и 
Постмодерността. 

Карл Попър определя “отвореното общество” като 
общество на свободната и отговорна индивидуалност, 
общество на рационалната критика и общество на 
обективното знание. В това общество са разкъсани 
кръвните връзки, образуващи общността, преодоляна е 
традицията и културите са “претопени” в една обща 
рационалност. Това според Попър е “цивилизацията”, която 
следва след племенната култура (К. Попър. Отвореното 
общество и неговите врагове). Теорията на Попър за 
отвореното общество е изключително авторитетна днес в 
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Източна Европа и ек-съветските страни главно 
благодарение на ученика на Попър Джордж Сорос и 
неговите фондации “Отвореното общество”. Книгата 
“Отвореното общество и неговите врагове”, писана преди 
половин век, е едно силно и навременно предупреждение 
срещу комунизма. Това й създава интелектуална стойност и 
философски авторитет.  

Пост-комунистическият преход може да се опише 
като преход от затворено към отворено общество в смисъл, 
близък на Попъровия, развит в “Отвореното общество и 
неговите врагове”. На това настоява особено Ралф 
Дарендорф в “Революцията в Източна Европа”. 

В концептуалната система на това изследване 
социалното отваряне е преход на системата от текстове и 
трансформация на цялостния жизнен свят от една затворена 
подредба към отворена подредба. Под “затворена” 
разбирам относителна социална изолираност и 
капсулиране на социалните форми, което ги обособява 
на значителна дистанция от останалите общества. 
Комунистическият проект може да се реализира само в 
затворено пространство – всяко строителство по проект е 
затворено, иначе не е възможно. Централното планиране 
изисква максимално затворена икономическа система на 
държавна собственост. Тази система неизбежно се 
капсулира на фона на световната пазарна икономика, 
защото работи с механизми, органически чужди на пазара: 
централно планиране, пълен държавен монопол, централно 
определяне на цените. Еднопартийната тотална власт също 
изисква затваряне както във външен смисъл – държавата на 
реалния социализъм не е в състояние да съблюдава 
международните конвенции за правата на човека, за 
ненасилието, за ред други органически чужди на 
комунистическия проект норми на западната цивилизация. 
Правната система начело с конституцията, законите и 
съдопроизводството също са изолирани и работят в норми, 
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несъвместими с онези в отворените общества. Преди 
всичко това е принципът на единство на властта (по-
подробно съм развил това във “Феноменът комунизъм”).  

Отварянето има своята метафизична драма. 
Отвореното общество е не-общностно, сляпо за 
уникалността на индивида. Индивидуализмът му се 
ограничава в зачитане на правата на индивида и не се 
разпростира върху органичното разбиране и съ-живеене на 
индивидите. По този начин то е отчуждено, за разлика от 
затвореното или общността. В отвореното общество 
властват не непосредствените лични отношения, а 
рационалните норми. И тъй като нормите, макар и 
артефакти, подреждат хората в тяхното социално 
положение, в отвореното общество намираме същата 
разпръсната и необхватна игра на живот на спонтанно и 
принудително обединяващи се и разединяващи се индивиди 
в името на присвояване на благата, които се създават: пари, 
вещи, социално положение, власт. Отвореното общество е 
експанзивно и не знае граници. То поглъща всякакви 
култури и общности. То е цинично и открито признава на 
първо място парите и след това всякакви знаци на 
благоденствието. Живото общуване остава на повърхността 
като стерилно лустро. То купува всичко и руши традиции, 
общности, живот. То е безкомпромисно и безапелационно, 
безскрупулно и безотговорно. Тъй като отвореното 
общество не знае външни граници и вътрешни органични 
форми, то разпространява неудържимо една общочовешка 
безотговорност към съдбата на света. В името на 
“напредъка на цивилизацията”, т.е. на безапелационното 
господство на западния логос, то е абсолютно безгрижно 
спрямо богатствата и драматизма на човешките общности и 
на човечеството като общност. То колонизира.  

Г. Отвореното общество като световна 
цивилизация. “Отвореното общество” е идеал, който не 
отчита важността за всяко общество на ирационалния пласт 



  845

на общностния живот, на “жизнения свят”, на доксата, на 
нравите, обичаите и традициите. Без такова ирационално 
приемане ценностите на самото отворено общество като 
рационалност, критика, свобода и отговорност, не могат да 
се наложат. В западното общество съществува жив 
субстрат от християнска вяра, традиционни добродетели 
(честност, достойнство, любов, свобода, рационалност, 
трудолюбие, дисциплина, ред и т. н.). Самият капитализъм 
е плод на ирационалния рационалистичен етос на 
протестанството. 

Логосът – форма и граница на “рационалното 
общество”. “Рационалното общество” е локална културна 
форма, която се корени в западния “логос” и 
произтичащата от него тотална и глобална рационалност. 
Всичко в този логос е прозрачно, постижимо, описуемо и 
обяснимо в думи и реализуемо в технология. Анализ на 
логоса като западен архетип е проведен в “Граници на 
науката” (Герджиков, 1995). Самият Попър признава 
безграничността на социалните технологии, стига те да не 
са “утопични”, а “частични”. По-подробно анализирам тези 
понятия в книгата “Феноменът комунизъм”.  

Делокализация. Дарендорф в приведения цитат 
изрично казва, че има само едно отворено общество и това 
може да бъде значи само човечеството минус затворените 
общества. Отварянето в този смисъл обаче значи 
делокализация. Уникалните личности, семейства, родове, 
села и народи вече нямат свое място. Тяхно място е земята 
изобщо, доколкото имат пари да си купят земя. Свободният 
човек на запада е космополит. Той няма “местожителство”. 
Бизнесът, развлеченията, богатството и насладите не 
признават национални граници. Човек усеща 
непосредствено, че е член на човечеството. Но той усеща и 
че е чужд навсякъде. Има едно място, където тя или той е 
роден и носталгията по това място и по онзи живот, който 
всеки от нас носи като съкровен спомен, е неотстранима. 
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Това не е само романтична мечта или блян. Това е 
органичната разкъсаност на световното странстване, в 
която безвъзвратно са загубени кръвните и природните 
цялости на селото, народа, нацията. На десетки хиляди 
километри от дома, препускащ по пътищата на пустинята, 
ти си свободен от всичко и не отговаряш за нищо.  

Носталгия по комунизма. Комунизмът не е дом, 
семейство, село, народ или нация. Той е едно изкуствено 
създадено общество, а не органична общност. Но той, с 
друго намерение, намерението за рационално обединение 
на човечеството чрез обща собственост и тотална власт, 
покриващо мечтанието за загубения рай, имитира и 
експлоатира форми на затвореност, които лесно се пълнят с 
органичен смисъл. Членовете на комунистическия 
централен комитет лесно се самоосмислят като “братство 
от посветени”. Комунистическата партия е “другарски 
единна”. Такъв е и “комсомолът”, в името на чиято мисия 
младежките строителни бригади пеят и работят с истинско 
органично отдаване, съвсем не лишено от романтика. 
Всички комунистически хора си спомнят с трепет 
пионерските лагери и студентските бригади край морето 
или в планината и вечерите, пълни с копнеж и нежност. 
Бившите партизани живеят със спомените за партизанския 
отряд и трудните, често смъртно рисковани операции, в 
които само братската вярност може да гарантира живота. 

На друго равнище тази затвореност създава от 
социалистическия колектив и общество подобие на 
семейство или племе, а народът става “строител” на своята 
социалистическа съдба. Хората се трудят в плана на 
единството и този план се наслагва над чисто органичните 
смисли на приятелството. Хората се подкрепят в 
изпълнението на задачите и това се наслагва над 
полуорганичната колегиалност. На всеки е осигурена 
заплата, пенсия, стипендия, безплатна медицинска помощ и 
образование. Всичко това в зората и възхода на социализма 
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е силно като магическа връзка и създава позитивната 
енергия на този възход. Шоковото отваряне на макар и вече 
разградения и лишен от романтика социализъм не може да 
не роди болка и носталгия. 

Тази носталгия още се чувства в пост-ком 
унистическата атмосфера. Това е носталгията по сигурната 
заплата, спокойствието, нравите, социалната сигурност, 
доверието между хората, ниската престъпност, относително 
по-високото благосъстояние, “илюзорната” национална 
сигурност и достойнство, слепотата спрямо бариерата със 
Запада, липсата на унизителното живо сравнение. 

Д. Рационално овладяване. Шокът има своя край 
или поне фаза, в която е овладян до равнище на един 
жизнен тонус в общество, което не те оставя на 
спокойствие и всеки ден изисква от теб да се мобилизираш.  

Джордж Сорос, както и Карл Попър, основават своята 
апология на отвореното общество на една ирационална 
вяра в разума като атрибут на човека и човечеството. Това 
не е нищо негативно, ако не се превръща в идеология. 
Сравнявайки отвореното и затвореното общества, Сорос 
пише за хората в затвореното общество:  

“главната задача на мисленето е не да оспорва, а да стигне 
до съгласие с дадена ситуация – задача, която може да бъде 
изпълнена по най-баналния път на обобщения. Това спестява на 
хората много тревоги. Същевременно ги лишава от по-
съвършените начини на мислене. Техният възглед за света 
неизбежно е примитивен и изопачен”(Сорос, 1992, с. 203).  

Но в същото време там “взаимоотношението мисъл-
действителност не се разглежда... Преобладаващите идеи се 
приемат като действителност, или за да бъдем по-точни, 
просто не е прокарана граница между идеи и 
действителност”(пак там). Това е твърде оценъчно, за да е 
“отворено”, и се самоотслабва. Как възгледа за света в 
традиционното общество е “изопачен”, след като там “няма 
граница между възглед и свят”?  
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Разумът има граници и той следва живота. Не е 
възможно да разберем шаманските общества и описания на 
света със западните категории “идеи” и “действителност”. 
(Ако те живеят по един и същ начин много хилядолетия в 
съгласие с природата, значи в техните визии има нещо по-
силно от динамиката на критичния разум). Но по-важното 
е, че обединеното човечество ще трябва да е общност, а не 
мрежа от независими и въображаемо стерилно рационални 
индивиди. Такива хора просто няма да има защо да пазят 
Земята и живота: “Критичният разум” може да върши 
своята работа и без хармония със Земята, и без вяра в Бог... 

Новото положение не е еднозначно катастрофично, 
както изобщо никое човешко положение. Нещо повече – то 
е ситуация за използване. Свободата, неограничавана от 
цимента на тоталитарното общество, носи неподозирани и 
необхватни възможности. Хоризонтът е отворен взривно. 
Вече имаш право да говориш, каквото мислиш. Вече 
можеш да мислиш свободно, без страх от своите мисли. 
Вече можеш да разполагаш със своя собственост и да 
организираш свой легален бизнес, като спечелиш 
неизмеримо повече в сравнение с мизерната сигурна 
социалистическа заплата. Всяка твоя стъпка е ограничена 
само от нормите, а не от желязната ръка на властта. Само 
престъпността деструктивира този ред на свободата. 
Можеш да пътуваш в цял свят, неограничаван от службите 
и властите (стига останалият свят да се съгласи с това). 
Можеш да твориш без ограничения, освен ако трябва да се 
съобразяваш с пазара, за да продадеш своя продукт.  

Шокът на отварянето приключва с края на прехода и 
стабилизацияата на либерално-демократичния ред. Но 
никаква стабилност никога не премахва бремето на 
рационалния отговорен индивид. И никога животът в 
отвореното общество не е гарантиран стопроцентово. Човек 
трябва да приеме откъсването от държавата си като 
покровителка. Той е заставен да отиде в свят, където е 
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сведен до именувана в различни кодове и знаци единица и 
където неговият собствен живот не е от интерес за никого. 
Но именно в този свят той може да стигне необозримо 
напред в своите цели.  

Е. Динамично отварянето на обществото е 
продължение на експлозията, която разрушава формите и 
границите на реалния социализъм. Това е затихваща 
тектоника и отминаваща буря. Хората се озовават във 
ветровитото поле на свободата, на открито пространство.  

