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Предговор 
Тази книга е започната през 1986 без надежда за 

публикуване и е мотивирана от стремеж към 
обяснение какво ставаше с нас и накъде отивахме. 
Това бяха въпроси не на една познавателна нагласа, а 
на живот и смърт. Днес, през 1997, това са въпроси на 
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едно вглеждане и вслушване на западното човечество 
в сенчестата страна на неговата цивилизация. Това, 
което се случи с нас в този век, е драматично важно за 
разбиране. Защото то е струя от потока на културата, 
родила се от античността и християнството. Ако вчера 
сме допуснали и преживели комунизма, утре можем да 
допуснем нещо друго и то да се окаже смъртоносно. 
Това нещо би могло да бъде от порядъка, който прави 
от комунизма разруха в мащаби надхвърлили и най-
лошите очаквания.  

Имаме да извършим дълбока равносметка на 
това, което се е случило. Комунизмът далеч не е 
прозрачен. Той е натрупал много живи и неживи 
пластове и те са невидими форми, които очертават 
несъзнавано нашия живот в посткомунистическото 
време. Това е огромна деструктивна енергия. (В някои 
страни намираме и правим полу-комунистическа 
действителност. Институциите някъде доминират над 
личността, беззаконието някъде доминира над закона, 
произволът доминира все още над свободата, 
бюрокрацията често доминира над организацията, 
търговията навсякъде доминира над производството, 
престъпността все още не е овладяна от държавата.) 
Хаосът е повече от реда.   

Какво се е случило с нас, хората от бившия 
социализъм? Какво се е случило с човечеството в 
наше лице?   

Всяка сутрин се събуждаме и намираме един 
свят, който е напрегнат в мъчително преподреждане, 
на което краят не се вижда. Този свят е крехък и лесно 
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се заличава от или "свлича в" надничащия зад него 
привичен свят на социалистическите форми:--не-
инициативност, не-избиране, не-отговаряне, не-
напрягане да правиш нещо ново, не-рискуване, твърди 
задължения и меко изпълнение... "Реформата"  се 
оказва необозримо мащабно начинание, чиито 
резултати идват бавно. А колко от онова, което се 
заявява като цел на реформата, изобщо няма да 
достигнем? Колко много ще се отличаваме 
икономически, социално и културно от развития 
Запад? 

Реалният социализъм до самия си край носи 
съвсем осезателно безнадеждността (която за неговите 
обикновени апологети  е непоклатимост).  Всяко 
сътресение може да се окаже не освобождаване, а ново 
затягане. Докато на върха на Кремъл в Москва 
светеше червената звезда,  светеха още няколко такива 
звезди в Източна Европа, Латинска Америка и Азия. 
Дотогава ти се страхуваш от собственото си 
самоуличаващо се под тази светлина различие и от 
всепроникващите смисли на социализма- "нова фаза", 
"реален", "развит", "зрял", "човешки", "граждански", 
"демократичен" и т. н. Не можеш да си представиш и 
да помислиш рационален път отвъд в обозримо време. 
Няма твое действие, което да даде тласък или 
продължение в тази посока. Пътищата са затворени, 
освен тясната пътека на бягството. Само световна 
катастрофа би променила нещата--с това бяха 
съгласни и комунистите, и инакомислещите. Тази 
катастрофа или война обаче би била промяна без 
форма и не би донесла никакви гаранции за по-добър 
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ред отвъд съществуващия.  Дори при доказана 
икономическа несъстоятелност (Източна Европа, 
Куба, Северна Корея) или принудително отстъпление 
от социализма във вид на капиталистически реформи 
(Китай), дори при явно противоречие с все по-силно 
експанзиращите в глобален план ценности на 
свободния свят като човешките права на свободно 
пътуване и свободно слово,  комунизмът може да си 
остане и си остава необозримо дълго. Такава е самата 
действителност в страни като Куба и Северна Корея в 
края на 20 век. В традиционни азиатски страни като 
Казахстан се запазва клановото общество, а на други  
места като Белорусия и Албания се оформи 
неокомунистическа и антикомунистическа диктатура. 
Националистическите войни са болезнена реалност.  

Източна Европа и Русия експлодираха 
непредвидено и нашите народи извършиха чудо 
благодарение на отхвърлянето на комунизма от 
Унгария и Полша и резонансното наслагване на 
трусове, които се усилваха взаимно (започвайки в 
Тянънмън и Тбилиси) в  Берлин, Прага, София, 
Москва, Букурещ, Тирана, Белград и Скопие. Никой 
не би могъл да обоснове, предначертае и организира 
това.  

Затвореността на комунистическия свят като 
липса на представа и мисъл за нормален изход от него 
и досега се проявява като ментална инерция, която, за 
разлика от чисто системните инертни явления, е почти 
невидима и по никакъв начин технически 
неконтролируема. Няма реформи за мисленето, 
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нагласите, навиците и етоса като цяло. А тези 
ментални форми могат да осуетят прехода. 

Докато този тъмен пласт не се разрови до дъно и 
не се проясни, ние не сме излезли от комунизма. 
Западното човечество може отново да бъде 
изненадано от връщане на комунистически форми на 
живот в икономиката, политиката и културата. Не е 
изключено и връщане на нови комунистически 
режими в нова форма. Не е изключено раждането на 
нов социален утопичен проект от тази менталност 
поради неуспеха на прехода.  

Но има и нещо друго. Комунистическата 
менталност не е просто продукт на комунистическата 
система. Системата стана възможна благодарение на 
менталния комунизъм--идеята, проектът, 
революцията. Комунистическата тоталитарна власт бе 
родена от идеята за новия свят без експлоатация и 
неравенство. А тази идея обитаваше западната 
духовност и култура  и още е жива  ако не като открит 
проект, то като мисловна нагласа. Какво стои в корена 
на тази нагласа и добро ли е то? 

Според тази книга това е модусът, в който светът 
се мисли от западния човек като прозрачен до дъно, 
пронизан от обективен ред, описуем и обясним от 
рационалното познание с думи, числа и логика, 
променим съзнателно и технологично. Да се прави 
свят, да се прави живот и да се прави човек е за 
западното логосно човечество един възможен проект. 
Това е най-дълбок пласт в жизнения свят на Западната 
цивилизация, който е оформен от античните гърци 
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между седмия и петия век преди Христа. (Тогава са 
появява и великата утопия "Държавата" на Платон).  

Ако ние от Източна Европа сме изпитали 
последствията на гигантския експеримент с човешкия 
живот, това още не значи, че е разбран  корена на тази 
грешка или флуктуация на европейската култура. А 
западните хора имат и по-слаба мотивация да разберат 
това. Все още теми като "изкуствен интелект", 
"андроиди и човекоподобни роботи", "клониране на 
хора", "екологична катастрофа", "живот в епруветка", 
"глобален световен ред", са по-скоро обект на 
любопитство и фантазиране, отколкото драматично 
проблемни за човечеството проекти. Те обаче се 
свеждат до един по-дълбок въпрос: 

Може и трябва ли да се прави нов свят, нов 
живот и нов човек? 

Аз отговарям: не може и не трябва. Това което 
ни е нужно в тази връзка, е мъдрост по въпроса какво 
можем и какво си струва да правим, ако искаме да 
живеем по-дълго на тази планета. А част от отговора 
се обосновава в проясняването на света на комунизма, 
което е предприето тук.  

Книгата е написана ясно и е предназначена за 
всички, които се интересуват от това, за което се 
говори в този предговор. 

Увод 

Тук комунизмът се изследва така, както е живян 
от хората  в страните на “реалния социализъм” - 
СССР, Монголия, Румъния, България, Югославия, 
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Полша, Чехословакия, Унгария, Куба, Северна Корея, 
Виетнам, Китай. Вече са написани ред книги за този 
живот, започвайки от дисидентските и емигрантски 
Архипе-лаг Гулаг  на Солженицин, Силата на 
безсилните на Хавел и Психология на комунизма  на 
Итнатов.  

Тук се търси формата "комунизъм" като 
очертание на един жизнен свят. Изследва се света на 
комунизма. Жизненият свят е цялостна жива форма от 
много форми - значения и смисли. Той е форма на 
споделен, интерсубективен живот. Има свое 
пространство, време, логика, етос. Оформен е от 
централни (безусловни и силни) и периферни (условни 
и по-слаби) смисли, свързани във вериги и мрежи  и 
разгърнат във времето. Социалните жизнени светове 
имат свои фази - генезис, експанзия  и колапс.  

А. Проект за живот и свят 
Комунизмът се разви в страни на Европа и 

останалата част на света и е “потопен” в контекста на 
съвременната цивилизация. Но той бе силно изолиран 
от останалия свят и тази изолация е негова същностна 
черта. Във всеки случай комунистическите феномени 
на съзнание и действие изграждат един отделен 
социален жизнен свят със специфична логика 
(мисловност), пространство и време. Реалният 
социализъм не е просто власт на една партия, планова 
икономика и тоталитарна система, а преди всичко е 
етос, манталитет, феномен. Той не изчезва, отстранен 
от новите институции, а само се пренамира и 
препроецира. Неговите сили, като всички други 
енергетични форми, не могат да се анулират, а само се 
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пренасочват. Свободата, парламентарната демокрация 
и най-вече частната собственост изтласкват 
комунистическата менталност, но но в същото време 
отслабва тези институции.  

Да се разбере комунизма, това значи усилване 
ориентацията и контрола в посткомунистическия пе-
риод. Мъчително е да се сменя системата, изхождайки 
абстрактно от “нормалните общества” и техните 
институции, когато тези нови институции се 
имплантират във все още живата комунистическа и 
социалистическа менталност и се отслабват. Без 
разбиране на скритите структури и смислите, които го 
подхранват, не е възможно разумното излизане от 
комунизма.  

Какво разбирам под “феноменът комунизъм”?  
Това е пределно широката мрежа от 

комунистически смисли  на ментални форми, 
текстове, действия и събития по обосноваването, 
проектирането и осъществяването на комунизма. Тази 
мрежа е разнообразна и еднородна като множество 
“семейно сходни” (Витгенщайн) форми. Аз се стремя 
да проясня в едно живо цяло основните 
комунистически смисли, оформящи пространството, 
времето, логиката и етоса; генезиса, експанзията и 
колапса на тази гигантска форма. 

Комунизмът е обясним като феномен на 
западната цивилизация. Той е чужд на 
близкоизточните и далекоизточните менталности и 
практики. Такъв проект е невъзможен на Изток, 
където светът, описуем с думи, е празен  и се изплъзва 
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в нетрайност, а нероденото и неизчезващото 
абсолютно е извън обсега на логиката и езика, на 
“логоса” (Судзуки. Основи на Дзен-будизма). Може да 
се обяснява комунизма например като руски феномен 
(болшевизъм), и това се прави от западни и руски 
философи  и историци като Николай Бердяев, Збигнев 
Бжежински или Гелер - Некрич. Болшевизмът (както и 
далекоизточните комунистически режими) е 
исторически мега-факт, който обаче не носи разбиране 
на менталната форма на комунизма като проект. Не 
бива да смесваме рационалистичните западни 
инженерни феномени  с източните  традиционни 
общества (Вебер).  

Моето обяснение (проясняване) започва с едно 
генетично твърдение. Комунизмът се корени, без да се 
състои, в логоса  като архетип или най-широка форма 
на западната цивилизация от античността до днес. 
Визията за света като логос - обективен ред, 
представим в думи и числа, съдържа и визията за света 
като технология, т. е. демиургичната визия, че 
“светът” или “един по-добър свят”, напълно различен 
от наличния, може да се направи  от човека, като се 
използват законите  на света, неговия логос.  

Комунизмът блокира  и колапсира, преди да бъде 
осъществен според своя замисъл. Нещо повече - 
реализацията на проекта за комунизъм донесе голяма 
разруха. Защо комунизмът не успя? Възможно ли е 
друг подобен проект да успее? Главната обяснителна 
теза на изследването е, че подобен проект е 
несъстоятелен, защото демиургичната визия за 
“правене на свят” е невярна. Светът (“жизненият свят 
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на човека”) не е изчерпаем в логос и не е обект на 
технология. Съизмеримите с него реалности като 
"живот", “свобода”, “човек”, “справедливост”, не са 
технологични. Животът не е артефакт.  

Платоновата държава  е цялостна, съвършена, 
идеална и представлява разумна проекция на идеята за 
справедливост, битуваща в един по-добър свят, света 
на идеите (Платон. Държавата). Обществото се 
организира в един холон, в който всяка личност и 
действие намират своето функционално място. В тази 
държава човешките същества се подлагат на евгенична 
технология. Шарл Фурие  прокламира “отглеждането 
на хора” в хармония благодарение радикално 
постижение на разума: откриването на “четирите фази 
на историята”(Фурие. Новият свят). За Карл Маркс  
светът не просто трябва да се обясни, той трябва да се 
промени (Mаркс. Тезиси за Фойербах). Комунизмът е 
“действителна човешка история”, която заменя 
настоящата “предистория” (Маркс. Ръкописи от 1844). 
Хората правят своята история според нейните закони. 
Те извършват скока “от царството на необходимостта 
към царството на свободата” (Маркс. Немска 
идеология).   

Идеологията на комунизма, изказана особено 
радикално в Манифест на Комунистическата партия, 
визира една тотална революция, в която базови 
ценности на Западната цивилизация се отхвърлят като 
“класово детерминирани” и се утвърждават нови, 
включително нов статус на “личността”, като 
“буржоазната личност” се унищожава. В “Манифеста” 
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се описва проект на комунистическа революция чрез 
експроприация и замяна на парламентарния строй с 
диктатура. Революционерите на Ленинската партия и 
комунистите в останалия свят прилагат именно този 
проект, когато описват реално извършват 
строителството на “нов свят”, “нов живот” и “нов 
човек” (Ленин. Държавата и революцията).  

Античният и особено модерният Запад се 
развиват чрез технологии. Но онези технологии, които 
са създали съвременната либерална демокрация, не са 
демиургични проекти за правене на свят и живот. Те 
не са плод на идеи за промяна  на света, а напротив, 
изхождат от признаването на неотменни права на 
човека: живот, свобода, достойнство, собственост в 
един свят, който не се поставя под въпрос (Джон Лок. 
Втори трактат за управлението). За разлика от този 
спонтанен ред, наричан от Август Хайек „extended or-
der“, разгърнат ред, комунизмът във всички страни, 
където е победил, без изключение, е следвал 
прозрачния, планиран и контролиран ред според 
всеобхватна теория и сценарий в мащаба на епоха.  
Такъв тип визия е очертана от Карл Марк с в Тезиси за 
Фойербах, Немска идеология, Манифест, Критика на 
Готската програма и  от Енгелс в Развитието на 
социализма от утопия в наука, Произход на 
семейството, частната собственост и държавата и 
Анти-Дюринг.  Без изключение е следвано 
Лениновото учение за Революцията и диктатурата на 
пролетариата в Държавата и революцията, следващи 
отново Маркс, проекта за Комунистическа партия и 
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монопол върху властта.  И се е стигнало до еднотипни 
резултати.  

Но какво да кажем за “капитализма”? Не е ли и 
той логосен проект и не прави ли той свят? Западният 
капитализъм е рационален като държава и 
икономическо действие (Макс Вебер). Рационалността 
обаче не засяга контрола върху социалния живот, а 
само институциите (Август Хайек). Капитализмът или 
либералната демокрация не са технологии върху 
живота, а върху неживи структури - институциите на 
държавата, законите, правилата на пазара. Това важно 
разграничение не се прави от западните изследователи 
на либералната демокрация и тоталитаризма (като 
Карл Попър, Август Хайек, Збигнев Бжежински, 
Франсис Фукуяма). За тях тоталитаризмът е утопично 
инженерство, което се различава от постепенното по 
своя мащаб и безкритичност, а не по отношението си 
към живота (Попър. Отвореното общество и неговите 
врагове). Според Франсис Фукуяма например 
либералната демокрация е плод на строителство, както 
и тоталитаризмът (Фукуяма. Краят на историята и 
последният човек). 

Тази моя мисъл може да се провери така. Ако 
той създава нов свят, нов човешки живот и нова 
човешка форма на по-високо равнище на живота - 
“щастие, благоденствие, свобода” -  то разбирането за 
непостижимостта на света като цяло и човешката 
форма, с която е корелиран, e невярно. Тогава 
комунизмът се демонстрира като истинен, силен и 
жизнен. Ако пък постига разрушаване на човешка или 
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светова форма, то той е неистинен, слаб и безжизнен. 
Историята на комунизма през 20 век е такава проверка 
и резултатът е негативен за проекта и позитивен за 
моята мисъл. Но това още не значи, че тя е достатъчно 
обоснована. Да зададем въпроса: 

Ако може да се правят градове и държави, 
оръдия и машини, теории и стихове, философия и 
религия, защо да не може да се направи цял свят за 
човека? Къде е тук непозволеното? 

Едно е да строиш градове, да пишеш стихове и 
да създаваш наука.  Съвсем друго е да дишаш, да се 
смееш, да те боли, да се радваш, т.  е.  да живееш 
непосредствено.  Дали можем да правим живота си 
така, както правим артефактите? Защото всяко правене 
е определяне и с това отграничаване в жив контекст, 
който остава неопределен. Когато определяме “света 
като цяло”, значи ли това, че го обхващаме 
рационално или контролираме? Такава интенция и 
практика са несъстоятелни поради формата на самия 
живот. Когато хората възнамеряват да направят нов 
живот, ново общество и нов човек, с това те си 
поставят една неизпълнима задача, която излиза извън 
границите на човешката форма, “трансцендира” и 
попада в чистата невъзможност. Животът е взет 
погрешно като обект на технология, на правене. Той е 
идентифициран като артефакт. Езиковата фигура 
“правене на свят” е онтологично несъстоятелна в 
моето обяснение.  

Животът е движение на живата форма срещу 
хаоса към ре-синтеза си. Той “изплувва” от океана на 
хаоса чрез собствената си активност и именно това е 
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животът, не повече. (Във физиката това е 
структурирането срещу ентропията в отворените 
системи). Животът е движение на съхранение и 
експанзия на живота. Разгърнат в пространството и 
времето, гледан отвън, той има телеологична форма, 
формата на “ентелехия”.  Жизненият свят е жизнен, 
доколкото успява да компенсира спонтанното си 
разпадане. Този свят има зададена форма и това е 
живата субектна форма, каквато например е човекът, 
или интерсубектна форма, каквато е обществото.  

Човек не избира човешката форма и не я прави. 
Жизненият свят на човека не се прави така, както 
хората правят своите машини, т.е. не  е предмет на 
технология. Той се намира т раждащия се човек, 
оформя се според човешката и културната форма. 
Този свят се пази, разширява и се губи в смъртта. 
Човешкото съзнание е център на човешкия живот и то 
живее в същото направление, ре-синтезирайки себе си 
срещу своето разпадане. Човек не може да подложи 
своята човешка форма на дистантно осъзнаване и 
обективиране. За да направи това, той трябва някак да 
излезе извън нея и да я познае и действа върху нея. Но 
това значи да излезе извън света, който единствен той 
има като човек - човешкия жизнен свят. Така, в 
човешкия жизнен свят са възможни всякакви човешки 
действия, но всички те, доколкото имат човешка 
форма, не се отнасят до някаква “трансцендентна” 
интенция и практика на промяна на тази форма. 
Когато човек прави машини, пише стихове и създава 
наука и религия, той не променя своята форма, а само 
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я проецира и разширява хоризонта на жизнения си 
свят. Тези човешки артефакти при това не са живи, а 
се “включват”, “добавят” към живота на човека. Това 
ясно показва, че човек не “прави” живота, а го “живее” 
. Човек не прави човешкото, а го намира и го живее до 
края си на тази земя. Тази невъзможност е аналогична 
на невъзможността да се направи вечен двигател от 
първи и втори род според Първия и Втория принцип 
на термодинамиката.  

Известна е постановката на Карл Попър в 
Отвореното общество и неговите врагове за границите 
на “социалното инженерство”. Попър разграничава 
“частично (поетапно) социално инженерство” от 
“утопично социално инженерство”. Но комунизмът се 
строеше “поетапно”, чрез петилетни планове, 
стратегически и тактически цели и действия. То се 
маркираше по “фази” и “етапи”, а се оказа все пак 
утопично. Опозицията “частично” (“поетапно”), 
(“piecemeal”) и “утопично” (“utopian”) не е много 
добра. Тя не е симетрична, което се иска за всяка 
опозиция. “Частично” не значи необходимо “не-
утопично” , както и “утопично” не значи непременно 
“не-частично”. Ние можем да правим нещо утопично, 
несъстоятелно, и то да не е “цялост”. Например ние не 
можем да прескочим пропаст на крачки. Не трябва да 
режем опашката на котката “на части”. Не можем да 
сменим отчасти или на етапи лявото улично движение 
с дясно - ще станат много катастрофи. Този тип 
несъстоятелност на частичното инженерство ясно 
пролича в различните варианти на пост-
комунистическите реформи в Източна Европа. 
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От моето твърдение може да се направят някои 
прогнози. Тяхното опровержение ще бъде 
опровержение и на твърдението ми. Живото тяло и 
живата субектност не могат да бъдат произвеждани. 
Ние, хората, не можем да направим живот в епруветка 
от неживи елементи. Не можем да направим 
“съзнание” или “интелект”. На това ще се възрази, че е 
въпрос на време  да се опровергае. Добре, аз поемам 
риска за такова опровержение. Но какво е живот? Има 
нещо, което знаем за живота от самата форма на 
нашия свят. Съществата се разграничават от нещата 
чрез това, че нещата са дадени само на същества.  

Разликата между неуспешния комунизъм и 
успешната либерална демокрация не е в мащаба и 
количеството на технологията. Утопичният проект е 
утопичен, несъстоятелен, защото като качество  той е 
невъзможен. Това е невъзможността животът (и 
светът, в който е проециран живота),  да бъде правен  
в смисъл на технология. Комунизмът е най-мащабния 
утопичен проект, предприеман досега. Това е проект 
за строеж на нов свят, ново общество, нов човек. 
Комунизмът е пар ексаланс  демиургичен проект. 

Б. Свят в червено  
Жизнения свят, комунистическата 

феноменологична структура като свят има има своя 
специфичен ред или логика, свое пространство и   вре-
ме.  Тази структура намираме във всеки цялостен свят.  

Логика.  Комунистическият свят е в процес на 
правене.  Като логика на промяната встъпва един вид 
диалектика.  Спекулативната диалектика и най-вече 
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тази на Георг Хегел, е демиургичен проект. Първо, тя 
“реконструира” света в неговата “собствено живо 
развитие”, с което вижда себе си като завършек на 
самия този процес. Философията се мисли като самият 
световен дух.  Спекулативното конструиране си 
вменява, че е “изложение” на Бог (Хегел. Науката 
Логика). Този демиургичен проект е екстремен за 
Западната цивилизация. Не случайно именно 
Хегеловата диалектика формално и като нагласа е 
тласнала към създаване на “научния социализъм”. 
Този логосен проект, превърната в идео-логия от 
Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин, може практически да 
представи всяко развитие на нещата в термините на 
визията. Диалектическото обяснение и проектиране е 
извън рационалната критика. То е “затворено в себе 
си”: в теорията практиката е критерий за истината, а в 
практиката - самата теория е критерий. 

Време. Като светова форма “червеното време” е 
затворено в себе си, то не може да се трансцендира. В 
рамките на тази визия въпросът какво следва след 
комунизма  е абсурден. Телеологичната структура, 
която реализира менталната форма “демиургичен 
проект”, задава формата на времето. Времето на 
жизнения свят на комунизма е времето на “завършека 
на предисторията” или на “реализацията на човешката 
същност” или на “скока в царството на свободата”. 
Това е едно тотално субектно, активистко и 
конструктивно време, което е диференцирано, описано 
и обяснено като фази  и етапи  на едно строителство. 
Комунизмът има две фази - социализъм и същински 
комунизъм. Те имат ясно определени икономически 
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цели - разпределение според труда и разпределение 
според потребностите. Същото се отнася и за 
политическите форми: пролетарска диктатура за 
преходния период, общонародна държава за зрелия 
социализъм и бездържавна общност за същинския 
комунизъм.  Времето е е проблем за предвиждане и 
избор - то е предначертано. То е определено откъм бъ-
дещето - днес се определя от утре.  Утрешните цели 
определят днешните действия.  То е прозрачно.  Цяла-
та история се разбира по схема.  В голямата 
“прозрачност” феноменологията на личното време съ-
що е “прозрачна”.   

Пространство.  У-топия  значи несъществуващо 
място.  Комунизмът започва от непространствената 
идея.  Формата може да се реализира обаче само в 
отграничено пространство.  По форма пространството 
на строящия се комунизъм е затворено  и 
телеологично  технологично пространство. (Той се 
помества в “град на Слънцето”, остров сред океана, 
имение, “една отделно взета страна”, с интенция към 
“световна революция”.  Комунизмът се прави от 
кръжок, конспирация, партия, “народ”, 
"социалистически лагер").   

Комунизмът експанзира  и това е същностна 
негова черта. Макар и локален във всеки момент, 
комунизмът може да победи окончателно, каквато му 
е целта, само ако е глобален. Защото той е проект не за 
определена държава или област, а за човечеството, 
живота, света. Световната революция е най-светлият 
идеал за болшевиките от Ленинската гвардия. От 
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проекта за световна революция се реализира 
“социалистическата система” в резултат победата във 
Втората световна война. А колапсът през 1989 г. сведе 
комунистическото пространство до няколко изолирани 
държавни режими. 

Така се очертава формата на комунистическия 
жизнен свят на базово равнище. Вижда се, че този свят 
е смислово кохерентен, затворен и цялостен (което е 
валидно за всеки жизнен свят) - и логиката, и 
пространството, и времето имат едно и също качество 
като проекции на логосен архетип и демиургична 
нагласа. “Светът в червено” е правен свят  и такова е 
неговото време, неговото пространство и неговата 
логика. Следва по-конкретен пласт, наслоен в тази 
форма. Той е нарисуван в една огромна текстова и  
актова мрежа и представлява разгърнато света на 
комунизма. Разгръщането на тази динамика е предмет 
на по-нататъшното ни феноменологично проясняване.   