Отварянето на системата изисква нейното 
стабилизиране, иначе тя ще бъде унищожена. В края на 
двадесетия век човешките общности не се унищожават, 
държавите не се ликвидират, освен онова разделяне на 
съединени държави, на което сме свидетели. Но 
политически, културно и особено икономически отварянето 
е жестоко разтваряне на националната икономика в 
световтната. То носи своите минуси и плюсове. Цените 
вихрено растат до равнището на световните и често го 
надминават по силата на вътрешно-икономическата 
нестабилност. Жшизненото равнище не расте след цените. 
Бедните не стават богати. Това е огромно разочарование за 
хората след комунизма. Животът им не става по-лек в 
никакъв случай. Това обяснява и нарастващия скептицизъм 
и песимизъм всред напредналите следкомунистически 
страни: Полша, Унгария и Чехия. 

Термодинамично отварянето след комунизма е 
дисипативно течение, което разтваря социалната система на 
пост-ком унистическите страни с макросредата, образувана 
от развитите западни страни, или преливащата между 
Европа и Азия макросреда, налична на Балканите и в Русия. 
Азиатските републики се вливат в потока на ислямската 
цивилизация. Икономически те се включват в системата на 
световната икономика в степента, в която разполагат с 
ресурси. 
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Това отваряне стабилизира, като прави невъзможно 
усилването на местните и моменти флуктуации до степени 
на катастрофичност. Не е възможно в обединена икономика 
например на Европейския съюз инфлацията в една държава 
да е 200 %, а в друга да е 5 % годишно. Тези разлики ще 
намалеят до минимум. А с въвеждането на валутното 
единство (еврото), икономиките буквално се обединяват. 
Тук трябва да уточним, че в строгия смисъл няма “единна 
икономика”, а просто непрекъсната пазарна среда, която се 
стреми към своя стабилност (пазарно равновесие) и 
националните граници са във висока степен бариери пред 
спонтанното разгръщане на пазара (М. Фридман).  

70. Ние от Балканите 

А. Фрагменти. 
“Турция е разгневена от това, че България и Румъния са 

поканени на преговори за членство в ЕС, а тя е оставена в 
“безтегловност”. Анкара заплаши, че няма да участва в 
европейската конференция догодина. Според нея Германия и 
Гърция били виновниците за нерадостното й положение. 
Евросъюзът посъветва Турция да размисли” (Шарабов, 16. 12. 
1997). 

- - - - - 
“Взаимната нетърпимост се демонстрира на всяка крачка. 

Започва от деленето на училищните тетрадки на официални и 
паралелни, разделното посещаване на сръбски/албански кафенета 
и може да се стигне до използването на различни тротоари на 
една улица в периоди на напрежение. Всяка от страните има 
стройна система от аргументи в полза на своята омраза или по-
цивилизован вариант на своята кауза”(Димитров, 19-25.01. 1998).  

Авторът пояснява термина в заглавието на своя 
материал: “Демокрадура по сръбски”:  

“Демокрадура. Неологизъм, с който се обозначават 
преходни политически режими, допуснали демократизация 
поради външен натиск или непреодолима криза. Възможно е 
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развитие както на устойчиви демократични институции, така и на 
връщане към авторитарен политически ред”(пак там). 

“Ролята на адвокат на Румъния за НАТО пое Франция, 
която до края се бори яростно за включването на Румъния в 
“първата вълна”(Минчев, 30. 01-5. 02. 1998). 

“Румъния е изправена пред остра политическа криза. 
Страната не се управлява и ако положението се проточи, има 
риск да стане неуправляема”, предупреди още през ноември в. 
“Зиуа”...”Практически, писа в. “Куриер”, няма месец без 
политически скандал, много пъти завършващ с трудно постигнат 
компромис или понякога с пряка интервенция на президента 
Константинеску” (Василев, 26. 01.-1. 02. 1998). 

- - - - - 
Позицията на света и на Запада спрямо косовската криза от 

1997-98 г. е твърда: разрешаване на кризата в рамките на 
Югославия, без създаване на нова държава. На 7. 05. 1998 г. 
югославският президент Милошевич в преговори с 
представители на косовските албанци предложи автономия с 
парламент и правителство в рамките на Югославия. 
Предложението не беше прието. Същият ден на албанско-
сръбската граница бяха отблъснати албанци при опит да пренесат 
нелегално оръжие за терористите в Косово. Същият ден Бил 
Клинтън отправи поредното предупреждение за втвърдяване на 
западната позиция към Белград заради нежеланието на 
Югославското правителство да реши косовския проблем 
политически и (заплаха за икономически наказателни мерки). 
Ембаргото срещу Югославия не е новост. Такова ембарго по 
време на войната в Босна и Херцеговина не спря 
кръвопролитията, но затова пък донесе загуби на съседните 
държави от порядъка на десетина милиарда долара.  

Б. Данни.  
Хората от Румъния, България, Югославия, Македония и 

Албания до днес (май 1998) са лишени от правото да пътуват 
свободно в света и са принудени да се съобразяват с нежеланието 
или желанието на Шенгенските страни да им издават визи. 
Такива визи се издават много трудно и по изключение.  

Нито една от изброените страни не е приета в НАТО. 
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Югославия не е приета също в Европейския съвет за 
сигурност и в Европейския съвет. 

За приемането в Европейския съюз екс-комунистическите 
страни са длъжни да приведат законодателството си в синхрон с 
това на членовете на ЕС. Но това не е достатъчно условие. 
Процедурата на приемането е дълга: Европейска страна подава 
молба за членство до Съвета на ЕС (Съвета). Съветът моли 
Комисията да представи мнение относно молбата. Комисията 
представя мнение относно молбата. Съветът решава с 
единодушие да започне преговори за присъединяване към ЕС. 
Комисията предлага, а Съветът приема с единодушие да се 
изработят позиции относно страните кандидатки в процеса на 
преговорите за присъединяване. Съюзът, представен от 
председателстващия Съвета, провежда преговори със страната 
кандидатка. Постига се споразумение по Проектодоговор за 
присъединяване. Проектодоговорът се внася в Съвета и 
Европейския парламент. Европейският парламент дава 
съгласието си по Договора за присъединяване с пълно 
мнозинство. Съветът одобрява с единодушие Договора за 
присъединяване. Страните членки и кандидатки подписват 
официално Договора за присъединяване. Страните членки и 
кандидатки ратифицират Договора за присъединяване. След 
ратифициране на Договора споразумението за присъединяване 
влиза в сила. (Европейски съюз) 

В. Опит за разбиране. Балканите са уникално място, 
където витае неспокоен, но силно жизнен дух. Този дух се 
губи и появява в живота на Европа, отслабва и се усилва 
във вековете и годините. Той се потопява и изплува в една 
безсмъртна пулсация, изразена ярко в неземната красота на 
балканската музика.  

Тук стихията на живота винаги е доминирала над 
“категориите на духа”. Затова Балканите са ментално 
разцентровани. Тук няма ментална доминанта вън от 
спонтанното течение на историята. Историята се случва 
на балканските народи – минали са времената,когато се е 
правела от тях, а новите май тепърва идват. Балканският 
ум във всеки случай е вън от историята – той е в природата 
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и приема историята такава, каквато е. Балканецът не 
приема присърце големите социални събития, той ги гледа 
отстрани, участва в тях в крайна нужда, критикува ги и в 
края на краищата ги презира. Неговите социални и 
исторически действия някак са недо-действани, 
незавършени, колебливи, половинчати, слаби. Те 
гравитират към външни смислови центрове, доминиращи 
вън от Балканите. Балканските страни постоянно се 
домогват или се правят за пред Европа, че се домогват, до 
културна идентичност със Запада. Това е така, защото те 
живеят така или иначе в Европа и са зависими всестранно 
от големите и развити западни страни. На повърхността на 
техния политически живот е постоянен кипеж и обсъждане 
на тази идентификация. Те дори се конкурират, борят се 
помежду си и си пречат за “влизането в Европа”. Всъщност 
цялата им борба е за вездесъщото оцеляване, за запазване 
на техния живот такъв, какъвто е бил винаги – живот с 
природата в Космоса на това дивно място.  

Г. Балкански ментални модуси. 
Морска и планинска музикалност. Митичният 

Орфей е символ на Балканите. Орфизмът е източен и все 
пак тук не е Изтокът. Той е бездна от неизвестност, 
всмукваща в неясна посока. Духът, който носи, е мистичен 
и музикален. От този дух се разграничават първите гръцки 
философи, когато провъзгласяват, че всичко е логос. 
Изключение правят питагорейците, които са рационално-
мистична школа-секта. Траките са вярвали в безсмъртието 
и пътуването на душите през телата, също както индусите и 
будистите по цял свят днес. Това е намалявало изконния 
страх от смъртта и те са си позволявали игри на смърт. Това 
не е европейска, не е западна, не е логосна менталност. 
Морето носи смислите на безбрежната виталност, а 
планината – на пулсациите на живота и духа. Планината е 
врата към небето, към Вселената. Оттук балканските 
музикални форми носят израза на неповторима и сякаш 
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неземна красота. Такава е менталната почва за балканското 
възприемане на Европа и света и конкретно на пост-
комунистическия пореден “път към Европа”.  

Шаманско-християнска мистика. Върху 
шаманския дух на прабългарите, траките, даките и старите 
славяни се наслагва логосния дух на християнството. Но за 
разлика от Запада, тук библейското слово като ортодоксия 
(православие) не е философско, учено, диалектическо, 
херменевтическо. То е оставено “каквото е”, пред душата 
на народа (съборно начало), като не се докосва от критичен 
анализ и рационално обяснение. То е просмукано с 
мистика, която го отдалечава от светския живот и от 
злобата на деня. Така то остава относително изолирано от 
историята и се намесва само в краен случай в 
държавността, политиката и гражданските движения. Това 
обяснява защо балканското християнство не се 
противопостави масирано на комунизма и сега не играе 
съществена роля в излизането от него, за разлика от 
католическа Полша, където именно християнската идея 
водеше антикомунистическата борба.  

Шаманското ядро на балканската менталност 
проецира свои смисли върху християнската символика. 
Култовото почитание на природните сили и ритмите на 
живота, на плодовете на земята, на живота и неговото 
продължение, се просмукват в християнската обредност и 
празничност. На всеки християнски празник, независимо, 
че е на името на християнски светец, се знае и прави 
определен ритуал с храна, с огън, със слънце или с животно 
(човек). Никой не се задълбочава в християнското тайнство 
като смисъл на празника. Тук християнството не е познание 
и осмисляне на света, не е светоглед.  

Западът живее на Балканите като образованост, 
културна форма, ученост. Балканските интелектуални 
елити, заедно със своите народи, се вслушват в Европа като 
силен гравитационен център на словото, учението, науката, 
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изкуството, икономиката, технологията, политиката. 
Логосът експанзира тук без препятствия. Балканите нямат и 
не са искали да имат рационална алтернатива, свое 
обяснение на света, с което да експанзират, подобно на 
Запада. Рационалността на Запада прониква така както 
навсякъде и преди всичко по силата на европейската 
съпричастност на Балканите.  

Но това значи, че за обикновения балкански човек 
западната наука, технология, икономика и политика не са 
вътрешен живот, а външна образованост, форма. 
Балканецът не избира и не отговаря за тази форма. Той я 
потребява, одобрява или критикува в зависимост от това 
дали тя му влиза в работа или не. “Лозето иска мотика, а не 
молитва”, но и “Ученото си е учено!” и “както си пише в 
дебелите книги” – казва човекът от Балканите. Хитър и 
прагматичен, балканският дух е отворен към всичко. Затова 
той без никаква опасност за менталното си ядро учи 
Европейска култура и цивилизация. Учи я толкова добре, 
че тук вече е развита една от най-добрите образователни 
системи в света и е култивирана безспорно една висока 
обща културност, осведоменост и разбиране на Запада с 
неговите науки, изкуства, личности и открития.  

Всекидневен ориент. “Ориентът” или Изтокът като 
дефицит и антипод на Запада живее тук с ритмите на 
общностния бит. За Ориента “Времето пари не струва” – 
явен антипод на западното “Времето е пари”. 
Ориенталското отношение към богатството е обратно на 
протестантското. Богатството може да се придобива всякак 
– и легално, и илегално, стига да не рискуваш наказание. 
Богатството не е самоцел като натрупан капитал, а е 
средство за слава, власт, разкош. Тук се живее, не за да се 
прави нещо, а се прави нещо, за да се живее.  

В светлината на този смисъл, типичен за Балканите, 
може да се разбере балканизацията на демократичните 
форми. На Балканите стачките често са деформирани в 
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гладни стачки или гражданско неподчинение (окупиране 
на сгради, улици, пътища). На Балканите новите 
демокрации бързо станаха известни на света с бойкоти, 
гладни стачки, метежи, палежи. В Букурещ през декември 
1989 избухна окървавено въстание. В София през август 
1991 г. бе запален комунистическия Партиен дом. В 
страните от бивша Югославия се случи всичко, които е 
възможно човек да си представи. В Албания през 1997 
протест срещу финансовите пирамиди ескалира във 
въоръжен бунт. Бунтовниците превзеха казарми и 
започнаха въоръжени сблъсъци. Постоянни са скандалите 
между алтернативни ръководства на едни и същи 
формации. Характерни са многото партии и организации 
със символично членство.  

Това са форми на квазидемокрация, които можем да 
намерим и на Изток. В Турция често се организират бурни 
демонстрации. Горят конфликти на база малцинства. В 
ислямските държави не може изобщо да се говори за 
демокрация. В Индонезия диктаторите се свалят с протести 
на границата на гражданския мир. В развита страна като 
Корея в парламента стават сбивания.  

Балкански труд и пазар. Ориентът приема труда, 
пазара и всички рационални форми, доколкото хората 
трябва да оцеляват. Но не приема богатството като 
рационално легално действие, признатият кредит и 
честността в сделката. На Балканите, както и по-на изток, 
лесно ще ви излъжат, макар че и от сърце ще ви направят 
свой гост. Пазаренето е стил на търгуване. Дадената делова 
дума не се спазва, точността не се съблюдава, кредитът се 
връща, когато може длъжникът, или никога.  

Основа на балканския живот не е личността с нейното 
дело, а народът с неговия живот. При това народът е 
разделен на индивиди и се води война между тях. Дори 
братя застават един срещу друг, за да поделят бащиното. 
Общността е съпричастност поне на равнището на 
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осведоменост, одобрение и критика. Действията на 
индивида са пред очите на рода, селото, махалата.  

Балкански пост-комунистически национализъм. 
Когато експлозията помита доктриналния, научния 
комунизъм, дошъл от Европа и от Русия на Балканите, 
остава местното описание на света, обогатено със западна 
наука. Липсват обединяващи ценности. На мястото на 
различните социалистически идеи идват 
националистически. Буди се задрямалият национализъм в 
зависимост от напрежението на хаоса и беднотата. 
Балканският национализъм е взривоопасен. Тук живеят 
прекалено много малки етноси на малко място в 
отсъствието на спояващ рационален дух. При разпокъсана 
менталност и обяснение се оголва ясното съзнание за 
съпринадлежност към народ и нация.  

Социалните дефицити на право се разбират като 
етнически дискриминации и се провеждат такива 
дискриминации. Етническите общности, освободени от 
комунистическото нивелиране, надигат глас за 
идентичност, без да се съобразяват дори с рационалния си 
интерес. Те не разчитат на болните организми на своите 
държави. Балканският национализъм след комунизма така е 
зависим от бедността, хаоса, беззаконието и безправието. 
Тези следи на комунизма или ефекти на неговата експлозия 
правят национализма жизнен. Богатите и уредени общества 
не се интересуват от етнически проблеми и не създават 
етнически напрежения. Ако на Балканите хората живеят 
добре, те няма да отдават голямо значение на етническите 
си разлики и оттук на едно разпределение на ценности 
(богатство, власт) на базата на принадлежността към етнос.  

Мнозинствата вменяват на малцинствата чуждост и 
нежеланост, а малцинствата вменяват на мнозинствата 
дискриминация, неравноправие. Чужденците стават жертва 
на нова и дори невидяна на Балканите ксенофобия. От тях 
може да се чуе за полицейски тормоз, беззаконие, 
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бюрокрация и малтретиране от “бръснати глави”... Цялата 
тази суматоха ще се изпари постепенно със забогатяването 
и уреждането на балканските общества.  

Натискът от ЕС е позитивен и формообразуващ с 
оглед нестабилността на Балканите.  

“...След включването на първите три нови члена на НАТО 
в ЕС, двете организации трябва да се обърнат с въпроса за 
разширяване и към балтийските републики, Словения, Румъния, 
България и Словакия, а може би и към Украйна...Трябва да се 
отбележи, че перспективата за бъдещо членство вече оказва 
конструктивно влияние върху поведението на евентуалните 
членове. Съзнанието, че нито ЕС, нито НАТО желаят да бъдат 
обременени с допълнителни конфликти, свързани например с 
правата на малцинствата или с териториални претенции 
(проблемите с Гърция и Турция са повече от достатъчни), вече 
даде на Словакия, Унгария и Румъния необходимия стимул за 
постигане на споразумения, съответстващи на стандартите, 
поставени от Съвета на Европа”(Бжежински, 1997, с. 98).  

Това не променя, а дори усилва характерната нагласа 
Балканите постоянно да са насочвани по един натрапчив 
начин как да решават своите вътрешни и 
международни проблеми. 

Балканско протакане на реформата. То се дължи 
на слаба социална и стопанска рационалност и силна тяга 
към разграбване. Всичко това е нормално на фона на вече 
описаната разпокъсана менталност с неорганично 
присъствие на западната рационалност. Комунизмът оставя, 
от друга страна, дълбоки поражения върху манталитета на 
собственика.  

Д. Балканска пост-комунистическа сметка. 
Балканецът не разчита на доктрини, стратегии и 
компромиси в името на бъдещи ползи. Той иска нещата да 
станат тук и сега и да са непосредствено важни за живота. 
Балканският пост-комунистически човек няма да приеме да 
страда заради резултатите от реформата. Той ще 
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предпочете да се облагодетелства сега и тук за сметка на 
провал на реформата. Късият, макар и силен ум на 
балканския хитрец, изчаква, отлага и отдалечава 
всевъзможните съображения и равносметки. Той иска да 
види нещата под носа си и тогава може да се съгласи на 
жертви. Нещата в този момент и на това място в тяхната 
сложна динамика – това е заниманието на балканския 
следкомунистически ум. Балкански са демокрадурата по 
сръбски, далаверата по български, манипулацията по 
македонски, скандалът по румънски, погромът по албански.  

Е. Свръхдинамика. Балканите са “врящ котел”. 
Динамиката на балканските значения, текстове, действия и 
сили е динамика на много центрове и подсистеми в една 
сложна система далеч от равновесие, на границата на 
стабилността, с постоянни локални катастрофи и силни 
скокове на самоорганизиране. След комунизма системата 
на балканите се освободи от задържащите сили и спонтанно 
се стреми към хаос. Производството на ентропия е така 
високо, че ентропия тече от Балканите към Запада. Но в 
същото време балканско е свойството за бързи позитивни 
промени, спонтанно самоорганизиране, макар и моментно и 
локално. Затова бъдещето на балканския пост-комунизъм е 
бъдеще на намаляване на хаоса (най-лошото вече бе пред 
очите ни). 

Наистина на Балканите имаше либерализация отгоре: 
Тито пусна югославяните да работят в чужбина, а Тато не 
пречеше на битовите изрази на масово недоволство. Той не 
даваше заповеди да се стреля на месо при опит за бягство 
през границата., подобно на Хонекер. Той не тероризираше 
народа си с глад, мизерия и политически убийства за 
дребни неща като Чаушеску. Това направи кризите в 
България невъзможни. 

Тук цареше някакво равновесие, наистина 
напрегнато, но се крепеше благодарение на широка гама от 
патерналистични и патриархални нагласи, на 
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комунистическата апатия, на относителната свобода на 
словото, а в последните години на режима, и на 
преустройството. България бе една от най- стабилните 
социалистически страни. Доларът бе на свободен пазар най-
много 10 лева. 

Син-ерегетически Балканите са постоянно 
отслабвани от намеси на Запад. Това става поради 
външната и вменена самоидентификация на Балканите 
с Европа и Запада. Тук постоянно и по всякакъв повод 
се доказва, че нашите проблеми могат и трябва да се 
решават единствено в западни форми. Това, съчетано с 
нашата неспособност или нежелание да ги решаваме в 
западни форми, оправдава Запада да налага свои 
решения. Западът неведнъж е демонстрирал силово 
отношение към Балканите, пълно равнодушие към техните 
интереси и искания и безцеремонно намесване във 
вътрешните работи на балканските страни без оглед на 
техните загуби.  

Съвсем друго е отношението на Запада към 
централноевропейските екс-комунистически страни. 
Унгария, Чехия и Полша през периода от средата на 
петдесетте години до края на осемдесетте създадоха 
алтернативна политическа маса, хора, които са наясно , че 
комунизмът е антихуманен. Това стана чрез кризи. Всяка 
промяна в общественото съзнание през време на комунизма 
се извършва в такива кризи. В условията на България, с 
характерните у нас патриархалност и тоталитаризъм, т. е. 
затворено традиционно общество, върху което се настанява 
тоталитарна система, това е много по-трудно. 

71. Къде свършва Европа? 
Where does Errope End? 

Тема на световна среща  



  861

на Хелзинкската гражданска Асамблея в Анкара, Турция, 
1993. 

А. Фрагмент. 
У нас темата “Европа” е прекалено силно дебатирана 

и е изнесла на повърхността многообразни комплекси за 
недостатъчност. Постоянно се питаме дали сме в Европа, 
дали се движим към Европа, как да станем Европа и дали 
ще ни приемат в Европа. В тази истерия слаб е въпросът, 
който има място: Кои сме ние? Европа в същото време 
разширява границите си и се осъзнава все повече като 
цивилизационно цяло, отколкото като геополитическо 
единство. Нейните граници някак си се размиват.  

Периодично в българското обществено мнение се 
надигат вълни на недоволство от изолирането ни чрез визов 
режим, за разлика от народите на Централна Европа, които 
пътуват свободно в цял свят. При това ние имаме много по-
нисък дял на илегална емиграция от Полша например. 
Осъзнава се, че сме третирани с други мерки и спрямо нас 
се потъпкват гръмогласно прогласявани вече два века права 
на избор на място на живот и свободно придвижване, 
залегнали официално в Хартата за човешките права. 
Болезнено се възприема факта, че нашите граждани 
получават визи след унизителна процедура на чакане, 
интервюриране и събиране на всевъзможни документи, в 
силна степен накърняващи автономията на личния живот. В 
посолствата българите биват питани за лични планове, 
семейни отношения, искат им се документи за банкови 
сметки и т.н. Това събуди спонтанен протест, изразен 
интензивно от български интелектуалци като политолога 
Огнян Минчев през юли 1998. Българското външно 
министерство събра представители на легациите и настоя за 
оперативност и достойно третиране на нашите граждани и 
това даде резултат, макар и частичен. Ясно се видя, че 
уважението следва самоуважението и че тук трябва да 
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отстояваш особено активно правото си, за да помръднеш 
стената на отритването. 

Б. България от девет години насам е в пълно съгласие 
с винаги строгите и най-често силно увреждащи интереса 
ни мерки (ембаргата) за усилване на международния ред, 
налагани от световни и европейски институции. В резултат 
на това ние не можем да си върнем дълг от Ирак – около $ 2 
000 000 000 и загубихме от ембаргото срещу Югославия 
към $ 4 000 000 000.  

- - - - - 
От няколко години насам в европейските първенства в 

различни спортове участват страни като Турция, Израел, Грузия, 
Армения. Защо тогава да не влязат и Узбекистан, и Киргизия? И 
какво тогава значи континентът Европа, ако “Европа” е 
разположена на три континента? 