Динамикта на комунизма протича в типичните за 
всяка жива форма фази - генезис - експанзия - колапс - 
фази на последователно доминиране на самоорга-
низацията и ентропията. Той е артефакт, творение на 
жива форма, човешко създание. Но обществото с 
комунистическа форма е живот. Този живот не се 
ражда и не умира буквално, както се ражда и умира 
човек, нито човешкият вид. Това е възникване, 
експанзия и колапс на форма, в която се осъществява 
социалния живот на хората - за пръв път в историята 
форма, която се прави под разумен контрол, като 
“съзнателно движение”. 
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Феноменолозите схващат динамиката на 
феномените като поток на живота, като течащ свят, 
като “хераклитов поток” (Хусерл). Сега напомням, че 
моят анализ се крепи на разбирането, че този поток 
има форма  и това е експанзията на живата форма, 
която възприема жизнения свят. Тази експанзия 
изглежда на фона на спонтанното разпадане на света 
като процес на постоянно възпроизвеждане. Светът, 
който, оставен сам на себе си, чезне и се разпада, 
постоянно се поддържа от нашите усилия, от нашите 
подредби, от нашата самоорганизация като жива 
форма.  

Един динамичен свят може да се разбере само от 
трайна отправна точка. Социалните значения 
гравитират към трайни  смисли, споделяни от 
човешките същества - да ги наречем живот, свобода, 
справедливост, богатство, достойнство, хармония 
(Тези трайни смисли са разпознати от Новото време 
като “права”: човешките същества се раждат равни в 
правата си на живот, свобода, щастие, собственост, 
сигурност, достойнство и т. н.). Хората тълкуват 
социалната реалност, например институциите, чрез 
тези смисли. Когато човек се поддава на принуда, 
движи го не принуждаващия, а собствената воля за 
живот. Когато човек се посвещава на идея, го движи 
не тя, а собствената визия, намираща идеята например 
като справедливост. Комунистическият социален 
живот се осмисля чрез човешката форма и трайните 
(западни) смисли, които я изразяват: живот, свобода, 
щастие, собственост, право, достойнство. Човекът на 
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комунизма търси въпросните трайни смисли в  
комунистическата визия и съответните й институции 
(държавна собственост, централно планова икономика, 
еднопартийна система). Докато той ги намира, той 
помага на тази форма да се запазва. Тя се руши, когато 
той реши, че не намира тези смисли в институциите на 
комунизма. Следователно хората избират  комунизма, 
привлечени от него, като го разпознават в трайни 
смисли като справедливост, равенство, свобода, или са 
принудени да приемат  комунизма, тласкани от други 
базови смисли - живот, сигурност, надежда за 
промяна.  Във втория случай е налице напрежение, 
което отслабва комунизма.  

А. Генезис. Платоновата визия на “Идеалната 
държава” е фундирана в идеята за Справедливост. 
Тази визия не е историцистка, както смята Попър. Тя е 
логосно-демиургична. Платон не разполага идеалната 
държава във времето, не я локализира. Той не 
предвижда закономерен исторически процес на 
нейното създаване, нито пък търси връщане към 
миналото. Това, което той прави, е да визира нейната 
форма, да посочи близки реални примери, както и да 
се опита да реализира проекта.  

Западният свят отглежда в логосната си утроба 
менталния зародиш на комунизма и същевременно се 
дистанцира от плода му.  Той скрито търси и по-късно 
с интерес следи този исторически опит, без да го 
прави сам.  Така комунизмът е изнесен на изток, към 
периферията на Европа.  В Русия и после в Източна 
Европа става възможна победата на революцията 
поради войните и слабостта на либерално-
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демократичните традиции.  Западът “капсулира” 
комунизма, като по този начин предпазва културното 
си тяло от него.  

Б. Експанзия. Експанзията е структуриране на 
комунистическия жизнен свят в пространството и 
времето съгласно проекта.  Тази експанзия е 
центрирана, силова и се осъществява от властта.  Тя е 
проекция на идеята в действия и структури в 
икономиката, политиката и духа - планова икономика, 
единна власт и единен дух. 

Комунистическата власт е тоталитарна. 
Проблемът е как да се обясни  тоталитаризма. Всички 
досегашни обяснения са позовавания на зла воля или 
на погрешна рационалност и технология. Моята теза е, 
че тоталитаризмът е адекватната форма на логосния 
архетип и на демиургичната нагласа. Само в 
тоталитарна форма е възможно правене на свят, 
живот, човек.  А насилието  е неизбежно в това 
правене, защото то превъзмогва съпротивата на 
трансценденталния субект, на човешката форма, на 
живота. Тоталитаризмът е проекция на всяка 
демиургична технология. Щом искаш да правиш нов 
социален свят,  ти не можеш да оставиш обществото 
отворено. Ти си принуден да ограничиш 
“строителната площадка” или “лабораторията”. Само 
държавата може да осъществява централно-планова 
икономика и това обяснява държавната собственост. 
Само съгласие относно строежа го прави възможен и 
това прояснява смислово еднопартийната система.  
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Колапс. В хода на строителството настъпва не 
ускоряване и стабилизиране, а забавяне и блокиране.  
Блокажът е статичен феномен на сблъсъка между 
комунистическите смисли и спонтанно развиващите се 
жизнени смисли  в хода на строителството.  
Произвежднето на “новия човек” среща съпротивата 
на “стария човек”. Подложен на пре-формиране, човек 
спонтанно се съпротивлява. Той не оправдава 
очакванияата за неговото “освобождаване” или 
“присвояване на човешката същност”. Той не иска да 
прави планова икономика и да произвежда по 
нареждане отгоре. Той не иска да мисли единни мисли 
и не иска да бъде просто член на една изкуствено 
създадена общност. Социалистическият човек не 
приема без съпротива комунистическия свят. Той 
държи на живота си и прави компромиси, за да живее, 
но до определена граница, от която нататък неговият 
свят е застрашен от разпадане. Неговите базови 
значения (достойнство, свобода, богатство, сигурност) 
все повече се губят, отколкото намират, в този жизнен 
свят.  Той осъзнава все по-болезнено изолацията и 
изоставането си от западния свят.   

Дефицит. Икономиката е особена машина, пост-
роена от концепция, текстове, закони и правила.  Зад 
тях стоят човешки решения. Богатството е плод на 
непредвидимо напасване на рационални усилия. Там, 
където липсва рационален интерес към увеличаване на 
богатството, се усилва дефицитът, безредието, 
икономическата ентропия. Държавата е артефакт, а не 
интендиращ субект. Държавната собственост е чужда 
за всеки жив икономически актьор в централно-
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плановата икономика. Към нея е актуална постоянна 
ентропийна нагласа към изпомпване и прахосване, а 
не към увеличаване. Богатството относително 
намалява. Дефицитът се самоусилва. Дефицитът в 
една точка на икономиката предопределя дефицит в 
следващите, а те на свой ред - в изходната точка 
(Янош Корнай).  В замяна на това извън закона се 
формира сенчеста икономика: производство с 
отклонени материали и енергия, илегална продажба, 
черен пазар. Богатства се разменят за властни 
позициии обратно. Самите властни ресурси се 
използват за разпореждане с държавното като със 
свое. Тази криминогенна икономика опустошава 
държавното богатство в посткомунизма преди 
приватизацията, когато е отпаднал централният 
контрол. Комунистическият човек, живеещ в дефицит, 
е с накърнена цялост.  Материално насъщното  за него 
него грижа, която изпълва хоризонта.  Човекът на 
реалния социализъм е дефицитен човек.  А това значи 
и дефицит на смисъл.  

Апатия. Дефицита на смисъл тук наричам 
апатия.  Апатията е вътрешният еквивалент на дефи-
цита и блокажа.  Нямане, неможене, неискане са три 
степени на комунистическата феноменология, 
съответни на богатството, властта и духа. Човекът на 
комунизма намира своите трайни смисли накърнени в 
тоталитарното комунистическо общество. За да 
оцелее, той се въоръжава с апатия. Той се научава да 
търпи и да потиска болката от загубата на смисъл. 
Става безразличен към действителността и особено 
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към социалното. Не участва в граждански форми дори 
доколкото му е позволено. Той маркира социална 
активност и гласува с равнодушие за, което значи 
пълно единодушие (99, 99 % от гласовете отиват за 
властта). Тоталното объркване на комунистическите 
значения и взаимното им блокиране с базовите смисли 
във всекидневието води до ментална анихилация.  
Социалистическият човек приема липсата на 
определен и ясен смисъл в апатична нагласа.   

Комунизмът е изключително динамичен, 
въпреки привидната си закостенялост.  Това е 
динамика на трупане на напрежение и тласъци на 
неговото намаляване.  Тази динамика е подобна на 
тектоничната динамика.  Падането на комунизма е 
възможно само тогава, когато в него се рушат 
базовите жизнени смисли.  Следва неотклонно 
отхвърляне.  Нагласите и значенията на комунизма 
отпадат постепенно. Брожението като постоянно 
отхвърляне и растеж на социалното напрежение 
подготвя взрива. Физически напрежението се 
освобождава взривно.  

 
Комунизмът е израз на прекосяване на 

неосъзната ясно човешка граница.  Западът 
трансцендира човека като недосегаем за технология.  
От друга страна Западът представя човека като 
самоизграждаща се разумна форма на общество и свят 
от не-свобода към свобода.  Но ако поначало човек е 
чужд на свободата, на какво основание някой проекти-
ра да прави свобода за човека? В това отношение 
християнството възпира.  То признава необхватността 
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на Бог и света, създаден от него, и невъзможността 
човек да се постави в ролята си на създател на 
човешкия свят, реда и справедливостта. 

Веднъж станала, всяка културна форма се 
ограничава в неограничен контекста на неограничения 
свят.  Между определеното и неопределеното няма 
определена зависимост, която се изисква за постигане 
на цел.  А това значи, че животът се изплъзва от 
рационалното правене.  Светът, животът и човекът са 
реалности без видимо дъно.  Те са непрозрачни и 
необхватни.  Надхвърлят всякакви технологични 
възможности.  Човешкото щастие не се прави по план.  
Свободата не се строи.  Човек не се “формира” под 
контрола на властта или Идеята.  Идеите не правят 
историята.  Историята е необхватно сложна жива 
реалност, в която нещата са непредвидими и 
необратими.  Това е свободата на хората, положена 
във времето.  Това е и хаосът на човешкото съвместно 
обитаване на земята.  Хората живеят, решавайки 
локални проблеми без контрол върху глобалното цяло, 
което се самоподрежда.  

Светът, животът и човекът не могат да бъдат 
артефакти.  

В. Методологично осмисляне 
Сега е момента да скицирам “методологията” на 

изследването, която има значение само при 
задълбочаване във “феноменологията”, а не в 
“изясняването на комунизма”. Все пак тази част от 
увода е необходима, защото може би помага за по-
силното и ясно определяне на нейната форма.  
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Изследването е феноменологично, но ако някой 
го намира не-феноменологично, аз не държа на 
етикета. То е проясняване на смисли  при редуциране 
на обективните същности. Смислите се разпознават в 
жизнен свят и живи единства в този свят, гравитиращи 
към основни смисли,  и се проецират в телеологична 
форма. Феноменаологиите са почти неизчерпаемо 
множество и аз съм длъжен да покажа какъв е моят 
вариант. Има две важни характеристики, специфични 
за него. 

1. Тази феноменология не е “обосноваваща 
наука” и не търси някакви “първични очевидности”. 
Тя държи на жизнения свят  като на единство и 
контекст на смисловите форми и динамики, и на 
редукцията на онтологичните, психологическите, 
икономическите и политическите 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.  

2. Тя е динамична. Животът не е само качество, а 
и форма на феноменологичната динамика. 
Комунизмът като ментална  форма, имплантирана в 
социалния живот, се ражда, експанзира и колапсира 
под действието на една обща гравитация към 
човешката форма. Ядрото, към което гравитира 
интерсубективния живот, поне на запад, е очертано от  
безусловни смисли като живот, свобода, сигурност, 
щастие, богатство, достойнство. Тези смисли се 
търсят, намират и проецират в действията и 
текстовете. Изследвам социалния живот  не като не-
обозрим поток на милиарди уникални преживявания, а 
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като разбираемо движение на значения, изразени в 
текстове и актове. Необхватните психични моменти на 
социалния живот са пронизани от трайни и обособени 
форми.  

Досегашните изследвания на комунизма 
"отвътре" са предимно психологически и исторически. 
Това не е такова. Настроението, емоцията, чувството, 
мисълта, представата не могат пряко да мотивират и 
направят разбираемо едно рационално действие, което 
се организира според формулиран проблем, разбран 
интерес, проектирана цел и намерени средства. 
Ирационалното действие също следва някакви 
“текстови” формулировки, някакви намерени или вло-
жени значения, които определят траекторията на всяко 
действие. Разбирането на формата на 
комунистическата реалност, а не на нейната материя, 
изисква феноменологично проясняване на смисли. 

Ето няколко стъпки на 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 (Te-
orie des Lebensformen) е теория за конституцията на 
смисъла. Тя задълбочава по идея разбиращата 
социология на Вебер. Шутц концептуализира 
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“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). 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: 1. Континуалния фундамент - 
жизненият свят.  2. Смисловата природа  на жизнения 
свят. 3. Жизненият свят трае в смисъла на 
Бергсоновото durеe. 4. Шутц изрично отнася своите 
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анализи към разбиращата социология на Вебер и 
използва категорията идеален тип.  

Близо до феноменологията и до нагласата на 
това изследване са резултатите на друг немски 
мислител - Макс Вебер.  Идеалният тип (Idealtypus) на  
Макс Вебер е понятие, което стои  близо до понятието 
“феномен” и има предимствата да е определен по-
добре спрямо емпиричната област. Max Weber. 
Idealtypus, Handlungstruktur und Verhaltensinterpretation 
. Auszuge.1905 - 1913. В тематичен ред се разгръщат 
постановките на “разбиращата социология”, сред 
които са: композиция на идеалния тип, свобода на 
волята и природна обусловеност, творчество, 
ирационалност на конкретните действия и 
ирационалност на конкретни естествени събития,  
тълкуването,  понятия за неща и понятия за 
всеобщности, “очевидност” и “валидност”, 
“преживяване” и познание, каузален анализ и 
оценъчна интерпретация, рационално тълкуване 
(разбиране). 

Човешките действия са рационални и 
ирационални. Човешката дейност не подлежи на 
“обяснение”, а на “разбиране”, на установяване на 
изживявани мотиви. Индивидуалното човешко 
действие подлежи на разбиране и така е по-малко 
“ирационално” от единичното природно събитие. В 
обществото има и нетълковаеми събития и тогава се 
прилага каузалния анализ. Няма закони на 
поведението, еднозначно приложими в изследването 
на социалните процеси... “Разбираемостта” на едно 
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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: ”Приема се една или няколко 
гледни точки. 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) За настоящото 
изследване Веберовото понятие за “идеален тип” е  
възможна методологическа интерпретация, макар че 
пряко не се използва. Самият “комунизъм” е идеален 
тип. Той не е реализиран никъде като цел или в 
някакъв лабораторно чист вид, както например един 
чист химичен елемент.  

Книгата на Филмер, Филипсън, Силвърмен и 
Уолш Нови направления в социологическата теория  е 
ясно изложение на феноменологичната социология. За 
света на 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 

 
 
 



 36 
 

 
 
 

първо място светът на социалните значения, 
посредством които възниква и се интерпретира 
социалното действие (разбирано, в смисъла на Вебер, 
като всяко действие, отчитащо мотивите на другите 
лица)... Не изследваме психическите преживявания, а 
правилата за   изявяване на значенията, въплътени в 
действията, в жестовете, постъпките и мислите на 
другите хора. ...самите тези институции се реализират 
като социални факти именно посредством привични 
форми на дейности и интерпретации, които всеки, 
който ги практикува, смята “общоприети”, “истински” 
и “естествени”.” (Силвермен, 1978, сс. 34 - 35) “Оттук 
следва, че 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 попстепенно се 
потвърждава от други.” (Силвермен, 1978,с.40) 

Така получаваме една подходяща 
интерпретационна схема за "метода"  на това 
изследване. Но как стои въпросът с емпиричната му 
научност? Смисловата форма  не подлежи на 
емпирична верификация, а на емпирична 
идентификация, разпознаване  в явленията. 
Разработваните тук понятия могат да се проецират в 
данни. Те се отнасят не по-неопределено към данните 
от понятията на всяка друга социологична теория. Но 
тук данните не се интерпретрат в универсалии и 
закони, а в смисли  и форми. Това отговаря на отказа 
на феноменологията да се занимава с "трансцендентни 
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полагания" и с "всеобщото като присъстващо във 
всяко единично". Ако ред данни се съотнасят 
смислово и се “разбират” в светлината на 
предлаганите феномени на комунизма, например 
данните за външния дълг или за жизнения станадрт в 
комунистическите страни с феномена дефицит,това 
значи интерпретация, а не верификация.  

Рационалността на изследването се гарантира от 
успеха в проясняването на вериги, мрежи и ядра от 
значения и смисли в техните живи цялости. Самото 
разбиране в резултат на проясняването е акт на 
удостоверяване на истинността. То е по-силно от 
причинното или системното обяснение,защото има 
формата на жизнен свят, а не на "обективна реалност". 
Как се установява по-конкретно истинността на тази 
феноменология? Преди всичко това е възможно чрез 
демонстрираната смислова цялост, логичност, 
рационалност, хомогенност на философското 
представяне. На второ място това е разбираемостта на 
“жизнения свят на комунистическия човек” чрез тази 
феноменологична картина. На трето място това е 
възможността за разбиране на настъпващи 
исторически следствия от разгръщането на феномена 
комунизъм - в хода на развитието му и след падането 
му - в посткомунистическо време. В хода на тези 
интерпретативни отнасяния феноменологичната атака 
на проблема “комунизъм” показва силата си като 
метатеория  спрямо изследвания на системата на 
комунистическата икономика, на комунистическата 
власт, на историята на комунизма. Тя е по-добра 
алтернатива от социологическите изследвания на 
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реалния социализъм в традициите на структурния 
функционализъм. Комунизмът е не просто някаква 
емпирична система (комунистите вярват в още 
несъществуващ строй), а преди всичко интенция. 
Когато говоря за феномените на дефицита, аз не 
описвам  механизмите на социалистическото 
производство и разпределение, нито социологическата 
система, в която те работят.Не описвам уникалните 
преживявания на болка, фрустрация, дискомфорт, 
търпение, гняв, успокоение, удовлетворение; 
движението на личността в нейната социална роля или 
между ролите в социалното пространство. 
Разпознавам типични за социализма значения на 
дефицита, смисли, намирани в дефицита - “мъгла”, 
“помпа”, “бедност”. Провеждам нещо кат Хусерловата 
“идеация”, проясняващо определяне  и разпознаване 
на смислите. Проясняващото определяне, предметно 
ориентирано, е телеологично обяснение. Феномените 
се осмислят, а действията се обясняват телеологично. 

Ето един пример за смислово проясняване. 
Старият, убеден комунист намира, че социализмът "не 
върви". Той намира своя идеал осквернен. Негови 
бивши съмишленици и другари се корумпират. Той 
има визия за комунизма като служене, като правене на 
свобода и щастие за другите, за всички. Изисква от 
себе си и от другите висока дисциплина  и вярност  
към дълга, за да се напредва по пътя към комунизма. 
Той е разочарован, възмутен и дори отчаян. Зад тези 
чувства лежат значения  като: “Комунизмът явно не 
може  да се построи с такъв човешки материал!”, 
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“Съзнанието на българина е ниско и ние няма да 
построим комунизъм”,  “За това ли жертвах живота си, 
да се облагодетелстват сега шепа хора?”. Тези 
значения пронизват по-нататък действията  му. Той се 
дистанцира от властта, отказва се от пенсията си за 
"активен борец", обявява се срещу “групата”, която 
управлява държавата и може да стигне до проект за 
преврат. Тези значения, които си формират в ума му, 
стават "социална реалност". Те се проецират в 
действия. От действията произтича резултат. 
Резултатът създава “материал” за нови значения. Чрез 
тях се продуцират нови действия и нови моменти в 
социалната реалност. Тези значения са 
“интерпретации”, “дефиниции” на жива ситуация. 
Чрез тях се прояснява света на комунизма. 

Г. Феноменологичен речник 
Използваните в книгата термини не съвпадат с 

онези, които използва Хусерл, нито Шутц, нито 
съвременните феноменолози. Аз не изобретявам нов 
речник, а просто се вписвам в едно многоезичие, 
характерно за феноменологията. Тук давам телеграфно 
техническото значение на термините, използвани в 
книгата. 

Жива форма. Това е форма, която носи и пази 
живота в една експанзия срещу хаоса. 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, общества. Живата форма е 
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трансцендентална и има по неясен начин един 
съответен на нея свят, жизнен свят, в който тя 
осъществява своя живот. 

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 раждане и тече до нашата смърт.  

Менталност. 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.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 (норми), които 
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очертават практическата смисловост. 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 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 
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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 противопоставена 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 
всякакви комбинации. Така ние можем да носим на 
улична демонстрация плакат с изображение, което 
означава нещо и влиза в цялостен социален смисъл.  

"Трансцендентална субективност (Аз)". Това е 
термин на Хусерл, важен за изследването. Хората са 
"трансцендентално" субектни (субективни). Това 
значи, че те са свободни, съзнателни и отговорни 
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същества. Веднъж дошли на този свят с човешката си 
форма, видима като тяло и свързана с него 
менталност, те са неотстраними центрове на жизнен 
свят и избират своите действия в този свят, насочвани 
ментално. Трансценденталната субективност означава 
абсолютна асиметрия между Аз и света. Азът 
възприема и очертава света. Всичко в света може да 
бъде и е предмет за Аза, но Азът не може да бъде 
предмет.  

 
 

Част I. Генезис  

Комунизмът е феномен от световноисторически 
мащаб. Той е период органически присъщ на това, 
което наричаме западна цивилизация. Неговото 
разбиране изисква пределно дълбоко проникване в 
духа на цивилизацията, в която живеем.  

Глава първа. Как се прави свят?  

1. Логосът и светът 
Комунизмът е гигантски експеримент на 

западния разум, роден от много стара нагласа и 
светоразбиране--античните “логос” и “идея”. Тези 
смислови форми са така дълбоки за нас, хората от 
Запада, че изглеждат очевидни. Логосът тук се приема 
за форма на Западната цивилизация. Светът е 
подреден (логосен), той е пронизан от закони. Тези 
закони могат да се опознаят и изкажат в думи и числа 
(логос). Действителността може да се променя на 
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основата на това познание (техне). Следователно 
светът не е необхватна и неопределена, а прозрачна и 
технологична реалност-. Към това се добавя вярването 
на западния човек, насле-дено от Възраждането и 
отслабено днес, че Разумът е способен да построи 
нашия свят.  

Евангелието на Йоана започва с думите: “В 
началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и 
словото бе Бог” (Йоан, 1:1).  Това е корен на Западната 
(Християнска) цивилизация. Тук  Словото е Начало. 
Бог е Създател на света--Демиург. Той е създал света 
от нищо чрез Слово. Този свят е промислен от 
Твореца. Той е Негов проект. Човек е “образ и 
подобие Божие”.  

Словото е начало както в християнството, така и 
в гръцката античност. На старогръцки (езика на Новия 
завет) думата е  λογοζ (логос), което значи слово, 
учение. Друго важно понятие в този ред е Платоновата 
Ιδεα (идея)--вид, форма. Идеите  на Платон се 
изразяват с думи--благо, справедливост, добро, 
красиво, човек, държава...Във философията на Платон 
сетивният свят е проекция на света на идеите--
неизменен, вечен, божествен. Човек също е създател в 
рамките на своята човешка крайност. Границите на 
това създаване, като човешки граници, са невидими, 
еластични, мобилни. Човек не знае ясно какво може да 
сътвори, преди да го е сътворил. Така за него се 
открива неясната перспектива на една безпределна 
експанзия. И тази експанзия стига до екстремалната 
ситуация--да се прави (променя) света. Ако човек в 
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тази ситуация не вижда трансцендентност на света 
спрямо нашето правене, той може да “издигне” себе си 
на пиедестала на демиург. 

В тази интенция е заличена разликата между 
живо правене и нежив артефакт и е невидима 
човешката форма, стояща в основата на правенето и 
артефактите, а с това, както се оказва, и гра-ницата на 
технологията. “Логосът” не разпознава границата 
между човека и нечовешкото, той е човешки феномен, 
който се проецира върху света-и-човека без граница. 
Логосът става космически принцип на подредба, с 
което се заличават  разликите и опозициите между 
знание и тайна, познаваемо и непознаваемо, 
постижимо и непостижимо. Щом Космосът е подреден 
чрез логос, то той е изцяло постижим в и чрез логос--
слово, наука, действие. Следователно светът може да 
се направи или поне реконструира и промени. Такава е 
общата ментална форма  на “демиургичната 
интенция”. 

Светът се изплъзва от обяснението  и контрола и 
това провокира демиургичната нагласа към проект за 
свят. Животът е несправедлив. Хората са неравни. 
Това предизвиква към екст-ремно усилие на западния 
човек за овладяване на живота и света съгласно 
логосния архетип и демиургичната нагласа. Такава е 
общата ментална форма на утопичния проект в 
западната култура. Широко разпространен е терминът 
“рационалистична утопия”, а къде другаде, ако не на 
Запад, рационализмът е качество на цяла 
цивилизация? Макс Вебер различава западното 
рационално общество и “рационално господство” от 
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източните и предмо-дерните традиционни 
“традиционно” и “харизматично” общество и 
господство (Вебер. Социология на господството). 
Такова начало е естествено неподвластно на 
технология, поне не в Западния смисъл. 

Парламентите, делението на властите, частната 
собственост и нейните юридически гаранции, 
корабоплаването и самата наука--всичко това е 
възникнало чрез натрупването на резултати от 
човешки идеи и практики в контекста на признаването 
на човешката реалност като самоценна в духа на 
християнството.  При това тези постижения са дошли 
без общ проект, а като нецентрирана мрежа от локални 
проекти и спонтанни творчески актове (Хайек. Пътят 
към робството).  

Логосният жизнен свят е прозрачен.  Той е 
очертан от имена. Това е космосът. Това е антична 
гръцка идея, която не намираме другаде в този чист 
вид. Но феноменът е общочовешки. Светът, в който 
хората живеят, е очертан с думи. Ние го подреждаме 
така. Но все пак светът не се променя от това. Не се 
променя даденото възприятие. Ние не контролираме с 
думи какво да виждаме, а какво да идентифицираме. С 
думи не можем да създадем ново нещо, неживо или 
живо. С думи не можем да повдигнем камък. Не 
можем с думи да създадем живот.  

Т. е. логосът като западна идея клони да замести 
необятната неизвестност, в която нашият живот е 
дошъл и ще си отиде, с прозрачен до дъно космос, 
където числата и имената очертават всичко. И ако 
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човек забрави, че думите и числата са все пак само 
думи и числа, че са негови създания, а не онтологични 
същности сами по себе си, със собствен смисъл и сила, 
то той може да забрави, че животът тече независимо 
от думите и числата и нашето раждане, болки, наслади 
и смъртта ни не протичат по нашия календар. Светът 
на знаците и значенията не би имал впрочем никакъв 
смисъл и никаква сила на подредба, ако не се 
фундираше в бездънния неназован жизнен свят. 
Западът бере плодовете на силата и слабостта от този 
рационален логосен ред. 

Логосният Запад е историчен--“мистичният” 
Изток е почти неисторичен.  В основата на западния 
историзъм лежи отново коренният възглед, че 
реалността се проецира в или е проецирана от ред 
числа и думи, които са логически подредени и 
представляват едно цяло--произлизат от една идея. 
Защото историята има смисъл да се записва, обяснява 
и тълкува само доколкото е “правена” и е “помнена” 
като реализация на идеи--небесни или земни, 
Божествени или човешки. Календарът е мрежа от 
числа, в които човешкото време се “вмества”. Чрез 
мрежи от понятия можем да интерпретираме 
събитията като подредени и обясними. Самата 
подредба е йерархия на идеи, чиято йерархичност сама 
е идея. Тук намирам корена на онази менталност, 
която Карл Попър нарича “историцизъм”--нагласата 
да се разбира историята чрез идеи и закони, и визията 
за социална контролирана промяна съгласно 
предвижданията, обосновани върху идеи и закони 
(Попър, 1993). 
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Защо Западът намира в реалността или влага в 
нея идеите, понятията, думите, числата, образите, 
проекциите? И дали това е наистина изключително 
западна нагласа? Що се отнася до изключителността, 
това е отново само идея или по-точно идеализация. 
Защото и в Индия намираме логически изследвания 
или шабда като слушане на казаното във Ведите. Но 
тук има коренна разлика. Във Вайшнавизма шабд а е 
слушане на жив духовен учител, а не просто приемане 
на идея. Тук не идеята, а присъствието на живия дух  и 
чрез него живото божество, е решаващо. В Даосизма 
дъ  следва не словесно и мисловно постижим закон, а 
Дао--неизказуемия и немислим път. На Запад идеята, 
образът, информацията, концепцията, планът, 
теорията, методът--са все идеи, които могат да 
съществуват и да действат независимо от живото 
присъствие, от живото казване и слушане. Идеите 
имат свой свят и у античния Платон, и у съвременния 
Попър.  

Западът е изключително рационален и 
технологичен в сравнение с всички други културни 
светове. На Запад човешкия свят “се прави” . 
Контролирано и съзнателно се следи историята, тя се 
пише. Контролирано и рационално--според проекти--
се уреждат градовете и това се очертава във вековете 
като изключително западна черта Макс Вебер 
разглежда рационалната държава като феномен на 
западната култура (Вебер. Форми на  господство). 
Контролирано и рационално се обработва Божието 
слово. Рационално се познава природата. Създават се 
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отделни науки с отделни идеи и предмети. Създават се 
теориите, методите, алгоритмите, машините, 
компютрите. Създават се механичните, химичните, 
биологичните и социалните технологии--
рационалните промени на обществото.  

В хода на своята техническа експанзия Западът е 
свикнал да вижда всичко като правене, като проекция, 
като техне, като продукт на идея. Защо да не се 
направи и обществото? Защо да не се направи и 
човека?  

Реалността, светът, човекът не се възприемат 
като трансцендентни или трансцендентални реалности 
или тайнства. Те не са безусловни дадености, а 
предмети на правене. Те са прозрачни и могат да се 
опознаят до дъно. Да бъде опозната последната им 
същност макар и да останат неясни много неща. А 
това става чрез идеи и тяхното подреждане.  

 Нека въведа едно техническо понятие--първа 
подредба. Това е понятие за означаване на формата на 
човешкия свят. Нещата и събитията в света са 
подредени именно като наш свят, общ за всички хора. 
“Първата подредба”--редът, което намираме в света и 
в нашия ум, не е направен от нас. И тази реалност е 
безкрайна за нас в ширина и дълбочина; във времето, в 
пространството и в сложността.  Ние не можем за 
излезем от този свят, да го трансцендираме, освен ако 
допуснем контрол върху човешката си форма и начин 
за излизане от нея. Този факт е ясен за западния човек 
и той действа в контекста на безкрайно сложния свят с 
успех, защото го редуцира до най-близък опростен 
контекст. Не е нужно да познаваш всичко, за да 
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направиш нещо. Всичко направено от човека е 
артефакт. Всеки артефакт носи човешки смисъл--
замисъл, предназначение, значение--въобще идея, 
вложена от твореца. Но то е потопено в една макар и 
осветена от човека, но неовладяна от него реалност, 
над която той няма контрол.  

В своите технологии човек, по традиционно 
разбиране на самия Запад, използва не свръхсили за 
правене на "природни закони", а “закони и сили на 
природата”.Направеното от човека спонтанно ще се 
разтвори до неразличимост в природата, ако той 
изчезне от лицето на земята.  

Може ли човек да направи всичко, за което има 
идея? Без съмнение--не. Човек има идея за Бог, но не 
може да го направи реалност. Човек има идея и знания 
за "природата", но не може да я направи. Човек 
познава “природни закони”, но не може да ги направи 
произволно. Човек не може да направи както 
"галактиката", така и "атома". Човек не може да 
направи и нещо живо от неживо--една клетка. 
Следователно, когато става въпрос за “правене на 
свят, живот или човек”, това не трябва да се разбира 
буквално. Очевидно става въпрос за промяна на света, 
живота, човека. Но възможно ли е да променим 
съзнателно и контролирано, т. е. технологично, нещо, 
което не можем да направим? Как можем да променим 
из основи света, щом не можем да го направим? Как 
можем да променим като цяло обществения живот, 
ако не можем да го направим? Как можем да 
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променим радикално човека, ако не можем да го 
направим?  

Да потърсим отговор в реализираните 
технологии. Ние променяме структурата на материята, 
доколкото според нейните закони тя може да варира. 
Не можем да променим протонно-електронната 
структура на атома. Не можем да променим 
органичната структура на клетката, освен ако е 
разрушаваме. Не можем да променим структурата на 
земята, ако не искаме да загинем. Не можем да 
променим структурата на галактиката.   

Ние очевидно не познаваме света като цяло, 
живота като цяло, човека като цяло. Те не са ни ясни 
до дъно. Ние не виждаме въобще някакво дъно тук. 
Затова е голяма грешка да сметнем нашия очертан от 
думи и числа, от машини и текстове свят за реалността 
в цялата й сложност. Голяма грешка е да живеем, 
изцяло разчитайки на тези очертания, които сами сме 
наложили, и да не държим сметка за винаги 
изненадващото ни и винаги живо неизказано, 
неизброено, неизмерено, а може би неизказуемо, 
неизброимо и неизмеримо.  

Нека проследим какво е мястото на логосното 
начало на Изток: 

Лао-Дзъ. Дао-дъ-дзин:  
“То е безкрайно и не може да се назове,  
връща се към непредметността.  
Наричам го форма на безформеното,  
образ на непредметното.“ (Лао-Дзъ, 1989,с.14) 

 
 
 



 52 
 

 
 
 

Безсловесно и неопределимо или по-точно само 
отрицателно определима чрез сетивните неща е Дао. 
Неговото следване е спонтанност, мяра, естественост: 

Кунг-Фу-тзе (Конфуций) 551--478 г. Пр. Хр. 
Добрият път: 

“Учителят рече: 
Бих внесъл ред първо в езика. 
Тзе-лу му каза: 
Правилно ли чух? Това, за което попитах, няма 

нищо общо с езика. Защо ще внасяш ред в езика? 
Учителят рече: 
Колко ти е тромава мисълта! Благородният 

трябва по възможност да се въздържа, щом става реч 
за неща, от които не разбира. Ако езикът е неточен, то 
това, което се казва, не отговоря на онова, което се 
има предвид. А щом това, което се казва, не отговаря 
на онова, което се има предвид, то това, което е 
необходимо да се извърши, не може да се направи; 
ритуалите и формите не могат да въздействуват; 
тежките и леките наказания ще бъдат безрезултатни и 
хората няма да могат да се изявяват. Затова 
Благородният се нуждае от език, с който човек да се 
изразява съвсем ясно, да говори само за това, което 
предстои да извърши. От това, което казва, 
Благородният нищо не оставя на случайността. XIII,3 
(Конфуций, 1992, сс. 61-62) Конфуций ограничава 
думите до ясните и точните значения. Очевидно в тази 
сфера не влизат “нещата, от които не разбираме”.  

В живота на Буда и в тъканта на всеки будизъм 
централна тема е Просветлението (Бодхи). То е акт 
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отвъд логиката и думите. Буда е отговорил на ред 
метафизически въпроси с абсолютно мълчание. 
Буквално това е аргументът a silentio.Разглеждайки 
тези въпроси по-отблизо, ние виждаме, че това са били 
метафизически въпроси от рода на: безначален ли е 
светът или има начало, краен ли е той или безкраен, 
както е състоянието на светия след смъртта--това 
последното означава, каква е природата на абсолюта. 
Разказва се, че когато тези въпроси били отнесени към 
Буда, то в един случай отговор въобще не последвал, а 
в друг отговорът е гласял, че тези въпроси са пусти 
(Щербатской, 1988, с. 219-220) 

В будизма основен проблем е разбирането на 
Нирвана--състоянието и природата на реалността след 
напускането на телесния живот и колелото на 
преражданията (самсара). Метафизическите школи на 
Махаяна-будизма определят абсолюта като dharma-
kaja--космическо тяло на Буда. Това положение е 
тематизирано най-силно в Мадхямика-карика на 
Нагарджуна. Тук се разкриват границите на 
логическото и словесното, като се фиксират те в 
рамките на пространство-времевия сетивен свят. 
Светът, съставен от неща, няма основание на своето 
съществуване в самия себе си. Всяко нещо е “празно” 
по своята природа, защото възниква от друго и изчезва 
в друго.  

Нагарджуна прилага към всички положения за 
съществуващото--възникване, съществуване, 
изчезване, една и съща разрушителна аргументация. 
Нещата нямат собствено съществуване, защото всичко 
в този свят е възникващо от друго и изчезващо в 
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друго, има двои граници в пространството и времето. 
"Някакъв ужас лъха от това настойчиво, непреклонно 
отрицание на всичко, даже на най-почитаемите и 
грижливо пазени идеи на хинаянистите. “Какво да 
правим,--възкликва Арядева, най-блестящият от 
екзегетите на тази доктрина,--нищо въобще не 
съществува!, даже названието на учението 
предизвиква страх!”...Той възвеличава принципа на 
пустотата и разрушава благодарение на него всяка 
множественост само за това, за да очисти почвата за 
единствената, неопределима (anirvacanija) същност на 
битието...Тази единствена реалност на Нагарджуна, 
макар и обявена за неопределяема, (anirvacanija), се е 
описвала различно... ” (Щербатской, 1988, с. 274) 

Будологът прави исторически паралел и 
сравнение с Европа. Той отбелязва плътното 
приближаване на ведантизма на много по-късния 
Шанкара с монизма на Нагарджуна. Това е преход от 
плурализма на Хинаяна към монизма на Махаяна (по-
късно става преход от този монизъм към нихилизма на  
Дзен--С. Г.)  Визирайки сравнения на Шанкара и 
Нагарджуна с Шопенхауер, Щербацки пише: “Тази 
философия по най-решителен начин се 
противопоставя на рационализма, т. е. на онези 
системи, древни и съвременни, индийски и 
европейски, които заявяват за способността на 
човешкия разум да познава нещата такива, каквито те 
се явяват в действителност. Нагарджуна довежда 
несъстоятелността на човешкия разум до предел и 
предизвиква утвържденията на логиката с такава 

 



 55

изразителност, на каквато не е бил способен дотогава 
нито един философ.” (Щербатской, 1988,сс. 251-252) 
“Хегел и Бредли, напротив, очевидно са убедени в 
действителността на своята логика, и не им идва наум, 
че ако последователно я приложат към собствените 
изводи, то тяхната логика изцяло би подвела сама себе 
си. Обаче Нагарджуна напълно си е давал сметка за 
това. Затова, съвършено отхвърляйки логиката, той 
прибягва към пряка мистическа интуиция по 
отношение на абсолюта--“първично-без-вторично”. 
(Щербатской, 1988, с. 253) 

Когато се сравнява глъбинно Изток със Запад, 
основна е темата за логиката и езика. Но с най-голяма 
сила това важи за сравнението между великите 
монистически системи на Запад и Изток. Неизменно 
западните се основават върху рационално, словесно 
начало (с изключение на воля та на Шопенхауер) и 
неизменно източните се основават върху ирационално, 
несловесно начало. Метафизиката на Индия, както и 
на Китай, и както ще видим, на Япония, се оказва 
устойчиво привързана към идеята за транслогичното.  
В екстремна форма транслогическото присъства в 
Дзен-будизма--китайския синтез между Дао и Буда, 
възникнал в VI в. В Китай и пренесен в следващите 
векове в Япония. Неоспоримият авторитет на Дойсецу 
Судзуки  тук е подкрепен с многочислени исторически 
свидетелства. 

Дойсецу Судзуки. Основи на Дзен-Будизма (Es-
says on Zen-Buddhism). 
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“”Мисленето е битие”--това изречение принадлежи 
на Декарт и, доколкото разбирам, цялата 
съвременна философия в Европа започва с това. 
Но в действителност обратното също е вярно: 
“Битието е мис-лене”...Разсъждавайки по този 
начин, ние никога не ще стигнем до определено 
заключение. Обаче постоянно въвлечени в тази 
игра, не осъзнаваме, че напразно губим своята 
умствена енергия... 
Новата методология, изработена от източния ум, е 
диаметрално противоположна на западното 
мислене. За хората на Запада нещото или 
съществува, или не съществува. Твърдението, че то 
съществува и едновременно не съществува, те 
смятат за невъзможно. Те ще кажат, че щом ние сме 
родени, сме обречени на смърт. Източният ум 
работи иначе: ние никога не сме се раждали и 
никога няма да умрем. Няма раждане и смърт: няма 
начало и край--ето какво е източен начин на 
мислене. Западният ум смята, че трябва да има 
начало, че Бог трябвало да сътвори света, че в 
началото е било “Словото”. На нашия, Източния ум 
всичко изглежда иначе: няма Бог-творец, няма 
начало на нещата, няма нито “Слово”, нито Логос, 
нито каквото и да било, нито нищо. Западът ще 
възкликне тогава: “Всичко това е безсмислица! 
Това е съвършено немислимо!” Изтокът ще 
отговори: “Вие сте прави. Това е съвършено 
немислимо. Докато съществува “мисленето”, вие не 
можете да избягвате дилемите или бездънната 
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пропаст на абсурдите”(Судзуки, 1993,сс. 53--54) 
“Ние сме принудени да прибягваме към помощта на 
езика, но именно той ни пречи на достигнем самата 
реалност. Той стои между нас и реалността и ни 
въвежда в заблуждение, заставяйки ни да мислим, 
че пръстът, сочещ луната, е по-реален, отколкото 
самата луна...Семантиката е великолепна сама по 
себе си наука, но тя абсолютно не може да ни 
помогне да постигнем реалността” (Судзуки, 
1993,с.78) 
Ако гърците ни учеха как трябва да мислим, а 
християните--в какво трябва да вярваме, то Дзен ни 
учи как да отидем зад пределите на логиката, 
съветвайки да не спираме даже тогава, когато се 
сблъскваме с “неща невидими”. Защото Дзен се 
стреми да намери абсолютната точка вън от 
дуализма от всякакъв род. Логиката започва с 
разделяне на субект и обект, а вярата отделя 
видимото от невидимото. Западният ум не може да 
превъзмогне тази вечна дилема, “това” или “онова”, 
разсъдъка или вярата, човек или Бог, и т. н. Дзен 
изхвърля всичко това като нещо, пречещо да 
пристигнем съкровената дълбочина на живота и 
реалността. (Судзуки, 1993, 468).  

В Дзен логиката играе роля като определеност на 
мислите и състоянията, макар и изразявани вън от 
думите и йероглифите--с мълчание, жестове или 
парадокси. Това, което го няма тук, е 
онтологизирането на определеността като логос--ред в 
абсолютната реалност, който е познаваем в езика и 
логиката. 
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Така за Запада светът е абсолютно логосен, 
логичен и прозрачен, а за Изтока--Абсолютът е не-
логосен, транс-логичен. Изтокът и Западът правят 
различни подредби върху един и същ човешки жизнен 
свят, върху логика, сетивност и възприятие на 
природата.   

2. Платон, Христос и Фурие  
Идеалната държава. Платон разработва 

философския проект за идеална държава в V в.пр. Хр. 
в знаменития си диалог Държавата: “Ние сега, както 
мислим, създаваме благоденствуваща държава и 
нямаме пред вид само малцина в нея да бъдат такива, а 
всички.” (Платон, 1975,с. 162). Това е проект  за 
общество, в което е въплътена идеята  за 
справедливостта и хората са щастливи, защото всеки 
има своето определено място: “... Затова трябва да 
видим ... дали да имаме пред вид цялата държава и да 
бдим дали щастието се осигурява за нея, а 
помощниците и стражите да бъдат принуждавани и 
убеждавани така да постъпват, за да бъдат най-добри 
изпълнители на своята работа, както и всички други 
лица.” (Платон, 1975,с.163) В реалната държава има 
неотстраним конфликт, който е снет в идеалната. 
"Колкото и да е малка държавата, в нея има две 
враждуващи помежду си държави. Едната е държавата 
на бедните, а другата на богатите. А във всяка една от 
тях пък има много други. Ако ги нападнеш като една 
държава, би сбъркал напълно. Ако пък нападнеш на 
държава като на много държави, като 
принадлежащото на едните даваш на другите, 
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например парите, властта и самите хора, ти ще имаш 
много съюзници и малко врагове” (Платон, 
1975,с.166). Проектът визира перфектна държава. 
“Ние мислим, че голямото е държавата. И ние така я 
създавахме по възможност най-добра, понеже знаем 
положително, че справедливостта може да се намира в 
най-добрата държава. Това пък, което там открихме, 
сега нека го отнесе към отделния човек и ако е в 
същия вид, ще бъде добре. Ако ли в отделния човек се 
окаже нещо друго, отново ще се насочим към 
държавата и ще го проверим отново. И като 
изследваме двете и ги трием помежду им, ще 
направим да блесне справедливостта, както блясва 
огън от търкането на сухи дърва.” (Платон, 1975,с. 
187)  

Социализмът според  Карл Кауцки  в История на 
социализма  започва с Платоновата Държава  и в друга 
форма с християнските общини. Християнският 
комунизъм се основава според класика на 
съвременния социализъм върху “пауперизма” в 
Римската  империя. То е израз на отвикналите от труда 
“лумпенпролетарии” от големите градове. Те се 
стремят към преразпределение на “предметите за 
потребление”. Раздава се храна и облекло за бедните.  

"Християнски комунизъм". В християнските 
писания и дела намираме близост до замисъла на 
комунизма. Иисус идва на земята да спаси всички 
хора. Това иска и комунистът, който смята да 
ощастливи хората чрез правилно разпределение на 
земните блага на техния труд. 
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Иисус благославя “нищите духом”, “скръбните”, 
“кротките”, “които гладуват и жадуват за правдата”, 
“милостивите”, “чистите по дух”, “миротворците”, 
“гонените заради правдата”. (Матей, 5: 3--10) Той 
поучава: “А когато ти правиш милостиня, нека 
левицата ти да не узнае какво прави десницата ти.” 
(Матей, 6: 3) 

Христос се смилява и храни множеството чрез 
чудото:“А Иисус повика учениците Си и рече: Жалко 
Ми е за народа, защото три дни вече седят при мене и 
нямат що да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да 
не би да им прималее по пътя. Учениците му казаха: 
Отгде да имаме в уединено място толкова хляб, че да 
нахраним такова голямо множество? Иисус им каза: 
Колко хляба имате? А те рекоха: Седем и малко рибки. 
Тогава заповяда на народа да насядат на масата. И 
като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; 
и даде на учениците, а учениците на народа. И ядоха 
всички и наситиха се, и дигнаха останалите къшеи, 
седем кошници пълни. А ония, които ядоха, бяха 
четири хиляди мъже, освен жени и деца.” (Матей, 15: 
32--38) 

Учениците на Иисус живеят в общини съгласно 
проповядваната от него нравственост: “А множеството 
на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един 
от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но 
всичко им беше общо... Па и никой от тях не беше в 
лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви 
или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на 
продаденото, и слагаха я пред нозете на апостолите; и 
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раздаваше се на всекиго според колкото имаше 
нужда.”(Деяния на апостолите, 4: 32--35) 

Йосиф Флавий пише за християнските общини: 
“Богатството те не зачитат за нищо. Възприемат 
общността на имуществата. Между тях няма никой, 
който да е по-богат от другите. При тях съществува 
правило, че който иска да постъпи в техния съюз, 
трябва да даде своето богатство за общо ползване...Те 
не живеят наедро в един град, но имат във всеки град 
свои особени домове.” (История на юдейските войни. 
По Кауцки, К., Бернщайн, Лафарг, Хюго, 1911,сс. 31--
33) 

Християнското единение е цялостно, то включва 
безрезервното отдаване от всички не само в 
богатството, но и в духа: “Моля ви се, братя, за името 
на нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в 
съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете 
съвършено съединени в един ум и в една 
мисъл.”(Първото послание към коринтяните 1:10) 

Разликата е съществена. Христос не иска да се 
вземе от едни и да се даде на други. Тук няма 
“експроприация”, а добра воля. Би ли се съгласил 
Иисус да направи рай на земята чрез истината на 
“хляба”? Отговорът намираме в Изкушенията, на 
които Спасителя е подложен в пустинята от Сатаната: 
“И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий 
син, заповядай на тия камъни да станат хлябове. А Той 
в отговор му каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее 
човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите 
уста...”(Матей, 4: 3--7) 
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Християнството включва и идеята за промяна на 
човека, подобно на комунизма:“да съблечете, според 
по-предишното си поведение, стария човек, който тлее 
по измамителните страсти, да се обновите в духа на 
своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по 
образа на Бога в правда и светост на 
истината."(Послание към ефесяните 4:22--24) 

Християнството все пак не е комунизъм. То се 
респектира от частната собственост  (“Не кради!”), 
легалната светска власт ("Кесаревото--кесарю,--
Божието--Богу"), личната  свобода и живота (“Не 
убивай!”), а  комунизмът  не ги признава или иска да 
ги отстрани. Той наследява по-скоро Платоновата 
нагласа за разумно построяване на хармонично 
общество, отколкото милосърдието в духа на 
християнството. Комунизмът е по правило атеистичен. 
“Християнският” комунизъм е вид ерес и еклектика.  
Няма друга мисъл, цитирана с такава неприязън от 
комунистите: “Всеки човек да се покорява на властите, 
които са над него; защото няма власт, която да не е от 
Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.” 
(Послание към римляните 13: 1) 

Тук новозаветното слово се приема като един 
чист тип етос, като феномен. Не го разглеждам 
исторически. Все пак той се проецира най-силно в 
европейското Средновековие. Но този етос не изчезва 
във Възраждането и Новото време. Това е възможно, 
защото феноменологично базовите идеи на 
християнството и Античността не са конфликтни. Те 
са единни чрез логоса. 
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Ренесансът възражда античните социални утопии 
без Бог в светлината на новото разбиране за Разума 
като създател на човешкия свят и абсолютна сила. Тук 
вече имаме емпирично присъствие на чистия тип 
комунизъм. Това е усилена логосна форма. В неин 
контекст разумът се съизмерва със света, а науката се 
визира като израз на абсолютни световни 
закономерности.  

Утопичен комунизъм. Шарл Фурие. Новият свят. 
Като в никоя друга книга тук е изразен с екстремна 
сила визията за демиургичната роля на разума--той 
привежда историята от състояние на хаос в състояние 
на хармония:  “При четенето на това произведение ще 
трябва да се има предвид, че тъй като обявеното 
откритие само по себе си е по-значително от всички 
досегашни научни постижения на човешкия род, един 
единствен спор трябва да занимава цивилизацията още 
от сега: те трябва да се уверят дали наистина  съм 
открил теорията за четирите движения; защото в 
случай на положителен отговор всички политически, 
морални и икономически теории трябва да бъдат 
хвърлени в огъня и всички и всички да се подготвят за 
възможно най-изумителното, най-щастливо събитие 
на земното кълбо и на всички планети--за внезапното 
преминаване от социален хаос към всемирна 
хармония.” (Фурие, 1975, с. 44) 

Целта на проекта  отново, както и у Платон, е 
всеобщото щастие и справедливост: “Какво да кажем в 
такъв случай за смачканите от беднотия, и нима е 
възможно сравнение между цялата тази нищета и 
огромното количество  удоволствия, с които ще бъдат 
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обсипани всички от момента, в който някой учредител 
ще реши да направи опита, възвестяващ края на 
цивилизования строй и възцаряването на щастливата 
човешка участ.”(Фурие, 1975,с. 237) 

3. Научният комунизъм  
Възрожденският рационализъм развива 

комунистическата идея до заложената в нея 
демиургична крайност. Ето как оценява този утопичен 
комунизъм на “царството на разума” един от 
създателите на научния комунизъм: 

Фридрих Енгелс. Развитието на социализма от 
утопия в наука: “Сега ние знаем,че това царство на 
разума не беше нищо друго освен идеализираното 
царство на буржоазията; че вечната справедливост се 
осъществяваше в буржоазното правосъдие; че 
равенството се свеждаше  до буржоазното равенство 
пред закона; че за едно от най-съществените права на 
човека беше обявена ... буржоазната собственост и че 
държавата на разума, общественият договор на Русо се 
осъществи и можеше да бъде осъществена само като 
буржоазна демократическа република.” (Маркс,  
Енгелс, 1977, Т. 1,с.107) 

Направена е нова крачка. Рационализмът е 
трансформиран в научен историцизъм. Докато 
възрожденският и просветителският комунизми 
остават верни на коренните за Новото време идеи: 
равенство, братство, свобода, но в една исторически 
необвързана и нелокализирана даденост благодарение 
на визията за абсолютен разум, научният комунизъм 
релативизира ценностите на Новото време, за да 
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оправдае неизбежния за неговите класици социален 
взрив--революцията срещу “буржоазната 
цивилизация”. 