- - - - - 
В началото на май 1998 г. “Вашингтон поуст” предупреди 

американците, че в България се произвежда пистолет-
ключодържател. Той не се регистрира като оръжие, не се 
идентифицира на летищата и с това се превръща в коварна 
опасност. След няколко дни създателят му в Пазарджик 
демонстрира пред представител на световна агенция качествата 
на оръжието, като изстреля патрон срещу себе си. Оказа се, че 
въпросниът пистелет-ключодържател е оригинално средство за 
самозащита, без да е способно да убива.  

Премиерът Костов и членовете на неговия кабинет 
изтъкват в последно време (пролетта на 1998), че България вече 
отговаря на три от петте основни критерия за приемане в 
Европейския валутен съюз: растеж, ниска инфлация, стабилен 
валутен курс, размер на външния заем спрямо националния 
доход под известна граница, доход на глава от населението над 
определен минимум. 

В. Проясняване. Ако прочетем социализма и през 
Макс Вебер, както това най-често става през Карл Попър, 
се получават удивително конгруентни резултати. Анализът 
на Макс Вебер, по-стар от този на Попър, разделя 
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обществата господствата на три типа: традиционно, 
харизматично и рационално. Типовете господство 
представят типове общество. Комунистическите общества 
принадлежат към рационалния (западен) тип общество, 
но тяхната жизнена тъкан е в силна степен аналогична 
и понякога конгруентна на тази на традиционните и 
харизматичните общества. Това е така, защото 
комунизмът е отрицание на капиталистическата 
рационалност на свободния и отговорен за своето богатство 
индивид. Вместо на правилата и силите на пазара 
индивидът е подчинен на волята и системата на Партията-
ръководител. Държавата е всеобхватна. Връзките в 
държавата, формално рационални, са неотговорни и се 
превръщат в лични връзки, подобно на връзките в 
традиционното общество. По места господстват кланове, 
приятелски кръгове, координирани властимащи. В цялата 
страна господства комунистическа олигархия, която се 
представя като олицетворител на волята на “народа”. Това е 
характерно за харизматичните и за традиционните 
нерационални общества. По замисъл свръхрационална, 
икономиката на това общество също е ирационална 
централно планова икономика, която е лишена от обратната 
връзка на пазара и регулативната роля на цените, а още по-
важно е, че тя е лишена от жизнеността на частната 
собственост.  

Всичко това прави комунистическите общества не-
рационални, не-западни в смисъла на Вебер и в същите 
отношения не-отворени в смисъла на Попър. Пост-ком 
унизмът като връщане на системата на свободния пазар, 
основан върху частната собственост, и либералната 
демокрация, е преход от затворено към отворено и от 
традиционно към рационално общество. 

Г. Съмнение в “цивилизационния избор”. Ние сега 
стоим отстрани, в югоизточния ъгъл. На нас ни повтарят, че 
искаме да сме вътре. Това, че не сме в Европа, се възприема 
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като минус в безусловен смисъл. Нашият “цивилизационен 
избор” е Западът по израза на президента Петър Стоянов. 
Това изглежда безспорно, а отхвърлянето или съмнението в 
този избор на най-новия политически лит се представя като 
предателство. И наистина съмнението, което владее хората 
тук, не е довело до нищо хубово с оглед тази 
принадлежност, а само до непълноценно присъствие. Тъй 
като хората не разбират този избор, а ретроградните 
социалисти не само не го разбират, но и се борят срещу 
него (те са против влизането в НАТО), националната воля 
за Европа отслабва, нашето влизане се забавя, а визията на 
Запада за България е все повече безразличие. 

Да се самоидентифицираме в тесен смисъл като 
принадлежащи на Запада, няма да е вярно и автентично и с 
нищо няма да промени нашата национална форма. Да 
кажем, че принадлежим към широкия поток на живи 
форми, задвижен от християнството и гръцката античност, 
ще бъде почти вярно и автентично. Защото през цялата 
история на българската държава ние сме били част от 
християнството, а след Възраждането сме се развили 
спонтанно и органично в потока на рационалната 
цивилизация на Новото време.  

Де-формация на Европейските институции. Но 
тази форма не е формата на Западния живот в тесен смисъл. 
Балканските народи не са като западноевропейските. Те са 
по-затворени, по-органични, по-натурални, по-
ретроградни и по-ирационални в своите обществени 
форми. Те са развили локално допълване на ориенталски 
нрави и европейски форми на институциален живот. Но 
институциите винаги са били дистантни спрямо човека от 
кръчмата и улицата. Оттук цялото това търкане, непасване, 
недоверие към, нефункционалност на западните 
институции в органичния живот на балканските общности. 
“Побългаряването” на изборите, парламента, 
демократичното правителство, съдебната система и всички 
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останали институции на демокрацията е налице още 
веднага след конституирането на съвременната българска 
държава. От това побългаряване въпросните институции не 
са спечелили нова национално специфична форма, а са 
изпаднали в някакъв дефицит на форма, т.е.де-формация.  

Слепота на вменената идентификация. Да се 
стремим на всяка цена и безогледно да бъдем в “Европа”, 
ако мислим, че някак не сме, за нас трябва да означава, че 
ние сме забравили за нашето колективно достойнство като 
цивилизовани хора, европейци, българи. Тази забрава 
непременно е и слепота, защото ние не виждаме каква 
точно промяна визираме – ние визираме една голя цел, а не 
начално състояние и наличен органически стремеж. Да не 
зная какъв съм и да се стремя да стана еди-какъв-си е 
обречен проект. Той е допустим само за историческа 
ситуация, която вече е изключила националните 
идентичности и е наложила някаква глобална без-
различност. Но тогава няма да става въпрос за пътуване 
към Европа, а за разтваряне в света. Такова разтваряне 
ми се струва че е актуално, защото се задава с огромна 
скорост глобализацията. 

Констелацията, която накратко нахвърлих, не 
позволява да се говори сериозно за някаква съвсем особена 
“Европейска идентичност” и практиките на безогледно 
захвърляне на всичко и приемане на всяка цена на 
европейските форми са губещи, неадекватни и 
безперспективни.  

Балканите не са ъгъл, когато ги погледнем глобално. 
а се тича “на Запад” означава обикновена първосигнална 
реакция на субекти, които със закъснение изживяват 
националното от-хвърляне от Запада чрез комунизма. Те 
изживяват не на последно място своята принудителна 
индивидуална изолация от Западната наука, от Западната 
икономика, от Западната технология, от Западното 
изкуство, от западното потребление. Комунизмът наистина 
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е виновен за изоставане и изолиране, което изкопа пропаст 
между Източна и Западна Европа. Но това не значи, че в 
края на 20 век ситуацията прави адекватно връщане едно 
към едно, без уговорки, което е имало смисъл преди 
половин век. Да се приеме пазара и парламента, 
правителството и съда, са рационални стъпки. Но те се 
правят и са направени на много места, включително и в 
далечния Изток. Това не е само по себе си “цивилизационен 
избор” (вж.отново Милков, 1998). Иначе Япония 
цивилизационно вече половин век би принадлежала към 
Запада. Но никой не би се наел да твърди това. Япония е 
твърде “тежка гравитационна маса”, за да обезличи 
собствената си идентичност в името на Запада.  

Да се направи “цивилизационен избор” за мен 
значи да се изкаже, ако не е изказана, или да се усили 
изказа, на собствената форма. За българите това е 
българската форма, визията за България. Това значи 
общност от българи с български обичаи, нрави и мисловни 
форми. Това значи и пренос на тези органични форми 
върху институции като политическите и икономическите. 
Вчастност това е пазар по български, т.е.с “пазарене”, с 
хитрост, с негативни тактики и неформалност на 
договарянето. Сега, ако тези нрави и обичаи де-формират 
пазара и демокрацията, срещу тях въпросните институции 
ще оказват натиск чрез рационалните действия. В 
професията си българските политици и икономисти, 
бизнесмени и учени, ще се стремят към рационалните 
практики или форми на рационалност, дошли от Запад. Но 
това не значи, че ще бъде някак радикално отслабена 
“субстанцията” на българския живот. Ако е добре осъзната, 
добре изказана и добре защитена с уникални живи форми, 
както това е в далечния Изток, тя ще пребъде (до 
естествената си смърт).  

“Вие там от ъгъла!”. Европа има своя югоизточен 
ъгъл, който е много изостанал и пост-комунистически. Но 
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жалко за западните хора, ако продължават да визират 
хората от “ъгъла на Европа” не като уникални и отговорни 
човешки същества и общности, а като жители от “ъгъла”. И 
два пъти по-жалко за самите балканци, ако си вменят, че 
трябва да захвърлят своята национална принадлежност, за 
да ходят някъде на Запад. Първо, те не могат да избягат от 
тази идентичност, за лошо и за добро. И второ, тяхното 
действие е неавтентично и безотговорно. Те са захвърлили 
своята идентичност, без да изхвърлят даровете на тази 
идентичност. Те, вчастност, се учат по български, където 
получават качествено и безплатно образование. Но ползват 
своята компетентност срещу западно заплащане, ако 
изобщо се доберат до професионално заплащане. Най-често 
тези хора не само забравят, но и се отвръщат от всичко 
българско и това аз смятам не само и не просто за 
национално предателство, а и за човешка низост да късаш 
от органичното си уникално присъствие на мястото си на 
тази земя, което е нито по-добро, нито по-лошо от всяко 
друго място за човешки живот. Това е метафизична 
слепота, морална невменяемост и лош вкус.  

 Институционални контакти. Всички правителства 
от Източна Европа и почти всички от екс-съветска Азия 
встъпиха в интензивни контакти със световни и преди 
всичко със Западни организации за получаване на 
разнообразна и всестранна подкрепа. Но по-дълбокото 
основание за това интензивно контактуване между 
институциите е принадлежността към една цивилизация, 
стремежът към връщане към тази цивилизация за онези, 
които виждат, че са я изгубили за половин век или повече.  

Това са регулярни и извънредни визити на външни 
министри, премиери и президенти. Това са двустранни и 
многостранни договори. Това са преговори за влизане в 
Европейските институции (Съвет на Европа, Европейски съюз, 
НАТО). През юли 1990 България получи статута на “специално 
поканена” в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На 
7. 05. 1992 България става пълноправен член на Съвета. На 15 
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април 1993 стратата става асоцииран член на Европейския съюз, 
а на 16 декември подава официално кандидатурата си за редовно 
членство. На 14 февруари 1994 подписа Рамковото споразумение 
за участие в инициативата “партньорство за мир” с НАТО, а през 
февруари 1`997 официално депозира кондидатурата си за 
пълноправно членство в Северноатлантическия договор (Желев, 
1998, с. 11). Това са регионални обединения с икономически 
характер като ЦЕФТА (централно-европейска организация за 
свободна търговия) и Черноморската конвенция. За Русия това е 
групата на най-развитите страни. Следват многобройни 
екологични, икономически и военни конвенции.  

Световните финансови институции (Международен 
валутен фонд и Световна банка, са първите организации, 
които предприемат активни и мащабни програми за 
икономическо възстановяване на екс-комунистическите 
държави.  

Живи контакти със света. Туризмът се разрасна 
като най-непосредствен обмен на хора. Той отбеляза бум за 
някои от екс-комунистическите страни като тези в 
централна Европа. За други растежът на броя на 
икономическите пътувания за търговия и бизнес 
компенсира намаляването на туристическия поток. Те се 
превърнаха и в износители на престъпност. Именно тази 
престъпност е едно сериозно основание за възпиране чрез 
визови режими по шенгенското споразумение.  

В науката, изкуството и в религията (в по-особен 
смисъл) контактите на екс-комунистическите хора със 
Запада ги изправя пред проблеми. Стават ясно видими 
някои занижени и деформирани критерии за ценно 
изкуство или наука. Но в същото време се появяват и без 
особени трудности се реализират конвертируеми, световно 
ценни създания. В този жив контакт хората от нашите 
страни могат да демонстрират своята способност да правят 
автентично изкуство и най-напреднали научни изследвания.  