Научният възглед на Маркс и Енгелс надраства 
този идеализъм чрез отчитането на класовата 
детерминация на идеите в обществото. Но 
демиургичната менталност отново е водеща и намира 
възможно най-категоричен израз в знаменития 
Единадесети Марксов тезис за Фойербах: 
“Философите само по различен начин са обяснявали 
света, задачата обаче е той да бъде изменен.” (Маркс, 
Енгелс, 1984, Т. 2, с. 66)  

Светът като цяло пряко е предмет на рационална 
активност. Споровете за “изменението на света” и 
неговите граници могат да бъдат безкрайни. Но 
смисълът на това изменение у Маркс и Енгелс е 
съвсем ясен и той е изказан в мащаба на грандиозна 
философско-социологическа концепция: коренна 
трансформация  на социалния (и на зависимия от него 
природен) свят като цяло, до преход от “царството на 
необходимостта към царството на свободата”.  

В Немска идеология, където е очертана схемата 
на историческата Марксова концепция, наистина се 
казва:“Комунизмът не е състояние, което трябва да 
бъде установено, не е идеал, с който трябва да се 
съобразява действителността. Ние наричаме 
комунизма действителното движение, което премахва 
сегашното състояние. Условията на това движение се 
пораждат от съществуващата сега предпоставка.” 
(Маркс, Енгелс, 1984, Т. 2, с. 95) 
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Това е дан на материализма, който споделят 
Маркс и Енгелс. Но нагласата е социално-
идеалистична. Историята иронизира това определение 
и доказа обратното. Комунизмът на Маркс, Енгелс и 
Ленин се оказа не действителното движение на 
буржоазното общество, а идеята, която комунистите 
вложиха в една коренна промяна на целия строй на 
западната цивилизация.  Позоваването на 
“обективната необходимост” не скрива неудържима 
интенция към съзнателно “изменение” на света. Още 
повече, че революцията заменя "обективната 
необходимост" с "революционна ситуация", а 
"пролетариата"--със "заговора на професионалните 
революционери".  

Само на Запад: чрез Античността--Платон; 
Средновековието--християнството; Възраждането и 
Новото време--утопичния социализъм и комунизъм, 
Френската революция и научният комунизъм; 
Съвремието-- болшевизма и фашизма, логосът, идеята 
управлява историята. Това става философски тезис на 
най-цялостната спекулативна картина на историята, 
нарисувана от Хегел. Логосът като Абсолютна Идея, 
закон на историята или на природата, концепция, 
план, проект, сценарий, е в основата на науката и 
практиката в Западния културен универсум поне до 
началото на 20 в. Карл Попър идентифицира 
Платоновия проект като погрешен поради идеята, че 
историята е детерминирана и има своя смисъл в 
проектирани от разума състояния--възглед, описан от 
Попър като "историцизъм". Попър пише: 
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“Бъдещето зависи от нас, а ние не зависим от 
никаква историческа необходимост. Съществуват 
обаче влиятелни социални философии, които 
поддържат обратния възглед. Те твърдят, че всеки 
се опитва да използва мисълта си, за да предскаже 
предстоящите събития, че за стратега е естествено 
да се стреми да предвиди изхода от дадена битка и 
че грани-ците между подобно предвиждане и 
дългосрочните исторически предвиждания са 
неясни. Те твърдят, че по принцип задача на 
науката е да прави предвиждания или по-скоро да 
прогресира върху нашите всекидневни 
предсказания и да ги поставя върху по-сигурна 
основа. В частност задачата на социалните науки 
е да ни дадат дългосрочни исторически 
предвиждания. Те вярват също, че са открили 
закони  на историята, които им позволяват да 
предричат хода на историческите събития. 
Различните социални философии, които имат 
претенции за това, обединих под името 
историцизъм.” (Попър, 1993, с. 17)  
  Обясненията на историцизма на Попър нямат 

пряко отношение към излаганото тук. Но 
“историцизъм” е  една форма на западното схващане 
на социалното време като история, като низ от 
събития, зависими от идеи и смисли. Спасението чрез 
свободен избор е смисълът на Библейската история от 
Грехопадението до Страшния съд. Смислено е   
небесното царство на Иисус, което е осъществяване на 
Божието Слово, или идеята за  човека като образ и 
подобие на Бог. В Новото време  Френската 
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революция (и терорът след нея) е осъществяване на 
идеята за Свободата, равенството и братството на 
просветителите. Либералната демокрация е 
осъществяване на идеята за човешките права и 
човешката природа на английските емпиристи. Този 
тип виждане на света е най-после  и в основата на 
социалистическите и комунистическите идеи: Утопия 
на Моор (Моор, 1984), Градът на Слънцето на 
Кампанела (Кампанела, 1971), Новия свят на Фурие 
(Фурие, 1975). А те не само идеи, а и  реални социални 
експерименти--например комуните на Робърт Оуен. 
Това виждане е в основата и на останалите “научни 
социализми” и “комунизми” на Прудон, Дюринг, 
Щирнер и т. н. Този тип виждане е в основата на 
реалния социализъм, който е осъществяване на 
научната идея за законите на историята и за 
комунизма на Карл Маркс и Фридрих Енгелс. 

Науката на Новото време съдържа едно много 
трайно смислово ядро--субстанцията. Идеята за 
субстанция в епистемологията е идея за абсолютно 
сигурното знание: вродени идеи или сетивни данни. 
Нютоновата механика е архетипична--в нея се говори 
за абсолютно време, пространство и закони. Дълго 
време за историята не е намерена такава концептуална 
рамка. Но е било ясно, че щом историята е динамика 
на тела, каквито са хората (макар и одушевени, те се 
подчиняват на обективните закони), то тя трябва да 
има свои обективни универсални закони. Маркс в 
сътрудничество с Енгелс намира такава рамка. Това е 
историческият материализъм. Я щом знаем законите 
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на историята, ние можем да обясняваме и да 
предвиждаме историческите събития. Но там, където 
обясняваме и предвиждаме, ние можем и да действаме 
научно-технологично. Така се получава в механиката 
и правенето на машини. Ако обясняваме и 
предвиждаме историята, живота и света, защо да не 
можем да ги променяме?  Тази класическа 
Нововременна рационалност и наука е изместена в 
съвременния свят от една много по-смекчена ментална 
форма, наложила се чрез постфундационалистката 
епистемология, квантовата механика, молекулната 
биология, неравновесната термодинамика. Светът вече 
не се визира като място на детерминирани от всеобщи 
и точни закони събития, а познанието не се визира 
като абсолютно обосновано, точно и приближаващо се 
към пълната истина.  

Карл Маркс обаче е прав в средата на 19 век да 
конструира проект за една обективна наука за 
историята, макар че съпротивата на християнската 
идея за свободната воля е силна.  

В своята техническа експанзия Западът е свикнал 
да вижда всичко като правене, като проекция, като 
техне, като продукт на идея. Защо да не се направи и 
обществото? Защо да не се направи и човекът? 
“Социалният инженер не задава въпроси относно 
историческите тенденции или предопределеността на 
човека. Той вярва, че човекът е господар на своята 
собствена съдба и че в съответствие с нашите цели 
можем да влияем или да променим историята на 
човека точно както сме променили лицето на Земята. 
Той не вярва, че тези цели са наложени върху нас от 
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историческото ни минало или от тенденциите на 
историята...” ( Попър, 1993, с. 37) 

Разумът е в основата на Идеалната държава, 
въплъщаваща справедливостта като нагаждане на 
социалните функции към природата на класите, 
проектира Платон в “Държавата” (Платон, 1975). 
Разумът може да създаде нов свят, ако приложи най-
великото откритие--откритието на необходимите фази 
на историята, прокламира  Фурие в “Навият 
свят”(Фурие, 1975). Философите само по различен 
начин са обяснявали света, задачата  обаче е той да 
бъде изменен- прокламира младият Маркс. Историята 
може да се прави съзнателно, рационално и под 
контрол, използвайки нейните собствени закони, 
постулират Маркс и Енгелс. И така. Комунизмът е 
модус на мисловната нагласа за реалността като 
реализация на идея. Една рационална и технологична 
нагласа на Западния човек.  

Комунистическата идея е технологична идея за 
обществото, за човека и човешкия свят. В рационална 
форма това е проектът да се построи такова общество, 
в което страданието на хората ще изчезне или ще се 
намали до минимум. За разлика например от Ведите 
или Будизма, страданието на хората не изчезва отвъд, 
чрез прекрачване през прага на този свят, а отсам, чрез 
промяна на този свят. Страданието има  не някакви  
онтологични корени--раждане, живот, болести, 
смърт,а съвсем конкретни, социални корени--
материална несправедливост, неравенство, бедност, 
експлоатация, потисничество. “Този обхватен, този 
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краен радикализъм на Платоновия подход (както и на 
Марксовия), е свързан според мен с неговия 
естетицизъм, т. е. с желанието да се изгради свят, 
който е не просто малко по-добър и по-рационален от 
нашия, а в който няма и следа от цялата му 
противоречивост: не черга от разноцветни парчета, 
стара дреха, несносно закърпена, а изцяло нова рокля, 
един наистина прекрасен нов свят”. (Попър, 1993, с. 
190) 

Могат ли да се премахнат неравенството, 
несправедливостта в разпределението на благата, 
бедността, експлоатацията и потисничеството?--се 
пита комунистът. --Трябва да могат--гласи неговият 
отговор--така, както са били премахнати тъмнината, 
студа, беззащитността на първобитния човек, робския 
труд. Така,  както е създадена парната машина, 
Дарвиновота теория, трудовата теория на стойността.  

Тази визия съдържа едно фатално погрешно 
полагане. Реалността, светът, човекът не се приемат 
като трансцендентни или недостъпни ментални 
форми, или казано феноменологично, като 
трансцендентални дадености, а емпирично, като 
предмети на правене. Те са прозрачни и могат да се 
опознаят до дъно. Да бъде опозната последната им 
същност, макар и да останат неясни много 
несъществени неща. А това става чрез идеи и тяхното 
подреждане--наука за историята и проект за правене 
на история.  

4. Ментални  форми и артефакти 
Какво може да направи човек?  
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Феноменологично създанията на хората са 
смисъл, проециран в ред. Смисълът--това е мястото на 
нещо в интенционалния живот на смислодаващия. 
Смисълът става смисъл чрез локализацията си в едно 
ментално смислово поле, което има човешка, 
конкретно историческа и индивидуална форма. Тази 
форма е изказана в християнския и научен Запад като 
"човешка природа" и "права"--тяло и душа, надарени 
от Твореца с право на живот, свобода, щастие, 
богатство, сигурност, достойнство...  

Смисълът е трансцендентална ментална форма. 
Този смисъл се проецира в пространствено-времева 
телеологична форма, в която животът като сетивен и 
телесен се ре-синтезира от хаоса, на която спонтанно е 
подложен. Това е артефактът--текст с неговото 
значение, градеж с неговото предназначение  или акт с 
неговата цел.   

Такива са културните форми и норми, 
имплантирани в процеса на интегриране на личността 
в общността. Те могат ясно да се отделят от една 
приблизително постоянна несъздадена човешка форма 
чрез вглеждане в менталните "дълбочини" и чрез 
културологични сравнения. Ако в дадена култура 
дадена форма отсъства, тя не може да се смята за 
“несъздадена", защото несъздаденото трябва да е 
налично във всеки човек. Т. е. тя е артефакт. Ако 
дадена форма (например зрителният образ или 
логическият преход чрез тъждеството) не отсъства в 
нито една изследвана култура, то ние имаме работа с 
“първа подредба” или трайна форма на човека. 
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Артефактите, взети в своето органично 
присъствие и динамика в нашето съзерцание и 
действие, са трудно отличими от “естествената 
подредба”, от “безусловно” даденото ни.  Това значи, 
че артефактите--оформени представи, понятия, 
оценки, съждения, доколкото нямат предметно битие 
или не са текстове, не могат да бъдат разпознати като 
човешки създания и да бъдат ясно отличени от 
“дадените” знания само без внимателно вникване. Ето 
един пример. Понятията за микро-, макро- и мега- 
обекти във физиката не се различават по своя 
обективно-научен статус. Ако се вгледаме обаче, ще 
видим, че мега- и микро-понятията винаги се 
дефинират в макро-форми: частици, вълни, орбитали, 
планети, черни дупки, ограничени вселени. Ние си 
представяме невъобразимо малкото и невъобразимо 
голямото,  стоящи (предполагаемо) извън областта на 
сетивния свят, в представи, взети от този сетивен свят. 
А сетивният свят е оформен като проекция на нашето 
тяло и затова сравнимото с него е макро.  

Феноменологичното значение на “свят” е 
сетивна (емпирична) проекция на ментално 
(трансцендентално) Аз или Аз-ове. Азът (или 
интерсубективността) и жизненият свят са едно цяло и 
са зададени в една безусловна интенционална цялост. 
Домовете, градините, машините, стиховете, 
инструментите, ясно се разграничават от нашето тяло 
и нашия дух--те не са живи. Но всички те са проекция 
на наши идеи, визии, концепти. Например 
микроскопът е проекция на човешка концепция и само 
чрез нея той е микроскоп, а не купчина метал и 
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стъкло. Артефактите са неорганични проекции на 
живи феномени или ментални форми --интенции, 
нагласи, идеи, мисли, които имат смисъл, в подредени 
от създателя сетивно представими текстове и тела и 
събития (действия) в перцептивното пространство-
време. Тези текстове, тела и събития (действия) носят 
смисъла, вложен (намерен) в тях.  

Артефактът се създава и остава в 
нетрансценденталното пространство на жизнения свят. 
Той, следователно, не е субект нито субстанция, не е 
само по себе си, в себе си и за себе си. Артефактите се 
подържат от създателите си и като тях са подложени 
на спонтанно разпадане. Ветровете на времето ги 
съсипват. Чрез тях разумът не се утвърждава като 
съизмерим със света, а само като вписан в света. Ако 
един ден човечеството изчезне, никой никога няма да 
може да възстанови смисъла на нещата, създадени от 
него, освен в степента, в която човек е подобен на 
онези, които ще търсят този смисъл. Тези неща ще 
изчезнат с времето от лицето на земята. Има много 
изчезнали цивилизации. Техните градове са съсипани 
от времето и все по-малко следи ще остават от тях. 
Намереното днес в тези места не съживява оригинални 
смисли, а само бледи вторични интерпретации.  
Създанията са ефимерни и изчезването на 
менталността, която ги крепи, е и тяхно смислово 
зачезване. Представете си градовете и библиотеките 
след милион години липса на човечество. По своята 
тленност артефактите все пак не  приличат на живите 
същества. Те не се раждат и не умират. Съществата 
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правят артефактите, а не обратно. Те биват извикани 
на света, ползвани, натрупвани и накрая изоставяни. 
Светът остава безразличен към тях и не променя реда 
си. Те се съобразяват с него, а не той с тях. 

Идентифицирането на артефактите става чрез 
ясната им обособеност в жизнения свят. Един написан 
на плоча текст се разпознава като текст, дори да не 
може да се разчете. Един обработен камък се 
разпознава като оръдие. Менталните културни форми 
се разпознават чрез своеобразна “феноменологична 
редукция”. Артефактите са добавени, имплантирани, 
органично “външни” в менталното и телесното. 
Следователно артефактите нямат универсална 
валидност за всички хора. Нито един артефакт като 
създание не може да се намери във всички култури. 
Формите, без които жизненият процес на човека 
някъде и някога протича и е протичал--например 
представата за атома като планетарна структура или 
вярата в безсмъртието на душата--са артефакти. 

Артефактът е част от света и потъва в неговата 
необятност. Текстът, написан от нас, е физичен факт--
той се състои от мастилени петна върху хартия или 
вдлъбнатини върху камък. Тялото, създадено от нас, 
се “подчинява на физичните закони”. Протезата, която 
е сложена в нашата кост, е част от скелета. 
Менталната представа, която сме си изработили, се 
включва в потока на психичния живот. “Артефактът” 
значи е просто “факт”.  

Но той е добавен, имплантиран в органичната 
тъкан като механично продължение. Той създава 
известно напрежение и среща съпротива. Човек 
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изучава езиците, физиката и математиката например с 
усилие и съпротива. Тялото отхвърля спонтанно 
имплантираните изкуствени елементи или чужди 
органи. "Природата" спонтанно заличава човешките 
градежи. "Живата природа", в живота на която се 
вмъкват продуктите на човешката активност, издържа 
само до известна степен на нарушаване на жизнения й 
цикъл. Екологията е чувствителна към човешката 
технологична цивилизация.  

Създанията на разума поради експанзивност 
неизбежно навлизат в граничната област, където се 
накърнява човешката форма и мяра.  Така величините 
и уравненията на физиката се превръщат във 
възприятието на редовия физик в обективни същности 
и закони--артефактите погрешно се вземат за реални 
обекти--вълните заместват светлината. Така 
философският или религиозният текст, който 
възприемаме като знание-битие и тотално го 
объркваме с непосредственото и опитваното знание-
живот, подвежда като Откровение, като Истина, като 
Позиция и Вяра. Замяната на живота-зание, на 
жизнения опит (включително мисловен) с 
концепцията е подмяна на битието с имането (Фром, 
1986), на живота с артефакта.  

Полезна терапия за запазването на органичната 
ни форма е да смятаме, че светът е неизвестен, а 
науката и всички останали артефакти са само наши 
създания. Светът е неизвестен, но ние сме потопени в 
него и ясно знаем онова, което преживяваме. На 
негова основа ние правим нашите създания. Те са 
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ясни, защото са проекция на споделяни и признавани 
смисли.  

Ервин Панофски е изразил така спецификата на 
човешките творения: “Знаците и градежите на човека 
са свидетелства за неговата дейност, защото, или по-
точно, доколкото изразяват идеи, различни от 
процесите на даване знаци и на строене, макар и 
реализирани чрез тях. (Панофски, 1986, с. 49) Тук 
намираме, както в още по-силна форма у Ернст 
Касирер, анализ на формата на артефакта и очертаване 
на неговия телос като "символна форма", осмислена в 
човешкия живот--Есе за човека (Касирер, 1996). 

 
5. Социално инженерство  
Не е нужно да познаваш всичко, за да направиш 

нещо. А когато проектираш да направиш ново 
общество? А когато проектираш да направиш нов 
човек? А когато проектираш да направиш нов свят?  

В своите технологии човек използва не 
свръхсили за правене ред в света, а наличния ред 
(пространство, враме,"закони", "константи") за 
правене на "втора подредба" от артефакти. Всичко 
направено от човека остава негова проекция--част от 
жизнения свят--“външен” или “вътрешен”. 
Артефактите са феноменологично вторични спрямо 
човешката форма. Артефактът не живее някакъв свой 
живот, а само участва в организацията на човешкия 
жизнен свят и чрез това участие е “жив”--не както е 
живо тялото на човека, а както е “живо” гнездото на 
птицата. Направеното от човека спонтанно ще се 
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разтвори до неразличимост, ако той изчезне от лицето 
на Земята. 

Разбира се, обществото, човекът и светът в 
някаква степен са артефакт, създание на човека. Но 
човешката субектност е телеологична динамика на 
човешката форма, която по този начин остава 
трансцендентална и значи отвъдна спрямо всяко 
правене (нали именно тя прави нещата по своя “образ 
и подобие”). Човешките същества остават винаги 
самостоятелни и следователно надхвърлящи 
човешкото правене. Дори когато човек е екстремно 
притиснат с насилие, той не става обект, а се свежда 
до оцеляващо същество, което търпи “външно 
оформяне”. Неговата човешка форма остава 
неизменно недостъпна за трансформация, макар и 
отслабена, накърнена, разкъсана. Дори да насилим 
смъртно човека, ние нямаме човешката форма пред 
себе си като обект на технология.  

Артефактите са телеологично подредени в 
пространство-времето на социалния живот. Целта, 
предназначението и значението задават координатите 
за обяснението и осмислянето на артефактите. Чрез 
целта се “чете” социалното действие, чрез 
предназначението - инструмента или институцията, а 
чрез значението - текста. Когато целта е ново 
общество, институциите и другите социално-
инженерни компоненти са средства за построяването 
на това ново общество. “Приложени към областта на 
политическата действителност, тези принципи 
изискват от нас добре да определим своята крайна 
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политическа цел, или Идеалната Държава, преди да 
предприемем каквото и да е политическо действие. 
Само когато тази крайна политическа цел е 
определена, поне в общи линии и и имаме нещо като 
проект на обществото, към което се стремим, само 
тогава можем да обсъждаме най-добрите начини и 
средства за осъществяването му и да изработим план 
за практическо действие.” (Попър, 1993, с. 183) 

Може ли човек да направи всичко, за което има 
идея? Без съмнение--не. Човек има идея за Бог, но не 
може да го направи реалност. Човек има идея и знание 
за Природата, но не може да я направи. Човек познава 
природни закони, но не може да ги направи. Човек 
знае за атоми, тела и галактики, но не ги прави. Човек 
не може да направи както Галактиката, така и атома. 
Човек не може да направи и нещо живо от неживо--
например една клетка. Следователно, когато става 
въпрос за “правене на свят” , “живот” или “човек”, 
това не трябва да се разбира буквално. Очевидно става 
въпрос за промяна на света, живота, човека. Но 
възможно ли е да променим съзнателно и 
контролирано, т.е. технологично, нещо, което не 
можем да направим? Как можем да променим из 
основи света, щом не можем да го направим? Как 
можем да променим като цяло обществения живот, 
ако не можем да го направим? Как можем да 
променим радикално човека, ако не можем да го 
направим? 

Да потърсим отговор в реализираните 
технологии. Ние променяме съдържанието и формите 
на нещата и процесите, запазвайки и използвайки 
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пространство-времевата им подредба като закони, 
константи и форми на взаимодействие. Не можем да 
променим протонно-електронната структура или 
квантовите зависимости. Не можем да променим 
структурата на клетката, освен ако я разрушаваме. Не 
можем да променим структурата на Земята, ако не 
искаме да загинем. Не можем да променим 
структурата на Галактиката. Да, това изглежда е така, 
но никой не може да фиксира тук абсолютни граници 
за всяка технология. Тези въпроси имат и 
епистемологична проекция. Ние очевидно не 
познаваме света като цяло, живота като цяло, човека 
като цяло. Те не са ни ясни до дъно. Ние не виждаме 
въобще някакво дъно тук. Да, ние нямаме някаква 
“абсолютна истина”, но имаме достатъчно 
относителни истини. Могат ли относителните истини 
за света, живота и човека--реалности неограничени 
пред погледа ни и фундаментално надхвърлящи 
предметите, които обработваме, да бъдат достатъчна 
основа за технологични проекти за коренна промяна 
на света, живота и човека? 

Не. Защото всяка научна или всекидневна истина 
подлежи на корекция. Рационалното знание заменя 
старите истини с нови. И тази замяна не е просто 
натрупване в една линия. Много често следващата или 
алтернативната теория, визия, идея, са 
противоположни или несъвместими с предишната или 
приетата. Ако една теория стане основа за 
технологичен проект, какво ще се получи, когато 
технологията се сблъска със следващата, 
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противоположна теория? Възможно ли е в хода на 
своето изпълнение проектът да се адаптира към 
промяната на идеята? Поне в случая, когато новата 
идея противоречи на изходната, това е невъзможно.  
Защото проектът ще трябва да се изостави и да се 
замени с нов. Но ако това е проект за промяна на 
света, обществото, човека? Тогава  неуспешният 
проект поради погрешната идея ще доведе до 
разрушителни следствия. Така е и с всяка технология, 
която експанзира в глобален мащаб. Земята може да 
понесе промени в своята структура или повърхност 
само до известна степен. След това тя се разрушава 
биотично, т. е. става негодна за живот. Обществото 
също може да се променя. Но една негова глобална 
технология твърде вероятно ще има разрушителни за 
цялото общество следствия. Същото се отнася до 
човека (Попър). 

Дали именно мащабът на технологията е 
решаващ за нейната утопичност или реалистичност? 
Дали колкото по-мащабна е технологията, толкова по-
голям е рискът от нейните евентуални (неизбежни при 
определена степен на обхват на проекта и действието) 
разрушителни следствия. Количественото определяне 
на “мащаба на технологията” е релативно и едва ли 
има смисъл да се преценява. Моят отговор е различен 
от Попъровия. Разрушителните технологии не са 
толкова “големите” технология в противоположност 
на “малките”, а технологиите върху живи форми  в 
противоположност на технологиите върху неживи.  

В “Отвореното общество и неговите врагове” 
Карл Попър разграничава “частично социално 
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инженерство” от “утопично социално инженерство”.  
Той не ги дефинира много прецизно. “Подходът на 
Платон, за който става дума, може да се нарече 
утопично инженерство, за разлика от друг вид 
социално инженерство, което смятам за единствено 
рационално и което можем да наречем поетапно (или 
частично) инженерство.”(Попър, 1993, с. 182) 

Опозицията “частично” (“поетапно”), 
(“piecemeal”) и “утопично” (“utopian”) не е много 
добра. Тя не е симетрична, което се иска за всяка 
опозиция. “Частично” не значи необходимо “не-
утопично” , както и “утопично” не значи непременно 
“не-частично”. Ние можем да правим нещо утопично, 
несъстоятелно, и то да не е “цялост”. Например ние не 
можем да прескочим пропаст на крачки. Не трябва да 
режем опашката на котката “на части”. Не можем да 
сменим отчасти или на етапи лявото улично движение 
с дясно--ще станат много катастрофи. Утопично е да 
се контролира съзнателно молекулния механизъм на 
свиването на мускулите. Не може да се действа 
“частично” върху нечий ум, без да се влияе цялостно 
на този ум. Не можем да сменим един закон, като го 
прилагаме отначало върху една част от обществото, а 
после върху друга. Комунизмът се строеше 
“поетапно”, чрез петилетни планове, стратегически и 
тактически цели и действия. То се маркираше по 
“фази” и “етапи”, а се оказа все пак утопично. Тази 
несъстоятелност на частичното инженерство ясно 
пролича в различните варианти на пост-
комунистическите реформи в Източна Европа. 
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От друга страна, съвсем реалистично е да се 
трансформира една система цялостно, като се 
преподреди, а не част по част. Много често е по-
евтино да се строи върху зелена площадка, отколкото 
да се ремонтира стара сграда. Смяната на правилата на 
уличното движение трябва да става наведнъж, а не 
“част по част”. Посткомунистическите реформи 
трябва да бъдат бързи, решителни, цялостни. Ако Кант 
изисква категоричният императив да важи само за част 
от разумните същества, това няма да бъде никакъв 
морален закон. 

Демаркацията между “частично” и “утопично” 
не е достатъчно добра. Тя не може да работи добре за 
разпознаване на утопиите и особено на опасните 
утопии. Аз предлагам друга демаркация, доста по-
добра, макар и не перфектна: разликата между свят и 
обект, между живо и неживо. Живото не може да бъде 
обект на правене, макар че върху него може да се 
действа технологично. Живото тяло може да се 
оперира, да се контролира в ограничен мащаб, да се 
усъвършенства и т. н. Но то не може да се произвежда. 
Ние, хората, не можем да направим живот в епруветка 
от неживи елементи. Живото възниква само от живо. 
Това е следствие от по-общия тезис за живота и 
човешката форма като трансцендентални, недостъпни 
за обективиране, и съответно за света като невъзможен 
за трансцендиране и “оформяне” отвън. “Човекът”, 
“животът” и “светът” са равнища на една подредба, 
която е отвъд обхвата на човешкото продуциране. Те 
не могат да се правят, не са артефакти. 
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Тази невъзможност е аналогична на 
невъзможността да се направи вечен двигател от 
първи и втори род според Първия и Втория принцип 
на термодинамиката. Което не пречи “странните 
типове” в периферията на науката да продължават 
след векове неуспехи своите опити. Ако наистина те 
успеят, това няма да е катастрофално за човечеството, 
а само за термодинамиката и в някакъв смисъл за 
физиката като цяло. Но ако хората правят опити върху 
хора и особено ако правят опити върху човека, живота 
и света, това засяга всички нас и донякъде живота на 
планетата. Такива опити просто не трябва да се 
допускат.  

Възможно е да се пробва без опасност за хората 
експеримент по направа на живот от неживи елементи. 
Но тази епистемологична ситуация е нова и вероятно 
крие принципни невъзможности за определяне на 
“живото”. Ако се направи молекулен или аналогичен 
механизъм, който да се възпроизвежда, т. е. да прави 
свои копия, е ли това живот? Ако определим 
възпроизвеждащия се автомат като жив, то сме на път 
да определяме по аналогия и други неща. Например 
автоматът за кафе изпълнява наши желания съобразно 
с правила. Той извършва целесъобразна дейност. 
Такава дейност извършва интелектът. на какво 
основание тогава можем да отричаме интелект у 
автомата, а да говорим за изкуствен интелект тогава, 
когато някой компютър бъде научен да се учи сам? 

Както кранът не е мускулесто същество с 
огромна сила, което се напъва да повдига огромни 
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тежести, така и обучаващият се компютър не е умно 
същество, което мисли с огромна бързина. Животът не 
е артефакт и това трябва да се приеме така, както се 
приема априори, че енергията във Вселената се 
запазва. (Ние никога не можем да имаме изчерпващ 
опит за установяване на количеството енергия във 
Вселената и евентуалното изчезване или приток на 
енергия от или в не). 

Карл  Попър не завършва един започнат анализ. 
Такъв анализ може да се осъществи като 
феноменологичен дискурс от рода на направения по-
горе. Разликата между неуспешния комунизъм и 
успешната либерална демокрация не е в мащаба и 
количеството на технологията (частична или 
цялостна). Всички проекти са “частични” в смисъл че 
се определят и с това ограничават, което ги прави 
“части” от едно предполагаемо всеобхватно цяло, 
което в действителност е неопределена необхватност. 
Утопичният проект е утопичен, несъстоятелен, защото 
като качество то й е невъзможен. Това е 
невъзможността животът да бъде правен  в смисъл на 
технология. 

В технологията  човек използва ума, волята, 
знанията и тялото си, за да организира живи и неживи 
тела, знаци и детайли, за да получи оръдия, машини и 
социални институции, които не могат да са живи, а 
служат на човешкия живот. Утопичната технология 
започва, когато човек възнамери да направи живот в 
епруветка, да направи човек от съставните му части 
(феноменът Франкенщайн е отглас на архетипа Фауст, 
архетипа на екстремния стремеж към познание и 
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технология на Новоевропейското човечество), като 
произведе и самата генетична програма, да направи 
щастието или свободата на другите и на самия себе си. 
Комунизмът е най-мащабния утопичен проект, 
предприеман досега. Това е проект за строеж на нов 
свят, ново общество, нов човек. Комунизмът е пар 
ексаланс  демиургичен проект. 

Всеки ред, който се основава върху ограничено 
знание и сили--а човешкото знание и сили са винаги  
ограничени--е изкуствен и локален. Той е несравним с 
безкрайния  естествен ред на нещата. Комунизмът е 
гранична технология, пределно рискова и крайно 
проблематична. Той цели да замени безкрайния 
естествен ред в човешкия свят с изкуствен и локален. 

Глава втора. Жизнен свят на комунизма 

Всеки свят е цялостен и някак затворен в себе си. 
Зотова той отвърте изжлежда безграничен и не може 
да се прехвърли. Но отвън световете се визират като 
ограничени цялости. Човешката менталност 
възприема и пронизва един жизнен свят, оформен от 
възприятия, мисловни форми и актове. Човешкото 
тяло, видимо отвън, е ограничена цялост, която 
представя този свят отвън--сетива, органична форма и 
динамика. Като цяло това е човешка жива форма.   

В космологията Стивън Хокинг (Черни дупки и 
бебета-вселени) рисува Вселена, която е затворена в 
себе си, макар и разширяваща се. В нея 
пространството, времето и реда са нейни собствени 
функции: пространството има формата на 
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гравитационното й поле, времето--на нейната 
собствена история на разширение и свиване, реда--на 
нейните закони. Впечатляващо с оглед сравнението с 
комунистическия жизнен свят е, че нашата Вселена 
наподобява колапсирала черна дупка. (Хокинг, 1994)  

6. Вавилонската кула 
Да проследим експанзията на значения в 

Западната култура, разгърнали се от идеята за тотална 
промяна на обществото и човека. Това е феноменът на 
демиургичният разум, на въплъщаването на човешки-
те измислици в реални форми на живота. Това е духът 
на Фауст, драматично трансформиран, или по-точно 
трагично завършен, в духа на Франкенщайн. Това е 
духът на „вавилонската кула“ и на „загоним челове-
чество в щастье“. Това е духът на алхимичните лабо-
ратории и „философския камък“, на пророкуването и 
на „вечния двигател“. Този дух в Новото време просто 
копнее за научна форма и я получава. С това той се 
представя  като връх на рационалния и емпиричен све-
тоглед на епохата.  

Комунизмът се корени в предпоставката, съвсем 
не чужда на класическата наука, макар и алтернативна 
на либаралната мисъл, че ние правим нашия живот и 
нашия свят според нашите знания. Kакто се опитах да 
покажа, нашият живот и нашият свят като цяло са от 
порядък, не допускащ технология според идея. Ние, 
разбира се, не правим нашите очи или нашия мозък, 
нашия ум и нашето въображение. Не правим небето и 
земята, живота и материята, галактиките и атома, не 
правим дори една микрочастица. Очевидно не „пра-
вим“ своята радост и мъка, своята мисъл и мечта, сво-
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ята болест и здраве, докато правим нашите машини 
или нашите книги. Ние не правим органично 
присъщото на нашия живот като цяло, не правим този 
безкрайно сложен и спонтанен живот. 

Изкушението за правене на “история“, „човешки 
земен рай“, „хармонично общество“ и „всеобщо щас-
тие и справедливост“ е огромно и увлича в най-
положителния смисъл. Може би това е вечно изкуше-
ние за човека, подобно на библейското изкушение на 
знанието, от което следват цяла епоха мъки. Изкуше-
ние за намеса на човека в един само усещан 
необхватен ред, баланс, равновесие въпреки стихията 
и чрез нея. (Август Хайек е изписал стотици страници 
за този необхватен саморегулиращ се “разгърнат ред” 
(“extended order”.) „Човекът в червено“ е поразен от 
смайващата възможност да се направи света по-добро 
място за живеене не чрез бавна еволюция на наслагва-
не и отмиране на инициативи и действия, а чрез едно-
актен прозрачен суперплан и историческо съзнателно 
движение.  

Това е самонадеяно лекомислие спрямо реалната 
област на приложение на човешкия ум и проект, 
типично за недостига на рефлексия за мащаба на 
реалности като общество, човек и свят. Не му достига 
мяра и здрав скепсис. Недоглеждането, липсата на 
дълбочина и недаването на сметка за сложността е 
характерно за авторите на социални утопични 
проекти. По подобен начин липсата на елитна 
технологиччна и научна компетентност е характерна 
за онези, които предприемат създаването на “вечен 
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двигател”. Комунистическата идея е необятна във въз-
можността си да изкушава чрез огромните перспекти-
ви, които чертае. Тя е особено привлекателна за „пър-
вичните“ духове и нации, които чрез нея очакват ня-
какво чудодейно възнасяне към нови фази на история-
та.  

Следващата степен на разгръщане на феномена 
комунизъм е възприемането на комунистическата 
идея. 

Комунизмът поставя на сцената на историята 
Проекта, въвличащ огромни маси хора с цената на тях-
ната социална свобода и ако трябва тяхната кръв. Фе-
номенологията на „посвещението“ в комунизъм 
включва приемане на идеята, отдаване и посвещаване 
с цялата сила и активност. Покрай комунизма като 
“чиста идея” върви играта за властта, жаждата за 
авантюра и ореолът на героизма. 

Комунизмът е героична кауза, когато човек се 
изправя в името на човека срещу света--срещу властта, 
формите и институциите на цяла цивилизация. 
Смъртта на комуниста, жертвал живота си в този 
конфликт, е трагична. Но точно тук проблясва една 
истина отвъд комунизма. Животът е безспорен и 
реален, а комунизмът е мъгляв и проблематичен. 
Животът е дар, а комунизмът е опит да се направи 
нещо. Струва ли си заради правенето на нещо да 
загубиш жизвота си? Струва ли си заради правенето на 
нов свят да изгубиш единствения, който имаш? 

За разлика от всякаквите идеи, които завладяват 
духа, комунизмът изисква себеоотдаване без граница, 
защото неговото дело е някак без ясна граница в прос-
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транството и времето. Точно защото създава затворен 
свят, попадналият вътре не вижда граница и излаз. Та-
ка се получава „обреченото“ световъзприятие. То съз-
дава опиянение за личността на комуниста, толкова 
по-силно, колкото по-голяма е съпротивата на пътя на 
комунистическото преобразяване на нещата.  

Следва въвличането на множество други хора в 
една глобална акция, чиито резултат е непредвидим. 
Човек интерсубективира своята несигурна и слаба в 
социална перспектива визия, като прекрачва 
границите на самовменяваната от него отговорност. И 
това става непосилно за личната  отговорност деяние. 
Комунистът въвлича други хора чрез волна или 
неволна измама: своята заблуда (ако се окаже такава), 
той представя като истина на “освобождението” на 
онези, които се нуждаят или си мислят, че се нуждаят 
от това освобождение. Така “критиката на 
идеологиите” става нова идеология. Движението се 
стреми към общественост. Идеите “завладяват 
масите”. Узрява “класовото съзнание”. Трудещите се 
от цял свят се “обединяват”. Социалистическата 
държава от пролетарска става “общонародна”. В 
строителството хората се “сплотяват”. Те са “единни”. 
Както революционерът е захвърлен по емигрантски 
кафенета, затвори, заточения и лагери, така целият на-
род може да се хвърли в движението. Във всеки слу-
чай комунистическата визия има това въвличане на 
компактна група за свой атрибут. „Посвещението“ в 
тайните общества присъства и тук, доколкото 
комунизмът е конспирация. 
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Обладаният от идеята само по изключение може 
да си даде сметка за дискусията й с други идеи, с 
други визии относно “буржоазните ценности”, с дру-
гите философии, с традициите и религията. На 
равнище на масова менталност не може да се търси 
научна рационалност. Хората се фиксират върху ра-
венството, увлечени от възможността да станат други, 
да заместят своите „господари“, да ликвидират въобще 
с превъзходството на богатството. Тази менталност 
разкъсва етоса на “автономната индивидуалност”, на 
либералния индивидуализъм, на неприкосновената 
собствност, и допуска е “справедливата 
експроприация”. Самопоставянето на комунизма вън 
от традиционната вяра и морал, вън от буржоазното 
право и ред е предпоставка за пристъпване на право, 
собственост, достойнство и живот. Такова 
пристъпване в огромни мащаби установяваме в хода 
на Революцията и Строителството. 

Тук се наслагва нагласата за насилствена промя-
на. Много от първите войни на революцията са аван-
тюристи или просто терористи, които намират поле за 
лична изява в едно “освободено” от контрола на зако-
на пространство. В тази феноменологична линия Ста-
лин и Камо, организирали обири в предреволюцион-
ния Тбилиси, са “родители” на следователите в подзе-
мията на Лубянка и на убийците с тояги в Белене и 
Ловеч.  

Комунизмът не е просто учение или практика. 
Това е един цял свят. Той си личи по всичко, поглед-
нат отвън, анализиран отвътре и сравнен с всички дру-
ги общества. Може да се каже, че той е и културен 
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уникат. От неговата поезия и живопис до неговата ма-
шина за рязане на метали и дори четка за зъби. От от-
ношението към парите и властта до отношението към 
Бога и Истината. Този жизнен свят има своя логика, 
пространство, време и дух. Следва феноменологичен 
анализ на специфичната логика, пространство, време, 
истина и персоналност в комунистическия жизнен 
свят.  

7. Логика на промяната 
Логиката е форма на света (Витгенщайн). Логи-

ката на промяната очертава един възникващ свят. Този 
свят не просто възниква – той се прави от хората. Той 
се строи. Това, което тук и сега не е, то е в Идеята и то 
ще бъде въплътено в Реалността. Комунистическото 
учение и практика превръщат идеята в наука и рево-
люция – поместват визирания свят в реалността с 
нейната логиката и човешки опит. Ето зародишът на 
парадоксалната логика на промяната. 

Логиката на превръщането на небитието в битие 
е диалектиката. Диалектиката е универсален метод за 
спекулативно конструиране. Всяка понятийна 
структура може да се подреди във формите на отрица-
нието и противоречието, количествените и качестве-
ните различия и промени. Коренът е противоречието. 
А е не-А или по-точно „анти-А“. Щом А е вече не-А, 
защото се променя, нищо не може да се твърди опре-
делено за нищо. Хераклит възкликва: “Панта 
рей!”(Всичко тече) и затова човек не може да се изкъ-
пе два пъти в една и съща река. Кратил довежда диа-
лектиката до нейния край: човек не може да се изкъпе 
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и един път в една и съща река (нали докато се къпе, тя 
е вече друга!). Диалектиката признава „относителния 
покой“. Но тъй като той е само относителен, ние не 
можем да установим обективна граница  между про-
менливото и постоянното или по-точно можем да я по-
сочим там, където поискаме и ще бъдем прави.  

Като логика на противоречието и промяната диа-
лектиката може да подведе под своите фигури буквал-
но всяка историческа динамика. Фигурите на 
диалектиката предвиждат бъдещето. Ако 
предвиждането е опровергано от реалността, може 
постфактум да се построи ново диалектическо 
обяснение. Със задна дата диалектиката може да пред-
стави неочакваното за вчерашните диалектици като 
напълно закономерно.   

Няма да дискутирам детайлно онтологичната 
страна на деиалектиката като постижение на 
философската мисъл. Тук тя е натоварена с особена, 
уникална смисловост. Диалектиката на комунизма е 
диалектика на една визия. Тази визия има 
концептуален корен в Марксовата диалектика. Но тя 
тук е феномен на света на комунистическия човек. 
Единствено според нея всяко нещо възниква от своето 
противоположно. 

Според различни диалектически предвиждания: 
- комунизмът сменя капитализма (Марксова пос-

тановка от Немска идеология);--социализмът сменя ка-
питализма (Марксова късна постановка от Критика на 
Готската програма);--преходният период към 
комунизъм сменя капитализма (Ленин в Държавата и 
революцията). 
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Диалектическият материализъм  бе официална 

философия за много държави в течение на половин и 
повече от половин век:  

“Диалектическият материализъм е мироглед на 
марксистко-ленинската партия... неговият метод 
на изучаване явленията на природата, неговият 
метод на познание на тези явления е 
диалектически, а неговото разбиране на 
природните явления, неговата теория е материа-
лизмът. Историческият материализъм е 
разпространение на положенията на 
диалектическия материализъм върху изучаването 
на обществения живот...Маркс и Енгелс взели от 
диалектиката на Хегел само нейното “рационално 
зърно”, отхвърляйки хегеловата идеалистическа 
черупка... Маркс и Енгелс взели от материализма 
на Фойербах неговото “основно зърно”, 
развивайки го по-нататък в научно-философска 
теория на материализма... В противоположност на 
метафизиката диалектиката разглежда природата 
не като случайно струпване на предмети, явления, 
откъснати едно от друго, изолирани один от друг 
и независими едно от друго,--а като свързано, 
единно цяло, където предметите, явленията са 
органически свързани едно с друго, зависят едно 
от друго и се обуславятн едно друго... В 
противоположност на метафизиката диалектиката 
разглежда природата не като състояние на покой и 
неподвижност, застой и неизменяемост,  а като 

 



 95

състояние на непрекъснато движение и 
изменение, постоянно обновление и 
развитие...процсът на развитие следва да се 
разбира...като преход от старото качествено 
състояние към ново качествено състояние, като 
развитие от простото към сложното от низшето 
към висшето... Изискването за буржоазно-
демократична република за нашите днешни 
условия в СССР е безсмислено и 
контрареволюционно изискване, защото 
буржоазната република в сравнение със 
Съветската република е крачка назад... Значи, 
преходът от капитализма към социализма и 
освобождението на работническата класа от 
капиталистическия гнет може да бъде 
осъществено не по пътя на бавни изменения, не по 
пътя на реформите, а само по пътя на качествено 
изменение на капиталистическия строй, по пътя 
на революцията”...И т. н и т. н. (Сталин, 1950,с. 7-
-24) 
Тези изумително елементарни и претенциозни до 

степен на всеобясняваща сила положения, при това 
подредени параграф след параграф със сходни слогови 
фигури са подобни на стихове на Корана, Талмуда и 
на някои свещени будистки книги. Те се се копират 
дословно от милиони екземпляри учебници, 
инструкции, методологически трудове, философски 
статии до самия край на комунизма. Те стават 
източник за “доразработка” от десетки хиляди 
дисертанти. “Народната интелигенция” от цялата 
социалистическа общност ги “възприема” като свое 
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знаме и без тях не е възможно да се напише научен 
труд. В методологическия пласт на труда обикновено 
се цитират положенията за материализма, диалекти-
ката, качеството и количеството, битието и 
съзнанието--не чрез формулировките на Маркс, а чрез 
тези на Сталин. 

Този феномен е типичен за марксистката 
идеология. Сталин е олицетворението на тази 
идеология като “къс стомана”, като стегната система 
от положения, обясняващи света, обществото, 
мисленето, резюмирашщи  човешкото развитие досега 
и даващи ясни указания какво да се прави в бъдеще--
само на страниците на една статия. Това е възможно в 
менталността на изключително опростено разбиране 
на философията, науката и действителноста, което в 
своята непоколебимост явно не си дава сметка за 
съществуването на алтернативни обяснения, сложни 
проблеми и неразрешени колизии. Така убедено може 
да се твърди, че Съветският съюз е епоха пред 
буржоазната демокрация само ако наистина не се 
познава и не се разбира тази демокрация. Проблемът 
не е в недостига на образование или интелект. Тук  
става въпрос за изключително силна нагласа към 
окончателната истина и окончателната практика, 
която контролира историята с помощта на тази истина. 
Тази силна воля за обяснение и действие, потвърдена 
от контрол върху огромни човешки, политически, 
икономически и в крайна сметка природни ресурси, не 
знае граници и не иска да забележи несъответствията с 
действителността.  Възможността да се дават такива 
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обяснения и следващи от тях действия в мащаба на 
многомилионна и милиардна Съветска Русия, 
Съветски съюз, световна социалистическа система, 
свидетелства за уникално в историята заслепяване. 
Проектът е застинал в своята кристална яснота и 
служи като източник за осветяване на въпросите от 
физиката до политиката, от диалектическите 
категории до отношението към партийните 
фракционери.  

Политическите ръководители постоянно се въо-
ръжават с диалектически анализи на момента и тен-
денциите. Доколко те възприемат сериозно тази фразе-
ология, е трудно да се прецени. Но във всеки случай те 
си служат с нея и провеждат „съдържателни диску-
сии“, от техните диалектически постановки се опреде-
ля линията на развитие на цели страни, съдбата на ми-
лиони хора, пътят на милиарди долари и действията на 
цели поколения. 

Костадин Чакъров в мемоарите си под заглавие 
На втория етаж представя запис на един разговор на 
Горбачов и Живков за диалектиката на преустройство-
то (16.10.1987 г.). Тодор Живков обяснява на Горбачов 
смисъла на проектите си за реформи в икономиката и 
в структурата на властта. Става въпрос за асоциации-
те, предаването на собствеността, административните 
съкращения, отстраняването на партията като етаж на 
властта. “Радикалният” Горбачов възразява, че това е 
прибързано и не може да се направи „без демокрация 
и гласност“. “Радикалният” Горбачов е против това да 
се разделя държава от партия – той разбира разграни-
чаването функционално  –  в смисъл, че партията не 
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трябва да казва колко тона къде да се натоварят и така 
нататък. Цялата дискусия е изпъстрена с диалектичес-
ки постановки за формата и съдържанието, за револю-
цията и еволюцията, за скока и постепенното, за „но-
вото и старото“. В ситуация, когато в двете страни наз-
рява катастрофа, техните ръководители демонстрират 
диалектическо конструиране „висша проба“. 

Живков: „От собствен опит се убедихме, че  не 
можем да разкъсваме механично формата от съдържа-
нието. През 60-те години се опитахме да въведем нов 
икономически механизъм. Но не успяхме, защото смя-
тахме, че е достатъчно да променим само съдържание-
то... Но в основни линии пак не успяхме. Защо? Защо-
то политическите форми задушиха всичко, смачкаха 
го...Обществената форма...е преди всичко начин на 
организация на това съдържание. През последните го-
дини и особено през последните 2,5 години ние целе-
насочено работим за формиране на ново съдържание.“ 
(к.м.--С. Г.) (Чакъров, 1990, с. 131). Тази реч е грижли-
во подготвена за срещата като защита на българския 
курс и легитимирането му като неревизионистичен, 
макар и преустройствен. Не е лесно на практика да по-
казваш стремеж към излизане отвъд капаните на соци-
ализма и в същото време да убеждаваш себе си и могъ-
щия съюзник, че става въпрос за утвърждаване на со-
циализма. Доколкото това е възможно, то е 
благодарение на диалектическия дискурс. 

Горбачов продължава: "Другият въпрос е за пар-
тията, тезата, че тя няма да бъде „главен субект на 
властта“...Социалистическото общество се строи съз-
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нателно, този процес се ръководи от революционна 
партия. Затова ни безпокои формулировката, че парти-
ята няма да бъде повече „главен субект на властта“. 

Социалистическият плурализъм, неговите звена 
могат да бъдат организирани само от партията. Преус-
тройство без партията, демокрация без партията  –  не 
може.“ (к.м.--С. Г.)(Чакъров, 1990, сс. 137--138 ) 

Тази логика по подобие на своя Хегелов ориги-
нал има демиургичния смисъл на логика на развитието 
на цял един свят. Тук, както при Хегел, една 
абсолютна идея се проецира в реалността и я 
определя. Само че тук “абсолютната идея” е 
комунистическата, а “абсолютният дух” е Партията. 
Такава логика наистина е нужна, когато светът в 
цялост се мисли като контролирана промяна. Това, ко-
ето прави от логиката на промяната логика на хаоса е, 
че да определиш нещо значи да се освободиш от про-
мяната. Зная нещо, когато имам постоянните му опре-
деления, които не изчезват в небитие, докато ги съзна-
вам. Законът в науката хваща постоянни зависимости 
и само чрез тях може да обяснява и предвижда проме-
ните. Да се схване промяната като съхранение –  ето 
задачата на познанието. 

Ако приемем, че в света всичко е промяна и ос-
новните закони са “закони на промяната”, то в тези 
„закони“ поместваме всяка възможна промяна. Но то-
гава нищо определено не знаем за света и нищо не мо-
жем да предприемем на основата на тези „закони“. Ко-
ето се потвърждава от целия социалиистически експе-
римент. Буквално всичко може да бъде разложено на 
„противоположности“. Всеки преход може да се пред-

 
 
 



 100 
 

 
 
 

стави като отрицание и да се намерят всякакви качест-
вени и количествени различия където си поискаме. На-
истина: какво пречи да кажа, че 4 е качествено различ-
но от 5 или че 0 е само количествено различно от 1? 