Интензивните комуникации, отварянето в 
технологиите, икономиката, политиката и във военната 
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област правят страните прозрачни една за друга. Днес е 
нещо нормално американският президент Бил Клинтън да 
се договори в комунистически Китай за не-насочване на 
ядрените ракети на двете страни едни към други. В друга 
комунистическа страна, Куба, диктаторът Кастро говори 
позитивно за пазарната икономика. Какво остава за 
приобщаващите се с всеки изминал ден източно-европейски 
страни. Тук процесът напомня на буря. В известен смисъл 
това може би ни заблуждава в смисъла на прозрачността. 
Защото прозрачността има граници и в това лесно можем 
да се убедим, ако си представим нашия индивидуален 
живот като видим за всички. Има такъв експеримент. 
Американски студент инсталира преди две години 
компютър с видеокамера и денонощно гледа света и 
действа чрез компютъра си, който е постоянно свързан с 
“Интернет”.  

Прозрачността като смисъл в обществото не е 
някаква фундаментална, нито безспорна ценност. Тя е 
позитивен смисъл като особен модус на сигурността, която 
е безусловен смисъл. Но именно прозрачността може да 
значи несигурност. Наистина, когато знаем за каквото си 
поискаме във всеки момент в обществото, тогава ние сме 
по-сигурни. Страхът от социалната неяснота и неизвестност 
намалява. Хората имат нужда от “бонбончета” или 
“таблетки” за сигурност, и политиците и журналистите им 
ги доставят. В същото време ние сме слепи за много важни 
неща. Яснотата, определеността в обществото, съвсем не е 
постигната от западните общества повече отколкото да 
речем в едно традиционно общество като китайското. В 
древен Китай и в силна степен сега на всеки му е ясно 
неговото място и е сигурен в живота си, стига да спазва 
твърдите правила на традиционното или тоталитарното 
съжителство.  

Обмен на идеи. Чисто едностранен е “обменът”. 
Идеите потекоха от Запад към Изток. Пост-ком 
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унистическият свят в този период на силно страдание и 
неистов стремеж към Запад няма какво да предложи. От 
Запад идеите са тривиални: свобода, демокрация, индивид, 
частна собственост, многопартийност, свободен печат. Но 
лъха вече и един отрицателен повей на лишеност от 
възприятие на глобалния живот и ситуация, които 
“зомбират” западния човек като деятел и потребител на 
пазара.  

Обмен на хора. Шенген и България. “Шенген” е 
ограничение за “чуждите хора”, нахлуващи в уюта на 
Запада. Той е голяма и важна граница в съвременна Европа 
и за съвременна България. Това е идентификация, 
определеност, ценност. За човека на Земята същевременно 
това е низко, мерзко и е по-лошо от расизма, срещу който 
този Запад се бори. Западът е основан върху идеята за 
свободата и човешките права. Той продължава да 
прокламира тази своя идентификация. Но Западът много 
повече се самоидентифицира с изобилието, реда, чистотата, 
като качества на Западния живот. Шенген е 
доказателство,че Западът не е либерална демокрация преди 
да бъде остров на потребителското благополучие. А това 
значи страшно много. Това значи безкомпромисно 
потъпкване на всичко, което може да застраши или смути 
благоденствието на Западния човек. А това е недостойно и 
нищожно условие за съществуването, чието наличие или 
отсъствие не значи нищо в мащаба на ситуацията на човека 
на Земята. Защото човек и в Шенген, и извън Шенген има 
еднакви проблеми да събира сила, за да умре или премине в 
друго равнище на живот. Глупост и слабост е да се 
увличаме по блясъка на артефактите, за да пренебрегнем 
органичното си същество, сетивното богатство на живота 
на прекрасната, топла и уютна, защото е наш дом, 
България.  

Западът не иска безусловно отваряне. Западът 
искаше безусловно отваряне по време на студената война. 
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Западните политици и организации настояваха пред 
комунистическите правителства да отворят границите и да 
позволят обмен на идеи, стоки и хора. В това те се 
позоваваха на правото на човека за свободно пътуване и 
местоживеене. Но когато комунизмът падна, се оказа, че 
съвсем не е безусловно ценно бедни имигранти да залеят 
богатия запад. Правата на човека си имат граници. Една от 
най-твърдите граници пред тези права се оказаха 
интересите на потребителските западни общества.  

Д. Западна сметка. Преди десетилетия бе развита 
“теорията” за конвергенцията между социализма и 
капитализма. Според нея двете системи имат свои 
положителни и отрицателни качества и развитието им ще 
ги води до все по-тясно сближаване. Тази теория, както 
всичко, родено на Запад, бе разкритикувана яростно от 
социалистическите мислители. Сега сме свидетели на 
едностранно сближаване, без капитализмът да идва към 
социализма. То е трескаво, но мъчително. Това е повече 
дрейф на запад или надясно в пост-комунистическите 
общества. В това си значение отвореността на тези 
общества е нестабилност, социално течение, а не 
стабилност, състояние на спокойно отваряне на силната 
социалност, която има достатъчно организираща енергия, 
за да рискува своето накърняване или ентропия. Но 
Западните страни за сметка на това се “затварят” именно 
поради това съображение – мотива за социалната 
стабилност. Притокът на хора, стоки, някои от които 
престъпни и на самата престъпност правят западните 
страни вече доста предпазливи към отваряне на изток. Една 
парадоксална ситуация, която бе непредвидима преди края 
на комунизма.  

Всичко това показва, че никой на Запад не върши 
нещо рационално и същевременно безусловно, като пряко 
въплъщаване на фундаментални ценности. Всички 
ценности рационалното общество с ирационално 
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свръхпотребление ги претопява през собствените си 
интереси. Така че за тези от “ъгъла на Европа” няма място 
за сляп стремеж към Запада, а единствено за рационално, 
реципрочно, равноправно и взаимноизгодно 
сътрудничество. Ние трябва да вземаме практики и да 
стоим на своето място, отредено от Бог и историята. Без да 
наричаме това място “ъгъл”, “заден двор” или “периферия”. 
Това място е в центъра на Земята (колкото всяко друго 
място на повърхността на земята). То е нашето, мястото, на 
което сме се родили и живеем, и затова то е най-добро за 
нас и то е нашият земен рай.  

Е. Нова стена. Заговори се за нова стена, след 
“желязната завеса”, сега поставена не от 
източноевропейците, а от западняците. Дисипативните 
потоци след експлозията на комунизма неизбежно увличат 
поток на ентропия в западните общества – сенчеста 
икономика, проституция, наркотрафик, кражби на коли, 
всякаква друга престъпност, мафия. От друга страна 
икономиките на тези страни са донякъде натоварени (поне 
тази на Германия), за да поемат част от тежестта на 
прехода. На над 800 милиарда марки е оценена стойността 
на прехода в бившата ГДР. Те се плащат от техните братя 
на запад и това създава не само икономически проблеми 
дори за тази силна страна, но и психология на недоволство, 
отчуждение и нови напрежения. В Германия във връзка с 
емигрантската вълна от Изток отново се надигнаха крайно 
десни националистични движения. (Бяха нападани и дори 
подпалвани общежития и лагери на емигранти).  

 

72. Място на Земята 

А. Фрагменти. 
Алексис дьо Токвил разказва, че в Америка първите 

заселници били общо взета два типа: хора-авантюристи и лишени 
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от идеали (златотърсачи), които отиват да забогатеят, и заможни 
образовани и религиозни хора, които отиват за прослава на идея 
или за запазване на вяра. В първата колония във Вирджиния 
(1607) въвеждат веднага робството. В Нова Англия се заселват 
заможни и просветени хора със стремеж да преодоляват 
трудности и да прославят идеи. Те са поклонници (пилигрими), 
принадлежали на строгата секта на пуританите, убедени 
републиканци и демократи, преследвани в Англия. Те “са 
потърсили една толкова варварска и толкова забравена от света 
земя, където да е било все още позволено да живеят по-тяхному и 
да се молят на Господа свободно. Те установяват чиста 
демокрация като братство в Христа: “и пред Бога се 
съгласяваме да се съединим в политическо общество, с цел да 
управляваме сами себе си...; и по силата на този договор се 
съгласяваме да приемем закони, актове, наредби и да 
назначим, според нуждите, магистрати” (Токвил, 1996, сс. 62-
65).  

- - - - - 
“Хиляди българи непрестанно обсаждат посолството на 

САЩ в София с едничката надежда да се уредят в Америка, а в 
Юта едно момиче разрушаваше напълно тяхната химера, че зад 
океана е лайфът. “Най-голямата ми надежда е да се върна в 
България”, повтаряше непрекъснато една от шестте дъщери на 
известен адвокат в щата. При това в гаража и пред къщата бяха 
паркирани един Мерцедес 500 купе, огромен Форд последен 
модел “Краун Виктория”, още един Форд – нещо средно между 
джип и автобусче, и други две коли” (Трайков, 6.05. 1998).  

Б. Факт.  
На 7. 05. 1998 г. от САЩ се върна Диана Дафовска. 

Двадесет години след като родопската песен полетя в Космоса, тя 
представя в “НАСА” за полети на совалката свое изпълнение на 
българска музика по стари фолкмотиви. Обяснението, давано на 
американците, е много интересно: тя е правена от 
прабългарите по звездите.  

Данни.  
Според проучване на Националния център за изследване 

на общественото мнение към университета в Чикаго върху 
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националната гордост (1995), разглеждана като международно 
влияние и национални въжделения, на първо място е Австрия, 
следвана от САЩ и България (Ройтерс). В друга класация за 
гордост, свързана с национални постижения в отделни области – 
изкуство, история, армия, икономика и спорт, начело е Ирландия. 
България е 14-а. В дъното на двете класации са Латвия и 
Словакия. Проучването е извършено сред 23 държави. Разпитани 
са 28 000 техни жители. 

Общо 
1. Австрия     9. Ирландия  
2. САЩ     10. Испания  
3. България    11. Словения  
4. Унгария     12. Норвегия  
5. Канада     13. Полша  
6. Филипините    14. Великобритания  
7. Нова Зеландия   15. Русия  
8. Япония    16. Холандия  
17. Швеция    21. ФРГ 
18. Чехия    22. ГДР 
19. Италия    23. Словакия 
 
Специфични постижения 
1. Ирландия    13. Швеция 
2. САЩ     14. България 
3. Канада    15. ГДР 
4. Австрия   16. Словения 
5. Нова Зеландия   17. Италия 
6. Норвегия   18. Чехия 
7. Великобритания  19. Унгария 
8. Холандия   20. Словакия 
9. Япония    21. Полша 
10. Испания   22. Русия 
11. Филипините   23. Латвия 
12. ФРГ 

(Ройтерс. 24 часа, 1. 07. 1998).  
Трудно е да се интерпретира такава класация, 

особено без да се познава въпросника. Но очевидно е, че 
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тук се отразява мнението на питаните за страната им, като 
то е давано най-вероятно с интенция към одобрение на 
страната и одобрение на отговорите. Твърде е възможно да 
са отразени национални въжделения и компенсаторни 
визии. Но така или иначе тази картина променя 
вкорененото убеждение за “ниското самочувствие” на 
българина. Вероятно това е феномен на болезнена гордост, 
която реагира негативно на сведенията за национален 
неуспех и не отчита позитивните сигнали. 

- - - - - 
През юни 1998 г. княгиня Мария-Луиза, сестра на цар 

Симеон, прогонени от комунистическото правителство след 
1944, дойде в Българя за трети път. Удивително е силното 
и неподправено идентифициране с всичко българско, при 
положение, че дядото – цар Фердинанд, принадлежи на 
известния австрийски род Кобург-гота. На 8. 06. 1998 г. по 
Националната телевизия от нея чуваме неща, които са 
известни, но неочаквани от прокудена царска особа. Тя с 
гордост казва, че българите на Запад преуспяват със 
способностите си, че сме на пето място по математическо 
образование в света, докато американците са на двадесет 
и шесто (Мария-Луиза, 8. 06. 1998).  

В. Мястото на Земята не зависи нито от комунизма, 
нито от пост-комунизма. Такава нагласа е нужна на хората 
от екс-комунистическите страни, за да стъпят здраво на 
своето място на Земята. То е заето от тях и те просто трябва 
да го разпознаят отново, да го потвърдят и почистят, ако е 
нужно.  