Типичен пример за диалектическа обработка на 
реалния социализъм са книгите на акад. Николай 
Ирибаджаков Клио пред съда на буржоазната 
философия--1970 и Развитото социалистическо 
общество--(Ирибаджаков, 1972), е твърде сполучлива 
спекулация върху класически текстове, особено на 
едно изказване на Ленин, че “развитото 
социалистическо общество” следва след “преходния 
период”. Книги като тази са феномени--образи на 
чисти типове. Типът, изобразен в нея, е 
комунистическата ревизия. В Собственост, интереси и 
поведение на Никола Николов “отрицателнине 
явления” на социализма бяха обяснени не като “отжи-
велици от капитализма”, както по-рано ги обясняваше 
сталиновата пропаганда, а като свойствени на соци-
ализма-- първа фаза на комунистическо общество. 
Безстопанственост, корупция, злоупотреби, се 
обясняваха чрез “диалектически противоречия” в 
съзнанието и в материалната база (стоково произвост-
во). Извор на противоречията е, че при социализма все 
още не се раздава “според потребностите”, а само 
“според труда” (Николов, 1976, сс. 27--80). 

Системният подход се разработваше като въплъ-
щение на диалектическия метод. Според този универ-
сален научен подход всяко нещо може да се разложи 
като система на подсистеми и елементи. Човек е 
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система. Негови подсистеми са биологично и 
социално. Или душа и тяло. Или личност и общество. 
Техни подсистеми са: храносмилателна система и от-
делителна система, от една страна, а, от друга: матери-
ално производство, духовно производство, 
управление, комуникации, възпроизводство на хора.  

Уникалното за диалектическата спекулация е, че 
няма нужда от света на фактите. Червената логика е 
толкова по-строга, колкото по-малко факти обхваща. 
Но тя е безкрайно гъвкава и може да включи всякакви 
факти и тезиси. Черното може да е степен на сивото, а 
сивото – степен на бялото. Така винаги черното може 
да се окаже бяло. Или бледорозовото може да се окаже 
качествено различно от яркорозовото. 

Тази логика не е нещо екзотично и архаично, но 
безвредно за разума. Напротив. Тя се просмуква в съз-
нанието неусетно. Социалистическият човек се науча-
ва бързо да борави с паралогизмите, да  фиксира 
двойнствеността на семантиката на мисленето и дейст-
вието си, за да опише това, който се разиграва пред не-
го. Той се научава чрез някаква всекидневна диалекти-
ка да говори без да казва нищо и да прокарва внуше-
ния, без да поема отговорност за тях. Софистичните 
игри и псевдоучените партийни постановки са изпъл-
нени с “диалектическа логика”. А специалистите мо-
гат чрез диалектиката да прокарват дори свободни 
мисли, без да бъдат санкционирани от цензурата. Не 
без обработката на „диалектиката“ социалистическият 
човек възприема формите на паралогично рационали-
зиране на социалното пространство, когато максимите 
му се самоотричат, приложат ли се от всички. 
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Всеки е повлиян донякъде от „логиката на про-
мяната“. Най-малко защото проблемът никога не е бил 
да се разсъждава рационално в смисловото пространс-
тво на социализма. Напротив – проблемът винаги е 
бил как да се свикне с „черното е бяло“. Щом с това се 
свикне, щом започне да се играе по него, тогава живо-
тът върви. 

8. Време без брегове 
„Миналото съществува ли конкретно в простран-

ството? Има ли свят от твърди предмети, където мина-
лото да съществува? –  Не. –  Тогава къде е миналото, 
ако изобщо го има? –  В документите. Записано е. –  В 
документите. И...? –  В съзнанието. В спомена на хора-
та. –  В спомените. Добре тогава. Ние, партията, конт-
ролираме всички документи, а също и всички споме-
ни. В такъв случай ние контролираме миналото, не е 
ли така?” (Оруел, 1990, с. 180) 

Червеното време е времето на ставането на кому-
низма. То е определено откъм бъдещето--обърнато е 
като идеално време--днес се определя от утре. 
Утрешните цели определят днешните действия. То е 
прозрачно. Концепцията ясно определя бъдещето на 
цивилизацията. И все пак в това бъдеще се пренасят 
абсолютни характеристики: всекиму според потреб-
ностите, пълно равенство, пълно самоуправление, ед-
нородност на обществото, липса на държава, липса на 
пари, хармония между същност и съществуване. Внася 
се нова периодизация в историята. Схемата се разра-
ботва на равнища фази, етапи, петилетки, години. Така 
историята става прозрачна. Историята става Инстан-
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ция, чиито „повели“ трябва да се следват. Хората ста-
ват изпълнители на тези „изисквания на обективните 
исторически закони“. 

Съпротивата на действителността  „разтегля“  
концептуалното време и всичко непрекъснато се отла-
га. Както в Океания на Оруел, описаното от Партията 
време се пренаписва непрекъснато. Бъдещето се 
пренаписва винаги, когато се разминава очевидно от 
предвиждания модел, за да се приспособи към 
изненадващото настояще: 

1845. Маркс и Енгелс: “Комунизмът не е 
състояние, което трябва да бъде установено, не е 
идеал, с който трябва да се съобразява 
деаствителността. Ние наричаме комунизма 
действителното движение, което премахва сегашното 
състояние. Условията на това движение се пораждат 
от съществуващата сега предпоставка.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, Т. 2, с. 95). 

1857. Маркс: “Затова с тази обществена 
формация завършва предисторията на човешкото 
общество.” (Маркс, Енгелс, 1977, Т. 7, с. 116) 

1875. Маркс: “Във висшата фаза на 
комунистическото общество, когато изчезне 
заробващото подчинение на индивидите на 
разделението на труда, а заедно с това и 
противоположността между умствения и физическия 
труд; когато трудът стане не само средство за живот, а 
и първа жизнена необходимост; когато заедно с 
всестранното развитие на индивидите нараснат и 
производителните сили и всички извори на 
общественото богатство потекат като пълноводен 
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покток--едва тогава тесният хоризонт нао буржоазното 
право ще може да напише на своето знаме: От всекиго 
според способностите, на всекиго според 
потребностите!” (Маркс, Енгелс, 1977, Т. 1, сс. 173--
175) 

1917. Ленин: Отмирането на пролетарската 
държава (диктатурата на пролетариата) според Енгелс  
става след национализацията на средствата за 
производство. Новите реалности сочат, че диктатурата 
на пролетариата е необходима не само за събарянето 
на буржоазията, но и за целия исторически период, 
който отделя капитализма от обществото без класи, от 
комунизма ...Установено е от развитието, че 
исторически несъмнено трябва да има особен стадий 
на прехода от капитализма към комунизма. Физите са: 
преходен период--първа фаза (развито 
социолистическо общество)- втора(висша) фаза на 
комунизма  (Ленин, 1987, Т. 6). 

1961. Хрушчов: “В центъра на вниманието на 
нашия конгрес се намира Програмата на партията--
програмата за построяването на комунистическото 
общество.”(Хрущев, 1961, с. 4) 

1987. Горбачов: “Не встрани от социализма, а 
повече социализъм...Това е същността на преустройст-
вото...(Горбачов, 1978,сс. 849--853). 

Миналото също се пренаписва, защото всяко не-
гово моментно тълкуване отговаря на моментните раз-
бирания на Партията за политическите интереси. В 
един момент „широките социалисти“ са се „отцепили“ 
и са носители на ренегатство и класово предателство. 

 



 105

В друг момент се оказва, че са били органична част от 
историята на Партията. В един момент болшевизация-
та се отбелязва като достижение на БРСДП (т.с.), кое-
то я издига над други братски партии. В друг момент 
се оказва, че тъкмо болшевизацията е грешка. В езика 
на перестройката отново се предефинират предишните 
етапи, олицетворени съвсем справедливо със 
съответните партийни ръководители: Сталин, 
Хрушчов, Брежнев. Съответните периоди получават 
свои имена: культ--оттепель (затопляне и разтапяне на 
снега)--застой. Задача на преустройството става 
ускорението. В светлината на преустройството отново 
се оценява съветската история: 

1987. Горбачов: В речта си: “Октомври и 
преустройството. Революцията продължава” Горбачов 
оценява съветския път на “първооткриватели” като 
“стръмен и сложен”. Сталин “защити ленинизма”, 
бори се “срещу троцкизма”...Допусна някои грешки в 
колективизацията. Трябва да се признае “както 
неоспоримия принос на Сталин в борбата за 
социализъм и в защита на неговите завоевания, така и 
грубите политически грешки, произвола,...Вината на 
Сталин и на най-близкото му обкръжение пред 
партията и народа за допуснатите масови репресии и 
за беззаконието е огромна и непростима.” (Горбачов, 
1987, сс. 5--21) 

А ето една равносметка на бивш комунистически 
лидер след падането на комунизма: 

1993. Живков: “Перестройката представляваше 
нова мимикрия на развития, зрелия, презрелия 
социализъм. Поредно разкрасяване с нови фрази. 
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Фрази-финтифлюшки. За да се прикрие 
същността.”(Живков, 1993,с. 14) 

Корабът се люшка от незнайни вълни в незнаен 
океан. Това неизвестно  време без брегове постоянно 
поднася изненади. Те са неизбежни, когато навигаци-
онните карти са начертани и се пречертават без измер-
вателна апаратура и без да се гледа навън. Поддържа 
се тясна връзка с корабите от флотилията, плаваща в 
същата „посока“. Ако някой от екипажа гледа зад бор-
да, той вижда само бурята и вълните в мъглата. Но 
всеки вижда всяка сутрин окачена на стената карта на 
пътя и точното местоположение. Тази карта се сменя в 
зависимост от трусовете. Сменя се и маршрута, ако 
крайната точка остава. Има обяснения за забавянето и 
отклоняването. Пътуването обаче продължава „неотк-
лонно“ без видимост за край. 

Времето е съдбовно предопределено от "обек-
тивните закони". Но времето се прави от хората и вся-
ка тяхна грешка обърква хода напред. Времето е  де-
терминирано, но е резултат от действията на хората. 
Тази диалектика стана предмет на незатихваща 
вековна дискусия, но така и не бе изяснена нито в 
Концепцията, нито в действията на ръководителите на 
Строежа.  

“Колелото на историята” се върти, но го въртят 
онези, които са между спиците му. Но колелото озна-
чава не само „обективен ход“. То означава преди всич-
ко окръжност – една идеална затворена линия. Хората 
в кораба възприемат, че се движат постоянно напред, а 
понякога--че се движат в омагьосан кръг. В черните 
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дупки така времето зацикля и се повтарят събития, 
докато времето изчезне в колапс. В океана на нашето 
пътуване това е мъртвото течение на безвремието. 

Феноменологията на личното време също е 
циклична. Биографията, която социалистическият чо-
век пише и представя при възлови точки на разграфе-
ното си време на Строител: приемане–постъпване–наз-
начаване–включване–повишаване–защита–награда–
наказание е  графика, която помества личността във 
визията за изграждането. Всеки етап от биографията е 
влизане--излизане, започване--завършване. Животът 
на човека се определя като верига от действия в 
значенията “бутане на Колелото” или “слагане прът” в 
него. Социалното място и смяната му в миналото оп-
ределя социалното място в бъдещето. Личността отго-
варя не за своето осъзнато и преживяно минало, а за 
онази картина на миналото, която е нарисувана в 
автобиографията или досието. Това разпознаване се 
извършва чрез проучването. 

“Колелото” върти милиони човешки съществува-
ния между своите спици. Инерцията, която е разграфи-
ла хода му, е така силна, че то не може да бъде удър-
жано дори от онези, които са го задвижили. Социалис-
тическата икономика се развива планово дотогава, до-
като има ресурси за похабяване. Ако става въпрос за 
заеми, те се вземат дотогава, докато светът ги дава. За-
тъването е невидимо за хората, а „избраните“ не могат 
да овладеят нещата, без да приключат строителството 
и да устроят самите себе си. 

А хората се въртят в своето безвремие и чакат в 
неговата хватка. Чакането е наличното битие на това 
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безвремие. От чакането няма особени спомени, като от 
съня. По време на своята гражданска кома човекът в 
червено е отнесен в пустиня, забравен от света. А след 
своето зацикляне и падане разбитото колело бързо се 
покрива с пясъците на времето. Тогава хората, 
стреснати от събуждането,  трябва да поемат тежкия 
път на едно завръщане или намиране на себе си в нови 
исторически координати. 

Така немското правителство “праща” Ленин и 
съратниците му през октомври 12917 годинас немски 
пари в запечатан вагон, за да вдигнат революция и 
подарят на Германия изгоден мир. Така САЩ и 
Англия откриват през 1944 г. Западния фронт, за да 
ограничат комунизма в неважната Източна Европа. 
Това се фиксира на Ялтенската конференция. След 
Втората световна война западното човечество помага 
на Германия и другите разрушени западни страни да 
се възстановят (планът Машал). Но то не постъпва 
така спрямо екскомунистическите страни сега, в края 
на века. 

9. Лагерното пространство 
У-топия значи несъществуващо място. Такова е 

и заглавието на една от най-известните книги за кому-
низма. Томас Моор „помества“ своята визия Никъде. 
В същия смисъл, но в други философски координати 
Платоновата Идеална държава съществува само като 
безпространствен ейдос за справедливост. Така кому-
низмът започва от Никъде или по-точно от идеята. 

Тоталният социален проект може да се реализира 
само в отграничено пространство. Всяко строителство 
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протича така. Не само физическото пространство на 
строежа, но пространството на структурата, материа-
лите, действията по строежа, е затворено. Защото 
проектът е тъкмо определеността на телеологичната 
дейност. Чертаните планове неизбежно отреждат едно 
изолирано и затворено място на комунистическото об-
щество.  

Идеалната държава на Платон е визирана като 
оградена със своите стени. Тя е напълно самодоста-
тъчна. Утопията на Моор е име на остров сред океана.  
Томазо Кампанела рисува „град на слънцето“. Фурие 
говори за „отглеждане на хората“ в нещо като ферма. 
Оуен прави експерименти в изолирано имение. Ленин 
провъзгласява победата на Революцията в една „отдел-
но взета страна“. В един сполучлив виц свещеник от 
края на века обяснява на паството, че краят на света 
може да настъпи и в една отделно взета страна. Рево-
люционерите от Октомври 1917 са превозени от Гер-
мания в запечатан вагон. Те образуват още преди чет-
върт столетие своята партия в частна квартира. Досто-
евски поставя своите социалисти в същата обстановка 
на тайно събрание. “По своята форма такава здрава 
революционна организация в една самодържавна 
страна може да бъд наречена “заговорническа” 
организация, защото френската дума “конспирация” е 
равносилна на руската “заговор”, а конспирацията е 
необходима за такава организация в максимална 
степен.” (Ленин, 1987, Т. 2, с. 326) 

Действителният експеримент се проведе в едно 
строго ограничено, макар и разширяващо се простран-
ство, наречено от своите създатели „социалистически 
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лагер“. Това пространство буквално и символично е 
оградено чрез стени, бодлива тел и бариери за култу-
рата. Изолацията на това пространство е неизбежна, 
защото: 

- това общество е визирано като идеално. То е са-
модостатъчно и завършено битие; --то е експеримен-
тално. А всеки експеримент се провежда в особено ла-
бораторно пространство при изчистване на външните 
влияния; --несъвместимостта между социализма и ос-
таналото общество е фундаментална;--това общество е 
в перманентен строеж. А строежът е нещо отграниче-
но и компактно. Всеки строеж е ограден. 

Невъзможно е без изолация и пълен контрол на 
входа и изхода да се строи един огромен колективен 
живот. Не може да се поддържа някакъв социалисти-
чески ред без изолирането от основни норми и доку-
менти, признати в западния свят.  

Изолацията на социалистическия лагер и 
студената война раждат  и повишават световното 
напрежение. “Разрядката” става  една от целите на 
международната политика. Западът настояваше  да се 
отворят границите, да се разреши пътуването на 
социалистическите граждани  на Запад, да се спазват 
основните човешки права, да се обменат идеи, стоки и 
хора. Едва ли много са били лично против това 
отваряне. Но логиката на строежа го изключва.  

Комунистическите ръководства на книга могат 
да признават  Хартата за правата на човека на ООН, да 
имат желание да отворят границите, да либерализират 
медиите и словото изобщо. Но тогава строежът ще 
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бъде осуетен. Самото управление на 
комунистическите партии ще бъде поставено под 
въпрос. Такава либерализация е просто несъстоятелна 
за социализма. Две години след Хелзинки Брежнев 
разполага съветски ракети в Централна Европа. И два-
десет години след Хелзинки съветският гражданин  не  
пътува свободно, липсва свобода на словото, 
сдружаването, вярата. Консервирането на експеримен-
та е необходимост.  

Отрицателно свидетелство. Отварянето на грани-
ците и икономическата интеграция бързо и дори 
взривно разрушиха Системата. Това се случи не само 
като соцшиален процес, а се разигра и като жива сцена 
през ноември за два-три дни при стената в Берлин. На-
порът на удържаните в лагера човешки маси е такъв, 
че Западът вече се огражда с високи бариери. Между-
народната пазарна икономика взриви плановите соци-
алистически икономики. Международната пазарна ко-
нюнктура, в която авантюристично се напъха Бълга-
рия от седемдесетте и осемдесетте години със своята 
електроника и машиностроене просто изцеди за някол-
ко години всичко. Не може да се прави политика на 
властно единство и национално единодушие, без да се 
изолира духа и културата. 

Затворените системи спонтанно се разпадат. В 
затворена система ентропията расте до безкрайност. 
Животът е просто невъзможен. Затова идеалната зат-
вореност никога не би се получила. Но и реалното зат-
варяне бе достатъчно, за да осъди на гибел Системата. 
Социализмът се градеше и върху недоразумението, че 
общността е нещо затворено. Но свободната общност 
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(а всяка общност е обединение по свободно решение 
на личности) е отворена чрез автономията на личност-
та. Социализмът е нещо затворено, неорганично, за-
щото е принудителен.  

„Един призрак броди из Европа  –  призракът на 
комунизма.“ (Маркс, Енгелс, 1977, Т. 1). Така започва 
знаменитият „Манифест на комунистическата партия“. 
Този израз сполучливо предава характера на локализа-
цията на Учението. То не притежава свое определено 
място в идейното пространство, нито е резултат от 
еволюцията на мисълта, а блуждае в умовете и фанта-
зиите на особен тип конструктивно мислещи хора още 
от древността. Това идейно брожение все пак е 
популярно сред някои народи като широко разпрост-
ранен възглед. Феноменът комунизъм се дислоцира на 
равнища “висша наука” и “народно вярване”. 
Комунистическата нагласа се настанява в огромни 
мащаби на празното място, образувано от културния 
вакуум на периферията на западната технологична 
цивилизация. Там, където не могат да правят реални 
двигатели и си представят производството им твърде 
наивно, се опитват да правят вечни двигатели. 

Културна локализация. Комунистическата идея 
“намира почва”, т.е. органично се вписва в 
патриархален етос, чужд на рациаонализма, 
културната експанзия, либерализма и отвореността 
(Димитров, 1991).  

Чужд е социализмът на манталитет с индивидуа-
листична ориентация, с неизкушен от конструкции ум, 
с емпиричен манталитет и респект пред еволюцията. 
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„Най-съществените качества на англо-санксонците мо-
же, впрочем, да се изразят с малко думи: инициатива, 
енергия, сила на волята и, особено, власт над себе си, 
т.е. онази вътрешна дисциплина, която избавя човека 
от търсене на ръководство вън от себе си. Социалният 
идеал на англо-санксонците е твърде определен и при 
това един и същ както в Англия при монархичния ре-
жим, така и в Съединените щати при републикански 
режим. Този идеал се състои в това, ролята на държа-
вата да се намали до минимум, а ролята на всеки граж-
данин да се възвиси до максимум, което е съвършено 
противоположно на идеала на латинската раса.“ (Ле 
Бонъ, 1891, с. 151--152) 

Този етос не е чист. Той е примесен, разбира се, 
с либерални и демократични нагласи и практики. В съ-
щото време не може да се твърди, че в Англия или в 
Щатите социалната сигурност е изтласкана като чужда 
и несвойствена грижа на държавата. Напротив. Стара-
та Англия е успяла да оцелее в целия революционен 
период на последните три века, без да изпадне в 
катастрофална революция. Политическата еволюция 
води Англия цели векове към сближаване на 
политическите програми на Консервативната, Либе-
ралната и на Лейбъристката партии. Нито една поли-
тическа сила не си правила илюзии, че може да прока-
ра в Англия промяна, която да се приеме на нож от ос-
таналите значителни политически сили. 

Недоверието към разума и вековният опит по 
съглсуването на интересите, както и респектът към 
традицията, изглежда са основата на онази стабилност, 
която не може да допусне комунистическа власт или 
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силно влияние на комунизма. Семето на комунизма 
попада на много подходяща почва, макар и нямаща 
нищо общо с предвижданите от Маркс и Енгелс 
обективни условия за победата на социалистическата 
революция.  Заговорът бързо се разраства в „армия от 
мечоносци“ (Бухарин, 1988), а след завземането на 
властта става тотална власт. 

Историческата феноменология на проецирането 
на комунистическата идея и експанзията й в 
реалността преминава през  кръжец, партия, държава, 
лагер, световна социалистическа система. Партията, 
образувана от заговора, е образец на пирамидална цен-
тралистична организация. Тя експанзира бързо в по-
датливото социално пространство, прораства в почва-
та на пасивността и изброените по-горе нагласи. Така-
ва партия естествено взема властта в „най-слабото зве-
но“ на западната цивилизация--Русия, в най-слабия за 
легитимната власт момент- управлението на 
Временното правителство и крехката Дума. Комунис-
тическата държава на втория етап от „световната рево-
люция“ се разраства до Социалистически лагер. Лаге-
рът е особено затворено пространство, където живеят 
милиони хора, ограждат се с бодлива тел и под надзо-
ра своите ръководители „строят“ бараки, сгради, об-
щества или „светло бъдеще“. 

Взривът на системата разкъсва пространството 
на строежа. Комунизмът просто отива отново като 
„идея“ от там, откъдето е дошъл. 

Глава трета. Технология на свободата 

 



 115

10. "Критичната теория" 
Историческият материализъм  предлага първото 

“материалистическо”, т. е. детерминистично 
обяснение на историята”:  

“... в общественото производство на своя живот 
хората влизат в определени, необходими, 
независими от тяхната воля отношения--
производствени отношения, които отговарят на 
определена степен от развитието на тeхнитe 
материални производителни сили. Съвкупността 
на тези производствени отношения образува 
икономическата структура на обществото, 
реалната база, върху която се издига една правна 
и политическа надстройка и на която отговарят 
определени форми на общественото съзнание. 
Начинът на производство на материалния живот 
обуславя процеса на социалния, политическия и 
духовния живот изобщо. Не съзнанието на хората 
определя тяхното битие, а, напротив, тяхното 
обществено битие определя съзнанието им.” 
(Маркс, Енгелс, 1977, Т. 7, с. 115) 
Историческият материализъм твърди определени 

неща и прави определени обяснения и предвиждания. 
Тези могат да се изпитат и историята е тяхна жива 
проверка. Това прави историческия материализъм 
една нормална научна теория. Наистина понятия като 
“производителни сили”, “производствени отношения”, 
“база” , “надстройка” и особено “обществено битие” 
не са прецизно определени на равнището на опита и 
дотолкова са непроверими. Но такъв статус имат 
повечето социологически спекулации. Резултатът от 
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историческата проверка на онези положения, които не 
са спекулативни,  а имат определено емпирично 
съдържание (например концепцията за 
"противоречието между производителните сили и 
производствените отношения" като източник  на 
социалното развитие и за "класовата борба" като 
двигател на историята, за "пролетариата" като 
движеща сила на съвременността, за "революцията" и 
нейни резултат--"най-висшата обществено-
икономическа формация"--комунизма) е напълно 
отрицателен. Тези положения бяха опровергани. 
Социалното развитие в 20 век се движеше от науката и 
технологиите. Класовите противоречия затихнаха. 
Пролетариатът не направи никаква революция. 
Комунизмът се провали още в първата си фаза--
реалния социализъм. 

Проблемът е в това, че историческият 
материализъм служи не само за обяснение, а за 
промяна на света. По него се направлява не само 
интерпретация  на историята, а и правене  на история. 
Този тип теории имат странна рационалност. Те от 
една страна се изпитват в своето приложение в 
реалността, а от друга страна "изпитват" реалността, 
като я "критикуват" според ментални форми--критика, 
идеи, визии, проекти. Напрежението между 
производителни сили и производствени отношения в 
своя апогей е “епоха на социална революция”. Така, 
ако една политическа сила и едно социално движение 
изтълкуват една социална криза като “епоха на 
социална революция от капитализъм към комунизъм” 
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и един конфликт като антагонистично противоречие 
между труда и капитала, тази сила и това движение са 
в нагласа за насилствена промяна от типа, визиран в 
“Комунистически манифест”. 

Ако в края на краищата проектът се окаже 
нереализиран, то по всяка вероятност теорията и 
визията са неверни. Но критическият атитюд, вложен 
в марксистката теория, реагира, като критикува не 
теорията, а практиката на нейното прилагане. Смята се 
например, че Маркс е проектирал едно, а Ленин е 
правел друго. Смята се, че Маркс е европейски 
хуманист, а Ленин и Сталин са азиатски сатрапи. По 
този въпрос може да се направи текстуален анализ и 
анализ на действията на революционерите. Във всеки 
случай не може всички марксисти, които са 
приложили теорията-проект на Маркс на практика, да 
са го разбрали погрешно, и то по един и същи начин.  

Но по-важното е, че загубите  от това не са 
загуби на материали и енергия в лабораторен 
експеримент. Милиарди хора носят последствията. 
Ами ако теорията се бе оказала вярна? Не значеше ли 
това разрешение, позитивно завършване на световната 
история? Така поставен, въпросът е в плен на 
порочната рационалност на учението. Това е 
рационалност от типа: “Прилагаме практически 
технология на освобождението на хората”. 
Революционерите не са в състояние да носят цялата 
отговорност, а и не са в състояние да оценят риска. 
Революцията е акт извън мярата на отговорността. За 
тях голямото  позитивно очакване оправдава 
неизмеримия  риск от разруха. Но щом никой не може 
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да понесе отговорността, никой няма право да рискува 
вън от всяка норма. Независимо от вероятната си 
истинност никоя технология не може да рискува 
свободата и живота на милиони хора.  