Народите и нациите не са никога и никъде гости. 
Присъединяването към световни структури не е приемане 
на народи, а на държави. А културата не се избира с 
политическо решение. Една нация е или част от 
християнския западен свят, или част от ислямския близък 
изток, или част от будисткия далечен изток. Това не са 
непоклатими и рязко разграничени алтернативи. Но всяка 
нация е там, където я е завела нейната история, и не 
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трябва да бъде другаде само защото положението на други 
привлича повече нейните лидери. Това евентуално 
движение на нацията в света се извършва във вековете, 
постепенно и органично. 

Г. Отвъд “рационалното общество”. Вярата в 
рационалната непостижимост на света и в неизказуемостта 
на неговите “корени”, характерна за източните и 
шаманските култури, изглежда не може да се впише в 
идеала на отвореното общество. Защото тази вяра не може 
да бъде дискутирана и критикувана рационално, а само 
може да бъде изпитвана след като се приеме насериозно. 
Но ако се вземе сериозно, се признава наред с отвореното 
общество и затвореното общество. Трябва ли отвореното 
общество да разкъса органичната цялост на затвореното 
вън от него общество, за да се наложи? И щом това е 
възможно, не е ли това насилие, а не “рационална критика”. 
Когато рационалната критика не се признава от една 
общност, и тя не е агресивна спрямо рационалните 
критици, трябва ли те да разрушават тази общност? Вярно 
е, че комунизмът бе агресивен и бе с намерение да “победи 
в целия свят”, да се извърши “световна революция”. 
Нацизмът също бе екстремно агресивен. Това оправдава 
насилствената намеса на запада в диструкцията на тези 
обществени системи (не човешки общности!). Но щом 
агресията очевидно не върви по отношение на други 
култури, както това ясно показа историята на извоюване на 
независимостта на Индия, която чрез пасивната съпротива 
на Махатма Ганди принуди англичаните да си отидат, 
тогава трябва ли отварянето на пост-комунистическите 
общества да се смята за задължение или дълг на техните 
правителства и народи? Във висока степен това отваряне е 
възприето като официална политика и като че ли народна 
воля в самите пост-комунистически страни или поне в 
Източна Европа, Прибалтика и Русия. Но дали тази позиция 
е достатъчно промислена? Не разрушава ли тя някакви 
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коренни традиции? Не е ли сляпа спрямо скрити клопки в 
самия западен модел, които няма нужда да се приемат 
безрезервно.  

Американската мечта и мечтата на американците. 
Американската мечта е успехът от нула без граници в 
земята на безкрайните възможности. Но мечтата на 
американците е да проникнат в далечен свят на мистични 
знаци и реалии. Американците предпочитат българската 
музика да е на древни шамански племена и да е сътворена 
по звездите, отколкото да е прост славянски фолк или 
християнско песнопение. Българката се съизмерва с тази 
американска мечта и се съгласява да я изпълни. Това е 
много мило. 

Но зад това се крие тревога. Светът на успеха и 
безкрайните възможности е празен откъм автентичен 
живот. А това ни учи, че всяко пътуване в историята, 
културата, науката и цивилизацията се извършва на 
повърхността на света, в който народите си остават винаги 
на място и никога не бива да губят изворите на своята 
собствена сила.  

Асиметрия на позитивната и негативна индукция 
на менталност между народите. Културата лесно се 
анихилира при отрицателна индукция. В индийското 
посолство българските служители лесно свикват с 
индийския “делови” навици, хаотизират се. Не е възможно 
те да повлияят позитивно на индийците, които са повече и 
са на своя територия. По-възможно е обратното: те да 
възприемат по-лесните за възприемане хаотични навици на 
индийците.  

Има и позитивни неща, които се възприемат без 
проблем. Това са митингите, демонстрациите, шествията, 
празниците на улицата и площада. Площадното празнуване 
на Нова година лесно се приема, но не е органично 
присъщо на общността на Балканите и говори за масов 
стремеж към Запада дори като подражание. След това идват 
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изборите, парламентът, правителството, съдебните 
институции, пазарът. всички тези неща стават спонтанно и 
без усилия, доколкото те са лесни и по тях има съгласие в 
обществото.  

Западът и неговите граници. Знае ли някой до каква 
степен на организация на живота западните общества са 
“западни” и до каква те са “общочовешки”. Къде започва 
Западът? Къде свършва Европа – символ на завръщането на 
екс-комунистическите народи към “лоното на собствената 
цивилизация”? Трудни въпроси, които трябва да стоят пред 
нас, ако искаме да не сменяме една ирационална разруха с 
друга. Защото наистина либералната демокрация и 
свободният пазар са в някаква степен глобални, те са се 
наложили в много незападни страни с други традиции. 
Франсис Фукуяма дори смята либералната демокрация за 
последната форма в историята. Но ние сме свидетели на 
конфликти и напрежения на Изток, където някои страни 
забогатяха и прогресират бурно, възприели западни 
модели. Изглежда, че богатството всмуква и 
индивидуалните свободи се предпочитат пред всякакви 
рискове от разруха на традиции. Но има ли японският човек 
онази дълбочина на преживяването и обърнатост към 
тишината на всемира, каквато е имал преди 
индустриализацията? Възможен ли е неговият Дзен всред 
небостъргачите и суетата на западния модел град, в каквито 
се превърнаха Токио и Сеул? И как българинът на 
Балканите ще почита своите дълбоки исторически 
традиции и ще цени собствените си добродетели, 
включително своя скепсис, своята музикалност и своя 
натурализъм, ако те не са съвместими с етоса на 
съвременна Западна Европа?  

Съединените щати са обект на догонване в мечти, 
намерения, социални форми, включително кино, съдебна 
система, мода. Те са еталон като икономика, демокрация и 
ред. Според нас, каквото и да стане, дори американските 
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президенти са подсъдни за една или друга афера. Ето, 
Никсън си отиде въпреки своите безспорни исторически 
заслуги, само защото е наредил да се подслушва партийна 
централа на опонентите от Демократическата партия.  

Всичко това е функция от вестникарския шум. 
Америка си прави постоянно реклама. Прозрачността на 
живота на президента е фикс-идея, която достига до 
абсурда да се прониква в неговото легло и да се разследва с 
кого е спал, преди да стане президент. Това не усилва 
демокрацията, а я отслабва. Но подсилва вярата на 
американците в демокрацията и визирането има като идеал 
от останалите хора. Институцията президент ще работи 
много по-ефективно ако никой никога не се бърка в личния 
живот на президента. Това се отнася и до всички останали 
институции.  

Догонването. Заслужава ли си да се заема позата на 
жадно настояващия да влезе в компанията на издигнати, 
които тепърва ще гони и никога няма да достигне? Има ли 
смисъл да се обричат цели страни да догонват 
неограничено във времето други страни? Догонването 
означава абсолютно лишаване от избор, защото всичко, 
каквото целиш, вече е реализирано от онези, които 
догонваш. Догонването е копиране на добър оригинал във 
винаги по-лошо копие. Догонващият явно се движи в 
чуждо пространство, дефинирано от онези, които догонва. 
А в самия процес на догонване догонващият никога не е на 
мястото, което избира. Нещо повече – през цялото време 
той не е на място, а в движение. Той не е още нито това, 
което догонва, нито вече онова, от което бяга. Той може да 
бъде на мястото, което цели, ако догони догонваните. Но и 
тогава това място няма да е негово, няма да е избрано от 
него. Догонването е лишаване от самоличност. Наистина 
трогателно безлично е блъскането да се влезе по-рано в 
НАТО, наподобяващо социалистическото блъскане за 
дефицитното. Изумително е бързото превключване на 
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централноевропейските пост-комунистически страни така 
рязко на западни релси, че например деветдесет процента 
от унгарците наскоро гласуваха да се влезе в НАТО – 
процент, който не може да се очаква като одобрение дори 
от народите на страните – членки на НАТО. Очевидно това 
е “комплекс”. 

Да, пост-комунистическите народи и правителства, 
движени от комплекса за изолация и изоставане, бързат 
трескаво да се присъединят към Европа на фона на 
скепсиса на някои от самите западни страни. 
“Вишеградската тройка” на отличниците на прехода 
Унгария, Чехословакия и Полша, са винаги заедно, когато 
трябва да се пробият бариерите на Западните институции, 
макар и за сметка на останалите, които трябва винаги да 
чакат повече и да се стараят повече, за да получат 
благоволението да бъдат и те европейски страни. Създават 
се типични за комунизма, а може би и за капитализма, 
групи за нелоялно и илегално, за подмолно и коварно 
изтласкване на другите конкуренти. Поддържа се чрез слаб 
интерес и мнимо подпомагане бавен и мъчителен преходът 
в останалите страни, които и без това по-слабо напредват 
по пътя към Европа. Този по-слаб ход може да се тълкува и 
се тълкува като “глупост”, “некултурност”, “импотентност” 
на тези страни и народи. Но ако става въпрос за несъгласие 
или не така безрезервно съгласие със западните ценности? 
Тогава етичен ли е натискът от Запада да се спазват 
нормите на Запада и налагането на санкции като визови 
режими и бариери при преценка, че тези норми не се 
спазват, а от друга страна проповядване на свободен избор, 
на независимост, на свободен обмен на хора, идеи и стоки? 

Адекватен ли е стремежът към “отваряне” към една 
затваряща се общност, каквато днес представлява Западна 
Европа? Очевидно разумният отговор трябва да отчете 
тенденциите на затваряне и отваряне, тенденциите към 
глобалност и локалност, тенденциите към егоизъм и 
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алтруизъм в Западна Европа. но преди всичко за нас е 
важен нашия собствен живот. Каква е нашата форма? Какъв 
е нашият интерес? Какви са онези наши ценности и форми, 
които не копират нещо чуждо и върху които се строи 
нашият собствен живот? Защото именно по тези форми 
няма кого да гоним и ще бъдем на мястото си.  

Така аз ще опитам да намеря границата между 
жизнения субстрат на нашите общества или поне на 
българското, под която не бива да се руши, а на която 
основа трябва да се гради, и отхвърляния комунизъм. Това 
значи, че без много дълбоко разбиране на комунизма е 
невъзможно адекватно да се върви напред. Може да се 
разрушат неотменни и важни живи форми, които нямат 
нищо общо с тоталитарната система. Тази граница във 
висока степен е намерена поне в перспективата, постижима 
от мен като автор, във “Феноменът комунизъм”. 
Комунизмът е лош не просто като планова икономика и 
тоталитарна държава. Той е лош със същината на типа 
правене. Свят, живот и човек не се правят. В буквалния и в 
символичния смисъл. Всичко, което на Запад съдържа 
опити за правене на свят, живот, човек, със средствата на 
науката, организацията и технологията, е несъстоятелно. 
Ако капитализмът се прави подобно на социализма, като 
нов свят, той не ни е нужен. Ако западните ценности се 
правят от нас подобно на правенето на нов свят, нов живот 
и нов човек, това е същата болест като комунизма, от която 
искаме да се лекуваме. Ние трябва да пазим спонтанността 
на нашия живот. А това значи да не се забравяме, 
съизмервайки своята скорост на движение към Европа с 
другите. Една нация, една държава, един народ е винаги 
при себе си и няма къде да ходи. Ако той има определена 
самоличност.  

Цялото движение на “отваряне” на екс-
комунистическите страни е само трансформация на 
артефактуални текстови, институционни и ментални 
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форми. това не е раждане на нов живот, нито е смърт. Това 
не е въпрос на живот и смърт. Това е въпрос на 
присъединяване към една компания, която е осъществила 
свои сили, потенции и цели. Ако и доколкото тези сили, 
потенции и цели са и наши, тогава да се присъединяваме. 
Но това е невъзможно и несъстоятелно като тотален жизнен 
процес. То не може да е смисъла на социалния ни живот. 
Иначе ние сме вече в плен на болест без лечение – болестта 
на непълноценния, догонващия.  

Най-важна задача в този анализ е да се намерят 
формите, адекватни за отварянето на пост-ком 
унистическото общество. Да не се разрушават сляпо 
собствени живи форми, собствена самоличност. И да не се 
гледа на това отваряне като свръхценност. 