Но тази истинност е априори нулева, ако се 
държи сметка за трансценденталността на човешката 
форма и произтичащата от нея логическа 
несъстоятелност на опредметяването й, което се 
извършва в акта на социалното “освобождаване”. 
Трансценденталният субект е свободен именно в 
смисъла на своята трансценденталност. Тази 
трансценденталност е феноменологична истина, която 
се потвърждава без изключения и за това не са нужни 
специални експерименти. Всеки път, когато 
човешките същества се подлагат на исторически 
“технологии” и служат като “материал” или 
“средство” за осъществяване на исторически цели, 
техният живот е погубен, а целта не е постигната. 
Свободното действие за общество, което пази 
човешката свобода или за национална независимост се 
избира от същите хора, в името на които то е 
предприето. Не мога да направя хората свободни, мога 
само да премахна пречките пред тяхната свобода. 

Да се прави свобода  за хората (а не институции, 
които осигуряват зачитането на ментално 
неотстранимата свобода) е фатална грешка, която 
обаче, трябва да призная, следва кохерентно от 
всестранното прилагане на разума. Защото няма 
бариера, която да фиксира граница между “човека 
като цел” и “човека като средство” в значението на 
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Кантовия императив. Няма бариера, а има две посоки 
на действане, които се разминават. Феноменологично 
валидно е само свободното действие, т.е. онова, което 
е проекция на трансценденталната субектност. 
Другото действие, действието за “оформяне” на 
човешкото същество от друг субект, е 
феноменологично невалидно, несъстоятелно. Когато 
обучавам или възпитавам детето си, аз фактически му 
предлагам описания, обяснения и действия, които то 
може да възприеме само като трансцендентален 
субект, като саморазвитие на своята менталност и своя 
свят. Тази истина се съдържа в християнството  и е 
рационално изказана в Кантовата практическа 
философия, но тя се игнорира тотално от Хегел и 
Маркс. Това свидетелства колко слаба бариера са 
философските открития за човешката форма и 
свободата пред експанзията на конструктивната 
рационалност. 

“Историческият материализъм” на Карл Маркс и 
Фридрих Енгелс е вероятно единствената теория, коя-
то не само визира, но програмира и управлява „скока 
от царството на необходимостта в царството на свобо-
дата“. Единствената теория, която се стреми не просто 
да бъде потвърдена в практиката, а да прониже тази 
практика и да я организира, насочвайки обществения 
живот към теоретично постулирани цели. Не техноло-
гия на машини, не научна теория, която предвижда 
потвърждаващи или опровергаващи експерименти и 
приложения, а Учение, което подлежи на следване. Та-
кива са религиозните, моралните и метафизичните 
учения от позициите на мъдростта. Но за разлика от 
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тях, рационално-технологичното социално учение 
изисква въвличането без възможност за избор на 
всички “членове на обществото”. 

Но историята не е област, в която въобще е 
възможно и състоятелно движението според теории. 
Защото историята е жива река, а не управляван кораб в 
тази река. Дори да приемем като реален “кораба на 
разума”, той все пак изисква реката на историята, за да 
може да плава. 

Теориите се прилагат и с това се изпитват – в 
описания, обяснения и предвиждания на факти. Ако 
тези приложения са неуспешни, теориите отпадат, а 
фактите остават. Технологиите се проектират и се 
строят. Но те не включват човешката воля като техно-
логичен компонент. Хората остават свободни по отно-
шение на машините. Историческият материализъм и 
научният комунизъм са и теория за прилагане,  и тех-
нология за впрягане на човешката воля. Неуспехът на 
такава супертехнология може да се крие неизвестно 
къде: в постулатите, в тълкуването, в приложението, в 
„деформациите“. Учение от този тип е буквално неоп-
ровержима. 

Марксизмът  не е „просто теория“ или „просто 
технология“, нито пък просто „учение“. Той е тотално 
преобразуване. Всеки провал в това несравнимо с ни-
що движение може да се отдаде на „неправилно при-
ложение“, „изкривяване“, „отклонение“. Историята 
може да тече сякаш под контрола на една теория или 
възглед. Но когато изглежда, че тази теория или 
възглед не се потвърждават, винаги има сили, които 
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пазят позитивния атитюд към възгледа и виждат 
разминаването като  неадекватна практика. Това е 
възможно поради  неясния характер на отношението 
на знанията и проектите към реалността. Между 
“фактите” и “теорията” винаги има достатъчно място 
за гъвкаво тълкуване. Визиите и теориите вчастност 
битуват в едно органично феноменално единство на 
жизнения свят. Те завладяват този свят и го напускат 
не чрез формални процедури на доказатлнство или 
опровержение. Ако те се възприемат като живи 
моменти в потока на историята, а не като неживи 
допълнения към човешкия живот, тогава грешката е 
налице и теорията е неразличима от менталния живот.  

Този тип теория е наречена “практическа” или 
“критическа” от неомарксистката немска “критическа 
философия”. “Новите леви” от Германия през 60-те-
70-те години развиват обширно концепцията за 
“критическата теория” като нов, некласически тип 
рационалност. Ето какво пише за Марксовата теория 
Херберт Маркузе в Студии върху критичната 
философия: “Теорията е в себе си практическа; 
практиката не е само край, а е вече представяна в 
тъканта на теорията. Реализацията в практиката не е 
третиране върху чужда почва, външно на теорията. 

Позитивната критика на политическата 
икономия е критична основа на политическата 
икономия.”(Marcuse, 1972, с. 5) Маркузе извежда 
тезата си за “практическата теория” от своята 
трактовка за Марксисткото разбиране на същността на 
човека (Отрицания. Опити върху критичната теория): 
“Има възможности, които не са реализирани в 
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съвременната социална структура. Човек може да бъде 
нещо повече и това нещо се определя от “мярата на 
контрол върху природни и производителни сили, 
нивото на организация на труда, развитието на 
потребностите в отношение към възможностите за 
задоволяване. “ (Marcuse, 1968, с. 72) 

Маркузе смята  в Разум и революция, че 
преходът от философия към държава и общество е 
вътрешно присъща част на Хегеловата система. При 
Маркс философията вече се развива върху социална 
теория (Marcuse, 1960, с. 251). Преходът от Хегел към 
Маркс е опосредстван от левите хегелианци: Щраус, 
Едгар, Бауер, Фойербах, Чишковски. Те развиват 
критическите тенденции в Хегеловата философия в 
либерално, социалистическо и анархическо 
направление (Marcuse, 1960).  

Новият тип теория е потопена в контекста на 
реалността  като “критическа” и “практическа”. 
Според Макс Хоркхаймер има два начина на познание. 
Единият е обоснован в Декартовите Разсъждения за 
метода, а другия--в Марксовата критика на 
политическата икономия. “Теорията в традиционния, 
от Декарт обоснован смисъл, както и работата на 
специалните науки въобще, организира опита на 
основата на постановки на въпроси, които се появяват 
с възпроизводството на живота в съвременното 
общество... Критическата теория на обществото има 
пред себе си хората като производители на своите 
съвместни исторически форми. Отношенията в 
действителността, от които изхожда науката, се явяват 
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не като дадености, които просто могат да се установят, 
и да се подведат под вероятностни закони. Това, което 
е дадено не зависи само от природата, а също от това, 
какво човек може и възнамерява.”(Horkheimer, 1968, с. 
57) 

Между “критическата теория” и “фактите” се 
заличава всяка граница, позволяваща теорията да бъде 
критикувана. Самата теория се визира като 
“критикуваща” реалността. Това е идеология, а не 
наука. Разбира се, историята включва нашите 
"критически" проекти за подобрение на институциите. 
Това не е далеч от феноменологичната визия за 
социалната реалност като зависима от значенията, 
които действащите хора намират и влагат в нея. Но 
дейността се “критикува” от света, а не обратно. В 
противен случай няма начин за проверка и изпитване 
на човешките идеи, за за откриване и различаване на 
грешките от успешните актове. Нещо повече--няма 
бариера пред каквито и да са траектории на 
действието. Щом няма “закони” и “факти”, щом 
липсва и “форма на субекта”, всичко е възможно и 
нищо няма определен смисъл. Но ние не можем да 
направим всичко, което възнамеряваме. Това, което 
правим, е радикално ограничено като артефакт и 
светът го “допуска” само в степента на неговото 
съгласие с нейния ред. То е потопено в жизнения свят 
и напълно подчинено на реда, който намираме в него. 
Този ред може да има статуса не на "обективна 
реалност"--той може да очертава формата на субекта, 
менталната форма на човека, в която той подрежда 
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света. Но и тогава той е неотстраним и не е предметен, 
а трансцендентален източник на всяко действие.  

Наистина често постигаме или не постигаме 
неща независимо от познанието на “законите на 
природата”. Една машина може да не се получи въпре-
ки верността на физичната теория, на която се „осно-
вава“ работата й (предполагаемият воден двигател). 
Или пък може да се получи машина, без да са ясни 
принципите на действието й (парна машина през 18 
век). Така че неуспехът на опитите да се построи вечен 
двигател още не доказват неговата несъстоятелност. 
Такива опити могат да се правят безброй. Обратно: ус-
пехът на един такъв двигател, макар и неясен теоре-
тично, ще бъде опровержение на Първия принцип на 
термодинамиката. 

Но при всички случаи това, което става чрез или 
въпреки нашите действия, е "реалното", а нашите 
намерения са все още "идеалното". Феноменологично 
това е разлика между феномен и гола интенция. Би 
било “лошо хегелианство” да подменяме едното с 
другото и да обръщаме критическото отношение, 
изпитването на нашите знания, сякаш правим 
реалността независимо от реда, който й е присъщ. 

“Критическата теория” е демиургична нагласа, 
разгърната като феноменология на революцията. Тя 
има място, доколкото приложението на нашите идеи и 
намерения в живота никога не е фиксирано в своите 
граници. Към такава теория не могат да се прилагат 
обикновени и работещи в науката критерии за истина. 
Тя завладява умовете като идеология, а с това и прак-
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тиката. Тази теория иска обхващане на човешкия 
живот и технологичен контрол върху него. Жизненият 
свят се свежда до артефакт. 

За да правят нещата от своя живот, хората не са 
чакали теории и Учения. Първобитните не са чакали 
химията да открие огъня, а са го открили. Стивънсън 
не е чакал термодинамиката, а е направил парен 
локомотив. Селекционерите на породи не са ползвали 
Дарвин, а точно обратното--Дарвин е използвал 
изкуствения отбор като отправен феномен за 
постулирането на “естествения отбор”. Хората  са 
създавали своите социални институции: култове, 
вождове, племенни съюзи, царе, държави, 
правителства, армии и т. н., без да имат на 
разположение бляскави социални учения. 
Капитализмът не се основава на теория и не 
благодарение на някакво научно съзнание експанзира 
в западната  цивилицзация. Частната собственост и 
нейните юридически гаранции, делението на властите, 
парламентите, корабоплаването и самата наука--
всичко, което движи западната цивилизация, не е 
създадено според цялостен проект. То е възникнало 
чрез натрупването на резултатите от човешки идеи и 
практики по един неподреден, спонтанен, естествен за 
историята начин.  

За разлика от този спонтанен ред, наричан от 
Август Хайек  extended order , разгърнат ред, комуниз-
мът във всички страни, където е победил, без изключе-
ние, е следвал прозрачния, планиран и контролиран 
ред според всеобхватна теория и сценарий в мащаба 
на епоха. Такъв тип визия е очертана от Маркс в 
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Тезиси за Фойербах, Немска идеология, Манифеста,  
Критика на Готската програма и  от Енгелс в 
Развитието на социализма от утопия в наука, 
Произход на семейството, частната собственост и 
държавата, и Анти-Дюринг.  Без изключение е следва-
но Лениновото учение за Революцията и диктатурата 
на пролетариата в Държавата и революцията, следва-
щи отново Маркс, проекта за Комунистическа партия 
и монопол върху властта. И се е стигнало до 
еднотипни резултати. 

Въпреки нестрогия характер и неемпиричната 
природа на Марксистко-Ленинската теория, историята 
направи експеримент с нея и резултатите са очевидни. 
Само болезненото пристрастие може да определи пов-
семестната разруха--икономическа и духовна--като 
„отклонения“, „деформации“ и „извращения“ на Идея-
та и Учението. Марксистът Митрю Янков, 
защитавайки революционния проект от критиките на 
Попър, пише: “Вярно е, че рискът при 
осъществяването на глобалните проекти е значително 
по-голям. Поради недостатъчната пълнота на 
изходното знание при реализацията на глобалните 
проекти не могат да се предвидят и предотвратят 
всички нежелателни и негативни следствия. Но и от 
това не следва принципната нереализуемост  и 
порочност на революционните проекти.” (Янков, 
1988,с. 130) В познанието неглавното може да не е 
известно, достатъчно е да са ясни главните положения 
на революционната теория. Но какво е главно и какво 
не е, ни казва теорията. Не се допуска, че рискът 
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самата теория да е радикално невярна е право 
пропорционален на нейната радикалност. 
Фундаменталната неяснота, която ще възпроизвежда и 
за в бъдеще социалните глобални проекти, е друга. Не 
е въпрос на самата мащабност, че някои проекти са 
утопични. Утопичните проекти са утопични не заради 
големия си мащаб. Той само отмества тяхната 
реализуемост и ги прави по-рисковани. Но ние никога 
не можем да определим доколко рисковани са те, 
преди да ги приложим. В това отношение критици на 
марксизма като К. Попър, А. Хайек, Д. Кар, X. Хелер, 
Х. Фехер, грешат. Хелер и Фехер пишат в смисъла на 
Хайек: “Свръхрационалистичното тотално планиране 
и централизирано управление на реалния социализъм 
водят до ирационализъм.” (Heller, Feher, 1983,с. 45) 

Свръхрационалното не е ирационално, а именно 
свръхрационално. Тук не важи някаква “диалектика на 
мярата”. Границите на технологията не са толкова 
екстензивни, обемни, мащабни. Границите на 
технологията са интензивни. Те са феноменални. 
Човек може да прави онова, което е артефакт. Той не 
може да прави живот, следователно жив свят.Човек не 
може да си построи щастливо и хармонично общество, 
защото то е жива форма. Той може да си планира 
дейностите в едно артефактуално затворено 
пространство (например строеж на къща, 
производство на коли, компютърно оборудван 
автоматизиран завод). Хората могат да направят 
закони и институции на властта, които ограничават 
със сила актуалния произвол. Но човек не може да си 
направи свобода. 
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Марксистката теория съчетава по уникален 
начин активизма на немския идеализъм и 
естественонаучната визия за “закони”, които 
пронизват историята. Само в този тип рационалност е 
възможно проекта да се представи като конгруентен с 
“историческата необходимост”. Това става възможно 
чрез диалектическата формула за “закони, които 
действат чрез човешката дейност”. Така, “утопичният 
социализъм” е утопичен не защото проектира 
свободата, а защото този проект не отговаря на 
“историческата необходимост”.  “На незряло 
състояние на капиталистическото производство, на 
незрелите класови отношения отговаряли и незрели 
теории. Разрешението на обществените задачи, което 
беше още скрито в неразвитите икономически 
отношения, трябвало да изхожда от главата. 
Общественият строй предлагал само недостатъци; 
тяхното премахване е било задача на мислещия разум. 
Трябвало да се измисли нова, по-съвършена система 
на обществения строй и да бъде наложена на 
съществуващото общество отвън, чрез пропаганда, а 
по възможност и с примери от образцови опити. Тези 
нови социални системи предварително бяха осъдени 
да си останат утопии; и колкото по-нататък се 
разработват те в подробностите им, толкова повече 
неизбежно са затъвали в областта на чистата 
фантазия.(Маркс,Енгелс, 1977, Т. 1, с. 111) Фридрих 
Енгелс помества “научният социализъм” в 
“адекватната за него епоха--епохата на развити 
капиталистически отношения, когато вече съществува 
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историческата сила за социалистическата революция--
пролетариатът. “Затова социализмът вече не се 
разглеждаше като случайно откритие начин или друг 
гениален ум, а като неизбежен продукт на борбата 
между две исторически възникнали класи--
пролетариата и буржоазията. Неговата задача вече не 
беше да конструира една колкото се може по-
съвършена обществена система, а да изследва 
историко-икономическия процес, от който по 
необходимост са произлезли тези класи и тяхната 
взаимна борба, и в създаденото в резултат на този 
процес икономическо положение да намери средствата 
за разрешаване на конфликта.” (Маркс, Енгелс, 1977, 
Т. 1, сс. 127--128). Енгелс не вижда никакъв проблем в 
съчетаването на “историческата необходимост” с 
целеполагащата дейност, която прави историята. Защо 
са необходими “средства” и “цели” в разрешаването 
на класовия конфликт, щом той, а това значи и 
неговото разрешаване,  е “неизбежно”? 

Класическият научен рационализъм на 
“обективната необходимост”, приложен при това към 
историята, е двойна грешка. Първо, тук се споделя 
безкритично вярата в науката като израз на “обективен 
ред”, въпреки Кантовата философия на науката. 
Второ, тук се допуска, че в историята има закони, 
подобни на “природните”. Тази двойна грешка създава 
такова объркване, че става неизбежна вече фаталната 
тройна грешка, когато визията за “историческа 
необходимост” се взема като основа за “научния 
социализъм”. Оказва се, че хората правят свободно 
своята история по обективните закони. Ако хората не 
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знаят законите на историята, те правят утопии. Сега, 
каква е гаранцията, че “научният социализъм” не е 
утопичен? Ако се окаже, че пролетариатът съвсем не е 
това, което е визирано в историческият материализъм, 
и той не направи неизбежната социална революция, 
тогава следва според всички правила на науката, чиято 
рационалност тук се следва, че “научният социализъм” 
е поредната утопия. Такава възможност съвсем не се 
предвижда от класиците. Те знаят, че са намерили 
научното обяснение на историята, преди да го 
подложат на критическа проверка “в практиката”--
критерия на истината. Ето как се получава, че в 
марксистката теория практиката е критерий за 
истината, а в последвалата марксистка практика 
теорията е критерий на истината, на адекватността на 
историческите действия. Веднъж концепцията се 
представя за “опитно проверима наука”, а втори път--
за “прилаган проект”. Впрочем и в двата си модуса, 
като теория и проект, историческият материализъм е 
просто учение, което провъзгласява своята научност в 
разрез със самото себе си преди своята практическа 
проверка, което прави последвалото обяснение на 
систематичните провали като погрешно прилагане на 
безусловно научната теория. Разбира се, такива учения 
са просто идеологии, и то постоянно неуспяващи, за 
разлика от други идеологии, които не се доказват, но и 
не се отхвърлят от опита. 

11. Изгубеният рай 
Каква историческа реалност взема за база 

научният комунизъм? Капитализмът е резултат на 
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експанзия на продуктивния разум, но не като правене 
на история или правене на свобода, а като 
многоцентрово правене на богатство. Науката се 
използва преди всичко и изключително за 
производство и експанзия на Запада, а не за промяна 
на света и на хората. Тя се ограничава в полето на 
артефактите. Социализмът идва като мечта и визия за 
връщане на една предполагаема изначална истинност 
и свобода в обществото. Тази визия е 
концептуализирана от Новото време като “естествения 
човек”, който е трябвало да стане “гражданин” и с 
това да приеме ограничения върху своята естествена 
спонтанност (Русо), за да получи гарантирана свобода, 
несмущавана от другите граждани на обществото. 

Носталгичният копнеж по “загубения рай” е 
отглас на Старозаветния мотив за Едем и изгонването 
на хората в трънищата на историята. Романтиката и 
рационализма на Ренесанса и Новото време визират 
един наивен рационалистичен “Едем”, който замества 
християнския “страшен съд” като разрешаване 
загадката на историята. Мотивът за "изгубения рай", 
актуален за епохи на експанзия и рушене на традиции, 
поет от Платон и неговите съмишленици в Атина през 
5 в. пр. Христа, когато се руши племенната общност, 
сега се поема от мислители като Русо, Дефо, 
Кампанела, Моор. В новите земи, открити от Колумб и 
другите мореплаватели, се визира едно изначално 
човешко щастие. В Америка се търси митичната земя 
Елдорадо, която крие несметни богатства и красоти.  

Новото време наследява "абсолютната 
рационалност" и демонстрира драматично погрешното 
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разбиране за безграничността и обективността на 
разума при пълно неведение относно характера на 
формулираните в същата епоха “вродени права”. 
Допуска се, че разумът може не само да осигури на 
“вродените права” социално пространство чрез закона, 
но и че може да построи цял свят, в който тези права 
няма да бъдат ограничавани от нищо. Това значи 
промяна на формата на света като промяна на 
“човешката природа”--хората в такъв свят няма да си 
пречат, а ще допълват взаимно своята свобода. 

Диференцията “Естествен човек” и “гражданин” 
е идея на рационалистичното Възраждане и Ново 
време. Тя е развита в зародиш от Томас Хобс в 
“Левиатанът” (Хобс, 1970). Тази идея представя 
обществения живот като производен от природния. Тя 
тласка към схващане на социалната реалност в 
технологичен план--като плод на съзидателен акт на 
хората. Но ето какво пише Филип Бентон в 
Консерватизмът: “”Обществото е договор”--Бърк 
възприема този лайтмотив на ХVIII век, като обаче му 
придава съвършено различно значение. Този договор 
вече засяга не само членовете на дадено общество, а  
съвкупността от всички общества, поколения, видими 
и невидими създания. Този договор  се  налага на 
хората, които са нравствено задължени да поемат 
своята роля в обширната общност, заела Вселената. 
Какво остава в такъв случай от модерната концепция 
за изкуствения му характер? Общественият договор 
според  Бърк е договор само по име.” (Бентон, 1992,с. 
28) 

 



 133

Дали артефакт, или живот, обществото е 
схващано като плод на разума. То следва нуждата от 
обединение в името на оцеляването и мощта на 
хората. Но “общественият договор” поражда проблема 
за социалната свобода. Въпросът не е само как хората 
да се обединят в общество, а как при това да запазят 
същността си на свободни разумни същества в макси-
мална степен. Още през средновековието е утвърдена 
християнската представа за човека като индивидуална 
свободна и безсмъртна душа. 

В Англия с особена сила Джон Лок поставя 
въпроса за независимостта на индивида от държавата 
и за държавата като заплаха за индивида. Само 
определено държавно устройство може да изпълни 
функцията да пази правата на личността: 
тривластието. В 1690 г. в Англия излизат анонимно 
Два трактата за държавното управление (Two Treaties 
on the Government--Лок 1960). По-късно авторството е 
обявено от Джон Лок. Пълното събрание на съчинени-
ята му е лежало по лавиците на университетските биб-
лиотеки в Харвард, Принстън и Йел, когато в Щатите 
(тогава още Обединени колонии) назрява идеята за не-
зависимост. Томас Джеферсън, един от авторите на 
Декларацията за независимостта, явно е имал възмож-
ност, както и много други американци демократи, да 
се запознае с Локовата философия. Ето впрочем какво 
пише Лок преди три века във Втория трактат: „Човек 
се ражда, както вече бе доказано, имайки право на 
пълна свобода и неограничено ползване от всички 
права и привилегии на естествения закон в същата сте-
пен, както всеки друг човек или всички други хора в 
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света,... и той по природа има власт не само да пази 
своята собственост, т.е. своя живот, свобода и иму-
щество от повреди и нападения от страна на другите 
хора, но също съди и наказва за нарушенията на този 
закон другите...Когато някакъв брой хора е така обеди-
нен в едно общество, че всеки от тях се ползва от своя-
та изпълнителна власт, присъща му по закона на при-
родата, и я предоставя на обществото, то тогава, и са-
мо тогава, съществува политическо или гражданско 
общество.“ (Лок, 1960, с. 50)  

Тази философия е разгърната като проект в пред-
революционната атмосфера на великото теоретизиране 
на френските просветители (Русо, 1988). Тя е 
експанзия на натурализма и рационализма. Тази 
същата нагласа неусетно, но напълно последователно, 
чертае демиургични перспективи пред разума. Развива 
се Договорната теория за обществото, според която 
човек първоначално е пребивавал в „естествено състо-
яние“, а после е образувал обществото съзнателно по 
силата на своята рационална способност (Хобс, 1976). 

Либералната идея за вродените права, присъщи 
на естествения човек и проектирани върху гражданс-
кото общество, е генетично свързана с абстрактното 
деление на „естествено“ и „гражданско“ състояние. 
Идеята, стояща в менталното ядро на съвременната 
либерална демокрация, е зреела столетия и е завоюва-
ла стъпка по стъпка своите исторически завоевания. 
Но в чист вид в политически документ тя е формули-
рана за пръв път отвъд океана, в знаменитата Деклара-
ция за независимостта от 1776 г.: „Ние поддържаме, и 
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тези истини са самоочевидни, че всички хора са сътво-
рени равни, че те са надарени от техния Творец с опре-
делени неотчуждаеми Права, че сред тях са Живот, 
Свобода и стремеж към Щастие.“ (Dictionary of Ameri-
can History, Vol. II, 1976) 

Този документ влиза в историята като полити-
ческа формулировка от легитимен орган (Конгреса) на 
основни ценности, чийто смисъл е възможно най-бли-
зо до западната представа за вечни ценности, а в ши-
рок смисъл, и до една всеобща, естествена представа. 
Това е доминираща ментална форма за 
Нововременния западен човек. Свежда се до това, че 
субстанция на обществото е свободната личност, ес-
тествена или сътворена от Бог, но ограничена от зако-
на така, че всеки да може да живее максимално адек-
ватно според тези същите права. Този ограничен  –  
социален, рационален човек, е Гражданинът.  В 
Америка това не е идеология или артикулирана 
либерална програма. Луис Харц (Либералните 
традиции в Америка) пише: “Никога не е имало 
“либерално движение”  или реална “либерална 
партия” в Америка: ние сме имали само американски 
начин на живот, една   национална артикулация на 
Лок, която обикновено не знае, че самият Лок 
присъства... Иронично, “либерализмът”  е един 
чужденец в страната на неговата най-велика 
реализация и изпълнение.”(Hartz, 1955, с. 11) “Едно от 
първите неща, които  [този дух] направи бе да създаде 
плеяда революционни мислители в Америка, които 
бяха по-скоро човешки същества като Отис и Адамс , 
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отколкото  вековни  пророци като Робеспиер и 
Ленин.” (Hartz, 1955, с. 39).     