Лошият имидж на България постоянно се обновява 
и възпроизвежда. Винаги, щом България стане с нещо 
конкурентна на други страни и така поне в пазарен смисъл 
накърни тяхното господство, започват масирани атаки. 
Когато изнасяме електричество при положение, че на 
Балканите всички внасят, започват да идват всевъзможни 
делегации от западни организации, за да искат да спрем 
атомната си електроцентрала. По-рано се създаваха 
истории като българската следа в атентата срещу папата, 
българския наркотрафик или трафик на хора.  

Е. Мястото в света като крехко стабилна система 
не е твърдо определено. То се променя. И все пак да си 
останеш на мястото значи да имаш сила, ако това място е 
оформено като живо присъствие. Мястото на бивши 
комунистически страни се различава от бившия “втори 
свят”. Това вече е един многообразен свят, една 
разпръснатост. Всички екс-комунистически страни след 
експлозията на комунизма дрейфуват спонтанно към своето 
“естествено място” в културите, цивилизациите и света 
като цяло. Оформиха се няколко ядра като култура, успех 
на реформата и равнище на развитие. На първо място това 
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са централноевропейските страни от “Вишеградската 
тройка” – Чехия, Полша, Унгария. Към тях цивилизационно 
се отнасят Словения и Хърватско, макар и с балканска 
специфика. Междинна е Словакия, но тя е по-близо до тази 
група страни, отколкото до Балканите. Следват балканските 
страни Румъния, България, Сърбия, Македония, Албания, 
Босна и Херцеговина. Тук нещата са много неясни и все пак 
имат своя специфика. тези страни ще продължават да 
вървят през историята на Европа лъкатушейки и ще останат 
неспокойни. Но движението към стабилизиране и 
консолидиране на Европа вече ги увлича и Румъния и 
България имат ясна посока на своето движение. Останалите 
рано или късно ще ги последват – те са част от Европа. Все 
пак тези страни са културно специфични. Те са 
“подсистема в системата”. Друго системно ядро са 
прибалтийските републики с крехки икономики, но стари 
западни цивилизации. Следва Русия като европейско-
азиатски гигант, който задава своя мяра. Край нея се 
групират изтеглени назад в развитието си от гравитацията 
на “съветските смисли” Украйна, Беларус, Молдова, 
Армения, Грузия. И накрая са пост-ком унистическите 
страни от Средна Азия, бившите съветски републики 
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, или “Азиатските 
Балкани”, както ги наричат някои на Запад.  

 
Всяка страна е на своето място и всеки човек, роден 

в своята страна, има своето място в тази страна. Всички 
приказки за безусловен космополитизъм са лишени от 
разбиране за уникалното жизненото единство, получено 
исторически на определено място. Човек е цялостен, когато 
може да каже: това тук е моето място, аз съм от еди-къде 
си. Това е принадлежност и поемане на отговорността да 
пребивава и да очовечаваш по своя специфичен начин 
определено кътче на Земята. И няма никаква историческа и 
цивилизационна енергия, която може да откъсне човека от 
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неговото място. Българинът си остава навсякъде българин, 
независимо колко активно и съзнателно той се определя 
като такъв, стига да е израсъл в България. А мястото на 
страната в света не е релативно и не е историческа 
интерпретация. То е винаги своето място. Нациите няма 
къде да ходят. Времето на преселението на народите е 
свършило. В края на 20 век е време на свободни пътувания 
по цялата земя. Но пътникът е пътник, когато има яснота 
относно точката на тръгване и връщане. Ти можеш да 
обикаляш, без да губиш ориентация, когато имаш свое 
място на Земята. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 
За темата на това изследване – животът след 

комунизма – заключение сега не се полага. Животът след 
комунизма още не е кристализирал във форма, която ще 
трае исторически значимо.  

Но тук се засегнаха доста страни на преходния живот 
след комунизма, при това в нова феноменология. Изпитана 
бе визията за социалната динамика като динамика на живи 
форми (смисли), която в своето ядро е ментална динамика. 
Тя гравитира около базови смисли и образува динамични 
ядра от семейно сходни форми. Тези ядра в своята 
съвкупност и диспозиция образуват социалната макро-
форма, фиксирана в базовите текстове на социалното 
устройство – конституцията, законите, правилата на 
социалния живот.  

Смислово натоварените форми се движат съгласувано 
и образуват макродинамика, която е описана от син-
ергетиката, “теорията на хаоса” или неравновесната 
термодинамика. Този тип теории не са обвързани с 
природата на индивидуалните обекти, които описват, а 
единствено с груповите макроформи на събитията. 
Показано е, надявам се, убедително, че син-ергетичните 
обяснения работят добре в социалната динамика и се лаская 
от мисълта, че съм ги приложил за пръв път така широко и 
последователно в тази област. 

Може би е в сила обобщението, че всеки нов проблем 
пред социалното познание провокира теоретична промяна и 
развитие на базовите визии за обществото. Така пост-ком 
унизмът като съвсем нова ситуация в историята провокира 
нови теоретични синтези и се надявам предложените и 
изпитани в това изследване да са добри и за други 
изследвания. 

В разбирането на пост-комунистическото общество е 
залегнало разбирането, че животът е процес на експанзия 
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на живата форма срещу спонтанно напредващия и 
заличаващ живота хаос. Така всеки хаотизиращ обществото 
процес след комунизма е разгледан като спонтанен процес 
на растеж на ентропията. На този фон всяка рационално 
действие или просто напредък на живота е някакво 
подреждане, структуриране, самоорганизация.  

Движението на парите и властта след комунизма е 
силно зависимо от движението на мислите. Менталната 
динамика е отговорна за макропроцесите. Те на свой ред 
усилват менталните инерции и трансформации. Затова 
реформата ще успява само доколкото хората са я 
разбрали и се съгласяват с нея. Опитът, а не просто това 
теоретизиране, го доказва. Управляващи, икономисти, 
политолози, социолози, обяснявайте без умора за какво 
става дума и какво се прави. Не си позволявайте 
некомпетентност и следване на най-примитивните и 
негативните нагласи, които продават по-добре вестниците. 
Намерете рационалното и позитивното разбиране и го 
разпространявайте. Хората са много инертни и много се 
заблуждават, неприемайки промените или приемайки ги без 
разбиране. С това хората сами забавят и провалят 
реформите.  

Промените съдържат голяма степен на забрава. 
Историята е непредвидима, но и нелинейна и от различни 
точки може да се върви към една. Пътят се забравя, щом 
целта е достигната. Не е чудно, че след комунизма може да 
се прави демокрация и да се конституират рамките на 
свободния пазар. Но във всички случаи различните пътища 
се финализират в някакви следи, в специфични разлики. Не 
винаги е нужно те да са ясни и да се помнят. И все пак 
човек е разумен и помненето на грешките предпазва от 
повтарянето им. А тук се допуснаха много грешки. 
Забавянето на прехода коства много енергия, много време и 
много страдание.  
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Какво е разстоянието между катастрофиралия 
комунизъм и спасителната демокрация? Този въпрос 
изглажда жизнено важен за онези, които имат да изминат 
това разстояние. Но ако се взрем в него безпристрастно, то 
е нищожно. Защото на фона на нашата човешка участ тук 
на Земята, в мащаба на разстоянието между живота и 
смъртта въпросното преминаване е само незначителен 
епизод от живота. Ето ние, хората от Източна Европа, сме 
хора като всички други на Земята и не сме нито по-добри, 
нито по-лоши. Не сме нито по-щастливи, нито по-
нещастни. Имаме да отговаряме на същите вечни въпроси. 
А сега се хващаме понесени от отчаяно усилие да догоним 
Запада, от който сме откъснати от половин век. И това 
усилие ни е погълнало в такава степен, че забравяме за себе 
си. А ние сме тук само за миг всред тайнството на този 
свят. Нямаме време за глупости. Ние сме си на място. 
Движението към нормализиране на нашите общества след 
раната на комунизма се извършва от самия живот. Всички 
безпокойства и драматични дилеми един ден ще избледнеят 
и бъдещите поколения няма да си спомнят за тях. Раната на 
“откъснатостта от Европа” ще продължава да боли, 
доколкото ние продължаваме да се изживяваме като 
наранени. Но естествено е да се изживяваме като 
достатъчни и на мястото си, за да живеем единствения 
живот, който знаем, да се радваме на единственото слънце, 
което ни свети, да се вълнуваме от единствената и при това 
обща линия на нашия човешки живот. Затова, каквото и да 
става, преходът си е само преход и нищо не може да го 
доближи по значимост до събития от мащаба на живота и 
смъртта в цялост.  

Периодът след комунизма е преход. Прехожда се към 
друга социална форма. Има три различни по смисъл 
форми, към които преходът е насочен:  
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1. Формата преди комунизма, доколкото 
комунизмът е аномалия и се отстраняват неговите 
отрицателни ефекти.  

2. Формата на Западните общества. Комунизмът е 
аномалия, която трае половин век, и сегашните общества са 
изминали този път паралелно с комунизма. Така че 
преходът не е към връщане на миналото, а чрез достигане 
на съвременния Запад. Този преход може да значи, както е 
сега, присъединяване към Европейския съвет, Европейския 
съюз, Европейския валутен съюз, НАТО. Това значи 
копиране на социалната форма от тези развити общества, 
което не изключва връщането към докомунистическата 
либерално-демократична форма, а само го развива.  

3. Нова непозната форма, съобразена с културните 
особености на страната и спонтанно отклоняваща се от 
съвременна Европа. Едно е ясно: екс-комунистическите 
страни ще останат доста по-бедни от западните. На тази 
основа ще се оформя и тяхната разлика спрямо Западните 
страни.  

Всички тези смисъл-форми са налице и са валидни. 
Това са три пласта в този преход. 

Кога преходът е завършил? Преходът е завършил, 
когато всички дебати по него са банално неинтересни. 
Когато не ни се говори за него. Кой днес говори например 
за многопартийна система? Кой говори за свобода на 
сдружаването, митингите, демонстрациите и словото? Но 
всички говорим за стабилност, приватизация и доходи. 
Преходът ще е завършен, когато имаме пазар, стабилен и 
равновесен като западноевропейския. Когато имаме средни 
заплати от порядъка на най-бедните членове на 
Европейския съюз – около $ 500. Когато курсът на 
националната ни валута ще е постоянен, а инфлацията, ще 
клони към нула и без борд(както е напоследък в България с 
борд).  
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Ако сте правите реформа, вие сте правите всичко, 
което има за правене. Но вие все още нищо не сте 
постигнали. Животът не се прави. Не е важно правенето 
само по себе си, а човешкото приемане, съгласие и 
намерение да се живее във формата, предложена в 
правенето (на реформа). Успехът на реформата не е в това 
да въведеш например валутен борд, за да стабилизираш 
финансовата система. Този борд ще се провали веднага, ако 
хората му нямат доверие. Ако в обществото доминира 
недоверие към правителството и към финансовите 
институции (централната банка, големите банки), бордът 
ще умре преди да е заработил. Всяка реформа има своята 
сила в жизнения свят на хората.  

Най-важният аспект на прехода е менталната 
трансформация. Всички ние ще бъдем граждани на 
демокрация, когато сме съгласни на думи и на дело за това, 
че от нас произтича пластта. Че сме свободни и отговорни. 
Че решаваме сами каква да бъде страната и това решение не 
може никак да се получи от негативни мисли какво не е и 
какво не трябва да бъде. Преходът в главите ни ще е 
завършил, когато вече не спорим по въпросите за нашите 
граждански права и задължения. И държавата, чиято форма 
и живот в последна сметка е в главите ни, ще работи добре 
и ще бъде силна тогава, когато ние като общност поискаме 
и поддържаме тази държава.  

И така, накъде вървим след комунизма? От 
детайлният отговор, даден в изследването, и неподлежащ 
на някакво осакатено резюмиране, може да се извлече 
следната заключителна мисъл. Ние вървим към западната 
форма на социалност, каквато тя е в края на 20 век. Това е в 
известен смисъл връщане към изгубената принадлежност 
към Запада. Това е почти очевидно. 

Но, което е по-неясно е, че ние се движим по този път 
“слепешката” и не отчитаме, нито съзнаваме ясно, 
спецификата на собствената ни социална форма. Ние 
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отчитаме само отсечката комунизъм – либерална 
демокрация. Но движението на живота не познава 
ограничени траектории.  

Има няколко групи екс-комунистически страни. Това 
са: 

 – централноевропейските (Унгария, Чехия, Полша и 
в известен смисъл Хърватско и Словения);  

– прибалтийските (Литва, Латвия и Естония);  
– балканските (Румъния, България, Югославия, 

Македония, Босна и Херцеговина, Албания); 
– Русия, Украйна и Беларус;  
– кавказките държави Грузия, Армения, 

Азербайджан; 
– азиатските Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, 

Туркмения, Таджикистан; 
– някои африкански страни като Етиопия и 

Мозамбик. 
Към тези страни трябва да се прибавят и други, 

например Чили в някакъв смисъл, Китай в друг смисъл. 
Тази широка палитра от ядра семейно сходни 

държави очевидно съдържа в себе си съответно 
многообразие на култури. А това вече свидетелства, че 
пътят след комунизма не е еднозначен. Той освен че е път 
към демокрацията и пазара, е път и към себе си. Налице е 
болезнен процес на себетърсене и себенамиране. Много 
трудно е да се отделят пластовете на националното и на 
универсалното. Как ще се движат ислямските азиатски екс-
комунистически страни – към Европа ли? Ако там също 
напредва пазарът и демокрацията, какви са границите на 
трансформацията? 

Очевиден е процесът на глобализация в края на 
века. Болезнена е липсата на ясни водещи смисли в тази 
глобализация. Хората вече ще живеят в едно 
информационно цяло на Земята. Но те още дълго време ще 
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бъдат разделени от култури, цивилизации, богатства и 
бедност.  

Ако ние в България сега се движим на Запад и 
забравяме, че сме самостоятелно социално и 
национално цяло, то сме обречени да догонваме Запада, 
да се идентифицираме като периферия или провинция и 
под знака на този негативен смисъл никога да не 
изплуваме като носители на собствена идея и форма. 
Затова още по-важно от “цивилизационния ни избор” е 
визията за България. Без визия за самите себе си ще 
приемаме естествено непълноценно чужди форми и ще 
бъдем винаги външно детерминирани. А това е 
самоубийствено. 

Българската форма е с малка маса, тя не тежи много, 
но ние заемаме ключово междинно положение между 
Изтока и Запада. Докато тече този напрегнат диалог и 
обмен на живот между големите центрове на цивилизация, 
ние ще можем да бъдем жив и демонстративен синтез. За 
това следва да вникнем в дълбочина, да извадим на 
вниманието си и съзнателно да изкажем себе си на света. 
Ето, ние сме древен народ с мощни културни източници: 
траки, българи, византийци, славяни. Ние пазим жив 
спомена за орфизма като уникална визия за живота и 
смъртта. Тук хората са знаели за безсмъртието и 
прераждането. Сега ние сме други, както днес са различни 
гърците от античните елини или норвежците от викингите. 
И все пак енергията с нейната специфична форма е същата. 
В нашите архетипи, в нашите нрави и обичаи живее 
шаманската мистика на прехода между световете. Ние 
имаме едно наум за икономиката и технологията, както и за 
социалната форма на Запада. Тя важи само за този свят. 
Животът е много по-дълбок и по-широк от практиките на 
пазара и демокрацията. И тези практики могат да работят 
различно в контекста на различни общности. Музиката, 
природата и удивителните тайнство на живота и смъртта са 
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изначални. И всеки от нас ги попива всеки момент. Няма 
място за отъждествяване с някакъв “пост-комунизъм”. 

Преходът от комунизъм към пазар и демокрация е 
еднозначна смяна на практики и е без алтернатива. Но 
идентификацията на нашия живот с този преход е 
изключителна грешка. С прехода не свършва историята. 
Ние се изправяме отново и отново пред нашата 
самоличност и се питаме кои сме. Когато отиваме в Европа, 
ние ще си бъдем ние. Ние отново ще бъдем на нашето 
място тук, на Балканите, на тази красива земя и никъде 
няма да ходим, включително и “в Европа”. Нека Европа 
сама прецени дали ни включва, ако утре се съгласим да 
приложим същите икономически и политически форми 
като онези в Европейския съюз. Но светът никога няма да 
гледа с уважение на нас, ако при това забравим 
самоличността си.  

Затова реформата трябва да се осъществява като 
обикновена промяна на дома. Просто старата ни къща се е 
разрушила и строим нова. При това си припомняме 
забравени нагласи и умения. Когато построим къщата, 
трябва да имаме отново себе си. Не можем до се задоволим 
с неистовия стремеж да сме като съседите с нови къщи. Ние 
живеем и ще продължим да живеем и къщата не е най-
важното нещо на този свят.  

Затова през лавините на хаоса, през многобройните 
препятствия, през пот и мъка трябва да излекуваме 
историческата рана и да продължим напред. А там ни чакат 
огромни предизвикателства. Трябва да кажем на света кои 
сме и да предложим на света нашата форма за 21 век. 

1. 08. 1998 
София.
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An English Abstract 
The world of Post-communism is self-reordering, 

borderline world. This world has a floating form. It flows 
towards some stability in some new order. When and “where” 
does Post-communist end? 

The ex-communist countries in South-East Europe and 
the former Soviet Union are in indefinite situation of a morbid 
movement, with accents and descents, shocks and chaos. Why 
the transition here is restrained and why it is too chaotic? 
For me the answer is implied by the specific unbalanced 
(quasi-tectonic) dynamics in specific culture contexts. And 
this dynamics is - first of all - dynamics of mental forms. 

Mental forms are thinking figures, attitudes, ways of 
discourses, forms of organising actions. Their dynamics 
determine the social dynamics. This is a new formula of the 
basic idea of the Phenomenological social philosophy and 
sociology (Schutz, Garfincle, Grathoff). I intend to use and test 
this idea in my research. It gives to me a coherent explanation 
of post-communist culturally individual and essentially 
irrational changes.  

So, prove, that the system differentiation and dynamics 
is projection of a mental differentiation and dynamics. For 
instance, money and goods are signs and artefacts, which 
imply the meanings of wealth. Purely economic systems 
work with mental forms. Banking system functions thanks to 
the trust between bankers, depositors and debtors. Politics is 
such as politicians and the rest of people visualise and intend it. 
George Soros in “Warrants of Democracy” stresses, that the 
institutions of democracy do not work without public agreement 
about the values of democracy.  

My second idea is, that the mental forms in society are 
a kind of ordering of the life-world against the chaos. The 
people are meaning-generating beings. In the stream of ordering 
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their own life, they generate meanings (the contents of mental 
forms). Rational or irrational, there are alive ant this means anti-
chaotic. Social chaos of post-communism arises from the 
“entropy production” of every life ordering. Macro-
irrationality is an effect of non-harmonised micro-rationalities. 
And in cultures far from western rational civilisation (Weber) 
the individual life-ordering is not “rational” in the content of 
some social agreement about “civilised order”. When the 
merchant pumps profit from the producer and the consumer, he 
produces inflation at macro-level. Rationality turns out in 
irrationality, order produces chaos. And here the mental form 
exists in some culturally defined as “traditional” (Veber) ethos.  

Mental forms are given as texts. They are cannot be 
investigated directly, but only in texts. Such texts are the 
everyday speech, decisions, documents, action organising and 
free debates. Such texts are Constitution, laws, decrets of the 
Government, the regulation of the ministers... Important for me 
are such a concentrate texts as national statistics sociological 
data, and papers in the Press. But the best basis is the everyday 
life. 

 
Post-communist mental dynamics is unbalanced. It is 

structuring and entropy production, order and chaos. This 
flow is a kind of “dissipation”. It has different time-forms like 
“inertia”, “drift”, “directed (synergetic) movement”, “shift”, 
“explosion”, “annihilation”, etc. I could identify such forms of 
mental (and social) dynamics in Balkans, and if possible, in 
Asia, Russia and Central Europe and so to explain different 
phases and cultural differences of the Transition. Here we 
need some models (only qualitative) of Unequilibrian 
Thermodynamics (Prigogine).  

The Social entropy of the Post-Communism is 
produced by: 

a) the explosion of the communism and the storm. 
Spontaneous disintegration of the socialist artefacts, texts and 
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institutions. This reduces the mental forces of socialist thinking 
and organising the world;  

b) the resistance of socialist mental forms: fair for the 
own social security, struggle for survival, egalitarianism, 
passivity, shortage of responsibility (everywhere in Post-
communism); 

c) the inertia of the traditional national forms (patriarchal 
ethos, distrust, irresponsibility of the individual word and action 
in social contracts, etc.) (most of all in Asia, Russia and 
Balkans);  

d) the destructive effect of new local quasi-capitalist 
rational forms (pumping, monopolic speculation, bad market 
Etics) (everywhere in Post-communism); 

e) the Inappropriate, incoherent and shortage of 
rationality in the reform. The knowledge of postcommunist 
indefinite systems is limited. The actions of the government are 
highly fallible (in Asia, Russia and Balkans);  

 On the contrary, there exist a mental flow of increasing 
many positive mental forces: 

a) energy and expansion of the new-born market and civil 
freadom: ambition, resoluteness, risking, creating, acting 
rationally, trust, agreement about central values of liberty and 
democracy (in Central, Nord-East and South-East Europe); 

b) constructive effects of a competent, resolute and on the 
social agreement founded Reform (most of all, in Central 
Europe); 

c) influence of the new institution (private property, free 
market, state institutions of liberal democracy) on the mentality 
(everywhere in Post-communism).  

Interpretative comparisons of mental dynamics in 
different cultural contexts of the same contents: (a, b,c,d,e) will 
be made. So I sold answer the question how much and in what 
senses Asian, Russian, South-eastern and Central-European 
postcommunist (mental) dynamics differ. To approach to the 
answer when and where does Post-communist ends? Why the 
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transition in South-East Europe, Russia and Asia is restrained 
and why it often becomes chaotic? 

 
Post-communism can be comprehended 

phenomenologically - as a net of meanings in the living world. 
They are represented in available texts. So, I develop the main 
three ideas of my research.  

The empirical hypotheses could be tested by: 
a) living observation and interpreting life; 
b) systematic analysis of sociological data (Gallup 

investigations, etc.), and some types of social text (everyday 
speech, economic statistics, public opinion, constitutions, laws, 
governmental decisions, ways of rational proceeding and acting 
of some groups). I may follow the dynamics of the basic mental 
streams, carrying the greatest amount of energy; 

c) comparing some typical forms in different historical 
periods: pre-communism, - communism,-postcommunism. So 
we can have an clear answer what comes from communism and 
what comes from national tradition;  

d) comparing some typical mental forms in same 
situations at different cultural contexts: Middle ex-soviet Asia - 
South-East Europe - Central Europe.  

So, I could define my methodology as: 
Analytic social phenomenology. 
Participating observation. 
Statistical investigation. 
(Thermo)dynamic models. Unbalanced thermodynamics 

(the trend of Prigogine). They are used for identification of the 
conditions of postcommunist societies: stabilities, dissipations, 
stationer conditions, streams and forces. 

And so my conceptual frame is a type of social 
phenomenology, dynamised in one conceptual analogy 
towards unbalanced thermodynamics or “theory of chaos”. 

We have here new type of socio-phenomenological 
analysis - analysis of mental dynamics. New hypotheses are 
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put forth and tested, concerning mental forms, social texts, 
order and chaos in Post-communist dynamics. For the first time 
the unbalanced dynamics of systems is used in combination 
with phenomenology; in practising a new hermeneutics of the 
everyday life.  

The practical sense of such investigation is the 
orientation of the responsible institutions towards the 
conditions of the reforms; orientation of the intellectuals and 
social researchers towards some latent and unidentified 
forces; ensuing reforms in education and culture, which will 
influence the manner of thinking of postcommunist citizens 
towards possessiveness, legality, responsibility and risk; 
binding the economic and political reforms with mental 
dynamics. 
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