Това е еволюционната философия на Британския 
дух, усилена от  прагматисткия дух на завладяването 
на Новия свят.  Тук е визията, че човек е средоточие 
на безусловни качества и неговата воля не може да бъ-
де опредметена от никаква социална властна воля. На-
истина Средновековието налага представата, че Бог 
дава властта в лицето на Монарха. Но писано е: 
“Кесаревото--Кесарю; Божието--Богу”. Идеята за сво-
бодата е органично присъща на християнството и тя не 
избухва като експлозия, а само се рационализира 
взривно. Насилието на Френската революция доказва, 
че рационалното постулиране далеч не е способно да 
сътвори свободно историческо развитие. Тук трагеди-
ята е подобна на тази на комунистическата революция, 
макар и със съвсем различен исторически смисъл. 
Тринадесет години след Декларацията за независи-
мостта в Париж прогърмява заедно със залповете на 
революцията и текстът на Декларацията за правата на 
човека и гражданина: 

„Член 1. Хората се раждат свободни и равноп-
равни. 

Член 4. Свободата означава да можеш да правиш 
всичко, което не вреди другиму: това упражняване на 
естествените за всеки човек права няма граници, освен 
тези, които осигуряват на другите членове на общест-
вото ползването на същите права. Тези граници са оп-
ределени само от закона.“ Сто и шестдесет години по-
късно е приета Всеобщата декларация за правата на 
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човека на ООН. И текстът отново звучи по същия на-
чин. 

„Член 1. Всички хора се раждат свободни и рав-
ни по достойнство и права. 

Член 3. Всеки човек има право на живот, на сво-
бода и на лична сигурност.“ (Всеобща декларация за 
правата на човека на ООН--1948) 

Идентичността на текстовете не е случайна. Тя е 
волеви израз на поддържането на устоите на цивилиза-
цията, на истините, открити или прогласени от Новото 
време. Последният текст е подписан и следван от 
всички държави на Земята, които могат да се нарекат 
цивилизовани днес. 

Постоянен и основен проблем в човешката исто-
рия е как самостоятелните човешки личности правят 
своя социален ред. Решаването му бележи онзи ход 
към свободата, който според Хегел е съдържание на 
историята. Но това не е някакъв неотклонен прогрес. 
Намираме и демокрацията, и диктатурата във всяка 
цивилизация. В периода от 17 до 19 век в Западна Ев-
ропа се съсредоточава един грандиозен дискурс, който 
развива основите на съвременната социална филосо-
фия. Съвременното разбиране за демокрация, либера-
лизмът, консерватизмът и социализмът са създадени в 
хода на този дискурс. 

Проблемът се конкретизира в технологична зада-
ча. Какво устройство на държавната машина е най-
добро за реализация на свободата? По-късно Маркс ще 
постави въпроса съвсем иначе: Как да се построи сво-
бодния човек? Технологията на либералната демокра-
ция е ясно адресирана към машината на правото (дър-

 
 
 



 138 
 

 
 
 

жавата е средство, личността е цел), докато технологи-
ята на комунизма – към човешката личност (личността 
е средство, материал и цел като елемент от цялото 
общество). В либералната демокрация човешкото съ-
щество е предпоставено със своите безусловни опре-
деления и то търси за себе си най-добрата социална 
форма. И такава форма, такава машина на демокрация-
та се оказва тривластието или функционалното разде-
ляне и координация между законодателна, изпълни-
телна и съдебна власт. Политическата технология не 
прави свой обект човешката воля, разум и действие. 
Тя обхваща единствено социалните институции, които 
правят социалния ред. Творения на тази „технологич-
на“ договорна воля са очевидно законите. Как обаче е 
възможен „разумният закон“, който да облагодетелст-
ва всички? Как се генерира онази воля на съгласие, ко-
ято стои зад свободно приемания закон? И как въобще 
е възможна постановката на такава задача в реалното 
общество, състоящо се от властни зависимости, където 
„обществената воля“ е просто израз на особените воли 
на силните? Историческият момент на възникването 
на буржоазното общество е такъв, че набират сили 
именно онези, които са заинтересовани от премахване 
на съсловните различия, неравноправието и еднолич-
ната монархична власт. Това са силите на Хомо Фабер, 
който вече излиза мощно на сцената на западната ци-
вилизация. Покажи в действие какво струваш  –  това е 
максимата на родилата се експанзивна цивилизация. 
Тези сили бързо вземат връх зад океана. В Европа това 
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става по-късно и по-мъчително, но също така неотк-
лонно. 

12. Духът на закона  
„Законът изобщо е човешкият разум, доколкото 

той управлява всички народи на Земята; а политичес-
ките и гражданските закони на всеки народ трябва да 
бъдат само частно проявление на този разум“ –  пише 
Шарл Монтескьо в знаменития си трактат „За духа на 
законите.“(Монтескьо, 1984, с. 61) Тук разумът е 
“закон”, а не “проект”. Този закон не е закон на 
природата, а човешка норма. Хората не могат да се 
третират според “природни закони” или “проекти”. Те 
трябва да се признаят взаимно като свободни същества 
и това става чрез “обществен договор”, в чието ядро е 
законът. 

Философията на държавното управление в духа 
на Новото време вече е присъствала в много трактати 
на много философи и икономисти. Либерализмът има 
богата коренова система: френските физиократи; бри-
танската икономическа наука и особено Адам Смит 
(Смит, 1983) и Дейвид Рикардо (Рикардо, 1981); Бен-
там с идеята за  щастие и саморегулираща се система 
от норми и действия, които осигуряват не само 
щастието, но и справедливостта. Дж.Ст.Мил продъл-
жава този дискурс. В Англия, Франция, Италия, Ир-
ландия, Швейцария и дори Германия този либерален 
дух пуска корени.  

Несъответствията между демокрацията и либера-
лизма се изглаждат. Идеята за свобода и идеята за на-
родна власт са съвместими. Ясно понятие за разделе-
ние на законодателна и изпълнителна власт при върхо-
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венство на първата има още Лок: „Законодателната 
власт  –  това е властта, която има право да посочва, 
как трябва да се употреби силата на държавата за съх-
ранение на обществото и неговите членове... Но тъй 
като законите, които се създават еднократно и за крат-
ко време, имат постоянна и устойчива сила и се нуж-
даят от непрекъснато изпълнение, то е необходимо 
през цялото време да действа власт, която би следила 
за изпълнението на тези закони, които са създадени и 
остават в сила. И по този начин законодателна и из-
пълнителна власт често се разделят“(Лок, 1960, с. 84-
87). 

Дали "тривластието" е проект за общество, 
подобен на комунистическия? Не е. То засяга не 
живота, а артефактте. То е институционално и не 
налага на хората някаква тяхна същност или форма. 
Това тривластие не е постулат, а исторически факт и 
тенденция. Тривластието търпи корекции, но се оказва 
удивително устойчива и добра форма. Само 
тоталитарните режими  се обявяват за единство на 
властите. Според Ален Турен “тези принципи се 
организират  около защитата на основните човешки 
права, така че не е достатъчно и дори е неадекватно  
да се говори за разделение на властите, когато става 
въпрос не за отношенията между различните центрове 
за вземане на решение в политическото общество, а за 
сблъсъка между държавата и основните  права и 
следователно--много повече за някакво ограничаване, 
отколкото за разделение на властите.”(Турен, 1994, с. 
39) 
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Липсата на закон е тирания и робство, беззако-
ние и нецивилизованост. 

“Гражданското общество” е плод на една нова 
онтология. Земята не е вече в центъра на света. 
Космосът на античните и Божието лоно на 
християнското Средновековие не са вече дом. 
Господства представата за безкрайна математическа 
Вселена. Редът е безличен, затова пък човекът, 
личността, е автономен. Той е “оставен сам на себе 
си”. Обществото се преструктурира.  

“Модерното общество, пише Георги Фотев, е 
радикално отрицание на традиционното общество.  
Преходът от традиционното към модерното общество 
е процес на фундаментално и многомерно 
преструктуриране на социалния свят. В епохата на 
ренесанса ние виждаме цялата грандиозна драма на 
този преход, на това преструктуриране на социалния 
свят. Модерното общество представлява нова 
социалност и неговата онтология почива на нови 
начала.” (Фотев, 1992, с. 12) 

В Европа и Америка, във всяка конкретна страна 
практиката на демокрацията е различна и уникалните 
образувания са различни. Случва се така, че конститу-
ционната монархия не е отстранена от демокрацията и 
е съвместима с нея. В зависимост от своя национален 
характер и уникалната си история някои народи се на-
сочват към еволюция на либералното общество стъпка 
по стъпка, а други  –  към трескава смяна на режими и 
концепции чрез доктрини и площадни борби (Льобон, 
1991).  
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Опитът и традицията, бавното наслагване на по-
добрения и незабележимите стъпки създават онзи ста-
билен ход напред, който характеризира тези общества. 

13. Умственият ембрион 
Менталният зародиш на съвременния комунизъм 

е демиургичната мисловна нагласа (глава първа). 
Новото време фиксира тази нагласа във формата на 
“наука”. Науката е безгранична като разума и няма 
никаква пречка тя да направи хората щастливи.  

„При четенето на това произведение трябва да се 
има предвид, че тъй като обявеното откритие само 
по себе си е по-значително от всички досегашни 
научни постижения на човешкия род, един 
единствен спор трябва да занимава 
цивилизованите още отсега: те трябва да се 
уверят, дали наистина съм открил теорията за 
четирите движения; защото в случай на 
положителен отговор всички политически, морал-
ни и икономически теории трябва да бъдат хвър-
лени в огъня и всички да се подготвят за възмож-
но най-изумителното, най-щастливото събитие на 
земното кълбо и на всички планети – за внезапно-
то преминаване от социален хаос към всемирна 
хармония“(Фурие, 1975, сс. 43--44) 
Демиургичната менталност на внасянето на хар-

мония в обществото от разума на гения  едва ли има 
по-ярка еманация. Немският аналог е обоснован с теж-
ки аргументи и със световни сили като „обективния 
ход на историята“.  
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„Вместо заедно със своите френски съмишленици 
да разглеждат социализма като произволна орга-
низация, която може да се създава и натрапва ця-
лостно, немците, обратно, виждат в него само по-
нататъшна неизбежна крачка на космическата 
еволюция и открито изразяват своето пълно през-
рение към геометрически простия строеж на на-
шия революционен рационализъм... Макар че гер-
манските и латинските социалисти изхождат от 
различни принципи, отразяващи в себе си основ-
ните черти на характера на расите, те стигат до съ-
вършено еднакъв извод: да се пресъздаде общест-
вото, да се предостави то напълно на поглъщане 
от държавата.“(Ле Бонъ, 1891, сс. 141--142) 
Социалистите-утописти излагат своите проекти 

пространно и в тези картини е въплътен 
рационалистичният модел на “човешка същност”, на 
“моделиран човек”, който се свежда да списък с 
потребности и качества, страсти и дейности (Фурие). 
Един тип проектиране, абсолютно сляп за 
трансценденталната недосегаемост на човека. Тук 
човешките потребности и страсти се определят 
изчерпващо, а човешките дейности са регулирани в 
програма. (Фурие определя една от страстите като 
“пеперудена” и я определя като “изкуството да се 
живее много добре и много бързо”. Съответно на тази 
страст се извършват 7-8 програмирани видове труд, 
които се сменят с други всеки ден. (Фурие, 1975, с. 
144). В резултат се получава “всемирно единство”, а 
“хората, родени и отгледани в хармония, ще бъдат 
принудени да ядат по пет пъти на ден и това няма да 
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бъде много, за да се изконсумира огромното 
количество храни, които произвежда този нов 
строй.”(Фурие, 1975, с. 147). В човека се проявяват 
качества в резултат на строго определени причини, 
регулирани социално. “Така всеки богат човек, мъж 
или жена, след като прекара няколко дни на работа във 
фалангата, ще установи с голяма изненада как в самия 
него разцъфтяват двадесет трудови привличания, без 
да е знаел, че е надарен с тях”(Фурие, 1975, с. 189). 
Така се получава в резултат всеобщото щастие: “нима 
е възможно сравнение между цялата тази нищета и 
огромното количество удоволствия, с които щедро ще 
бъдат обсипани всички от момента, в който някой 
учредител ще реши да направи опита възвестяващ 
края на цивилизования строй и възцаряването на 
щастливата човешка участ” (Фурие, 1975, с. 237). 

Така кръгът се затваря. Социалният идеал на 
утопичния комунизъм не е някакъв бъдещ стадий на 
цивилизацията, а върнатото начално природно 
състояние. Новият рай не е обаче дивачество, а 
разумна хармония, чиито сили се манипулират строго 
от невидимата ръка на управляващия (човешки) разум. 
Т. е. , щом хората в това ново общество ще бъдат 
“отглеждани”, ще трябва някой да управлява 
“фермата”. Този рационализъм е прозрачно и 
откровено Декартово-Лапласов детерминизъм, в който 
обаче, за разлика от трансценденталното “Аз мисля”, 
съществува само затворена верига от причинни 
зависимости и сили на човешката природа.  

Мрачно се присмива изумителният Достоевски: 
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„Вижте какво; разумът, господа, е хубаво нещо  –  
това е безспорно, но разумът е само разум и задо-
волява само разсъдъчната способност на човека, а 
желанието е проява на целия живот, тоест на це-
лия човешки живот заедно с ума и с всички 
почесвания... Разумът знае само онова, което е ус-
пял да узнае (някои неща той навярно никога няма 
да познае; това може и да не е утеха, но защо пък 
и да не го кажа?), а човешката природа действува 
цялостно, с всичко, заложено в нея, съзнателно и 
несъзнателно, може и да лъже, но живее... има са-
мо един случай, един единствен, когато човек мо-
же нарочно, съзнателно да пожелае за себе си до-
ри вредното, глупавото, дори най-глупавото, а 
именно: да има право да си пожелае дори най-глу-
павото и да не е обвързан със задължението да си 
пожелава само умното. Та нали това най-глупаво, 
нали тази лична прищявка, наистина, господа, мо-
же да е най-изгодното за нашего брата от всичко 
съществуващо на земята, особено в някои случаи. 
И по-специално може да е по-изгодно от всички 
изгоди даже в случай, че носи явна вреда и проти-
воречи на най-здравите изводи на нашия разум за 
изгодите  –  защото във всеки случай ни запазва 
най-важното и най-ценното, тоест нашата личност 
и нашата индивидуалност... Тъкмо своите фантас-
тични мечти, най-пошлата си глупост ще пожелае 
да си запази само, за да си потвърди (сякаш е чак 
толкова необходимо), че хората са все още хора, а 
не клавиши на пиано и че макар и на тях да свирят 
собственоръчно самите природни закони, заплаш-
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ват да я докарат дотам, че вече освен календара не 
може нищо друго да си пожелаем.“(Достоевски, 
1979, с. 219) 
В „Бесове“ темата за социализма е изведена до 

универсалната тема з а злото. Там домораслият гений-
фуриерист Шигальов увенчава своето описание в една 
тетрадка-проект за Бъдещото общество“. Това негово 
съчинение става предмет на обсъждане на тайната 
сбирка на социалистически кръжок: „Изхождайки от 
неограничената свобода, аз завършвам с неограниче-
ния деспотизъм. Ще прибавя обаче, че никаква друга 
обществена формула освен моята не е възмож-
на.“(Достоевски, 1981, с. 320) 

Шигальов е олицетворение на класическия 
социално-демиурги-чен манталитет, който съчетава 
качества като: начетеност, доктринерство, безграничен 
рационализъм без дълбочина, месианство, героизира-
не, кървав терор и желязна строгост. Шигальовците 
като водачи не са си правели илюзии, че вещаят и но-
сят свобода. Това е ясно в думите и делата на бащата 
на руската революция  –  Ленин. Но ето думите на не-
говия Предшественик“ от същия роман на Достоевски-
-Пьотр Верховенски: „Шигальов е гений!... Добре го е 
казал в тетрадката си, главното е дето въвежда повсе-
местно шпиониране. Всеки член на обществото следи 
останалите и е длъжен да съобщава нагоре. Всеки при-
надлежи на всеки, а всички – на всекиго. Всички са ро-
би и в робството си са равни. Клевети и убийства са 
допустими, но само в краен случай, главното е равенс-
твото... Робите трябва да бъдат равни: разбира се, без 

 



 147

деспотизъм не е имало и няма нито свобода, нито ра-
венство, но вътре в стадото равенството е необходимо  
–  туй е то Шигальовщината.“ (Достоевски, 1981, с. 
302) 

Защо комунизмът прониква в духа на Запада?--
Защото разумът на Новото време се самовизира като 
потенциално безкраен и независим от никаква 
ментална форма. Но това не е достатъчно. Разумът 
внася ред, а човешкото общество е “безредно”--в него 
цари неравенство, потисничество, несправедливост.  
Духът и животът на обществото, основано върху авто-
номията на личността, ражда конфликти. Основен е 
конфликтът между силните и слабите, между имащите 
и нямащите. “Правото на силния” отчасти е закрепено 
с това, че свободата изисква възможност за експанзия, 
гарантирана от закона. Наистина богатството е богатс-
тво далеч не за сметка на бедността, а властта е власт 
далеч не за сметка на безправието. Но и едното, и дру-
гото, особено в неразвита форма, съдържат своите по-
люси. Това натрупва някаква „чудовищна несправед-
ливост“  –  свръх закона и морала, сякаш трябва да има 
някаква справедливост, която да изравнява. Богатство-
то самонараства. Така е отчасти и с властта, особено в 
недемократичните режими. Експанзията в богатство и 
власт е ускорителна, защото натрупаното усилва тяга-
та на натрупването. И обратно –  нищетата означава 
липса на възможност за реален старт. 

Според комунистическата идея  свободата и бла-
годенствието могат да се постигнат като обществено 
устройство, в което не личността, а обществото като 
цяло  е принципът. Правото и богатството в това об-
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щество не се раждат от отделната личност, а от обеди-
нени върху обща собственост и под обща власт хора. 
Това е преобръщане на представата за свобода, отказ 
от правото на собственост, сдружаване, свобода на съ-
вестта, свободна мисъл и слово. Защото тези свободи 
разпръскват хората на автономни жизнени светове и за 
тях не е възможно да строят някакво теоретично обос-
новано общество. Тези права така и не се осъзнават от 
създателите на социални проекти като недосегаеми, а 
тъкмо напротив. самата възможност за дефиниране на 
човешки права като качества на човешката природа се 
схващат от някои рационалисти в съгласие с каузално-
механичната картина на света по аналогия с 
качествата на всяка друга природа--камъните, 
химическите субстанции, растенията и животните 
имат “своя природа”. Така и човекът има природа и тя 
е изтъкана от същите причинни вериги. Това е 
заслепяваща забрава на изконни християнски 
постулати, извършена по  инерцията на наистина 
шеметните успехи на научно-технологичното 
структуриране на света, напредващо бързо в Новото 
време. 

Не личността, а обществото – значи не граждани-
нът, а държавата--е субект на богатството, правото, 
властта и културата. Държавата е всичко в идеалния 
социализъм. „Премахването на държавата“ при кому-
низма е проект, „обоснован“ с огромното богатство на 
социализма и пълната хармония между хората при об-
ществената собственост. В „Комунистическия мани-
фест“ Карл Маркс открито и категорично се насочва 
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срещу прокламираните “всеобщи” и “вродени” права 
на “свободния гражданин”, срещу “вечните истини”: 
“При това съществуват вечни истини като свобода, 
справедливост и т. н., които са общи за всички 
обществени строеве. А комунизмът премахва тези 
вечни истини, премахва религията, морала, вместо да 
ги преобрази; следователно той противоречи на целия 
досегашен ход на историческото развитие.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, Т.1, с. 57) 

Всички тези неща са обявени от Маркс за 
“буржоазни интереси”. Новото е, че „човешка приро-
да“ не съществува. За разлика от утопистите на 
Възраждането и Новото време, Маркс говори за 
“родова същност”, която в комунизма се постига през 
цикъла на Хегел: полагане--отчуждение--възвръщане 
към себе си. До този уникален  резултат Маркс дости-
га след дълга школа при Хегел, силна симпатия по ху-
манизма на Фойербах и мощна собствена идейна 
струя, в която западните ценности просто се „топят“. 
За пръв път човек е схванат не само извън 
трансценденталното Аз, но и извън природата, като 
чисто обществено, чисто релативно същество, пълен 
продукт на своето време, на своето обществено уст-
ройство и на своя класов интерес. Това е отказ от 
всички основни ценности на християнството и на ли-
бералното общество.  

Зародишът на съвременния марксистки социали-
зъм е философията на обществения човек, отъждествя-
ването на общество и човек. Тази философия е резю-
мирана превъзходно в един от ярките тезиси на Маркс:  
„Човешката същност не е абстракция, присъща на от-
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делния индивид. В своята действителност тя е ансам-
бъл от всички обществени отношения.“ (Маркс, 
Енгелс, 1977, Т. 2, с. 12) Тя се разгръща като социална 
философия и социология във всички следващи трудо-
ве на „класиците“ и на техните последователи. От тази 
теза следва пряко историческата конкретност (по изра-
за на самия Маркс) на човека. Човешката същност не е 
индивидуалността, личното мислене, възприятие, усе-
щане, удоволствие, болка. Не е раждането, здравето, 
болестта, смъртта. Човешката същност не е майчинст-
вото и бащинството. Човешката същност е историчес-
ки установената мрежа от отношения между хората, 
между които преди всичко са икономическите. Човеш-
ки същности са: роб, господар, крепостен селянин, фе-
одал, буржоа, работник. Човешка същност е богатст-
вото и бедността, безвластието и властта, присъединя-
ването и дистанцията, кариерата и провала, купуване-
то и продаването, произвеждането и размяната. Чо-
вешка същност при социализма например ще бъде 
„наш“ или „враг“, „редник в строя“ или „чантаджия“, 
„връзкар“ или „отговорен фактор“. 

Всяко общество развива свои отношения и свой 
човек, своя „човешка същност“. И тъй като е възмож-
но да възникнат (защо не) сложни колективни връзки 
между компютри и роботи, защо те да не образуват 
своя човешка същност? Всъщност къде „започва“ и 
къде свършва човешкото в това историческо учение за 
човека? Ако можем да си помислим някак „всички“ 
обществени отношения, то човешката същност е прос-
то тъждествена на обществото. 
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Ако човек  –  това е обществото, то промяната на 
обществото очевидно значи промяна на човека. Тогава 
не може ли да се направи свободен човек, като се пос-
трои „свободно общество“? Не строи ли себе си човек, 
когато създава обществото? Не конструира ли своя 
живот човекът, когато прави революции и сменя режи-
ми? Когато унищожава класи и създава нови класи? 
Когато по концепция и план създава съзнателно конт-
ролирана система от отношения, изключващи експлоа-
тацията на човек от човека? 

Установяването на всеобщо единство между хо-
рата на основата на „общата собственост“ по тази ло-
гика трябва да доведе до човешко същностно едине-
ние. Такова цялостно общество ще може да се развива 
като единен субект, да направлява в една линия своето 
развитие, да не допуска хаоса, стихията и произвола да 
разрушават битието му. Свободата, братството и ра-
венството в такова общество ще бъдат просто атрибу-
ти. Хората ще могат като цяло да се противопоставят 
на природата и да я владеят, те ще владеят и история-
та, въоръжени с всеобхватна социална теория. Те ще 
могат да обясняват и предвиждат всяко обществено 
състояние, да напипват тенденциите в икономиката и 
политиката и да избягват кризите.  

Общото доминира над различното. Историчното 
доминира над неисторичното. Промяната доминира 
над постоянството. Обществото доминира над лич-
ността. Цялото доминира над частта. Няма „човешка 
природа“. Няма „човешка същност“ като такава. Няма 
следователно някакви постоянни „човешки права“. 
Няма постоянна етика, естетика, логика. 
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Тази визия обаче е в конфликт с ранната хума-
нистична нагласа в „Икономическо-философски ръко-
писи“, че човек трябва да постигне единство на „същ-
ност и съществуване“ в комунизма, като преодолее от-
чуждението между същност и съществуване, характер-
на за труда при частна собственост. Тук явно е посту-
лирана „обществената същност“ като надисторическа 
и поставена като цел за човека (Маркс, Енгелс, 1977, 
Т. 9). Човек не приема своето общество (частната 
собственост като отчуждение) и иска такова общество 
(комунизъм), което ще съответства на същността му. В 
своята интенция към освобождаване човек е вън от об-
ществените отношения в своето общество, от своите 
обществени отношения, следователно от самия себе 
си! Как е възможно едно конкретно историческо 
същество, чиято същност съвпада със социалното оп-
ределение, значи с едно общество, да визира едно дру-
го общество като адекватно на същността му? 
Позитивната интенция за комунизъм остава като чер-
вена нишка в цялата марксистка философия. Крити-
ческата интенция е вътрешно напрегната от конфликта 
между постулата за историческата конкретност на чо-
века и постулата за комунизма като присвояване на 
човешката същност. Всеки макросоциален проект 
подразбира, че „новото общество е по-добро от старо-
то“.  Постулира се критерий за съизмерване на две об-
щества и този критерий е в "човешката същност" (ня-
ма в какво друго да бъде). Едното общество съответст-
ва на тази "същност" в по-висока степен от другото. И 
когато такава естествена теза се включи в историчната 
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философия на  човека, в която е отречена тъкмо тази 
теза, но отново с интенцията за революционна промя-
на, то се получава изначалното напрежение на несъс-
тоятелността. Разбира се, тук диалектиката върши чу-
деса и удържа положението. Но още по-съществено за 
оформяне на зародиша на социалистическия тоталита-
ризъм е отъждествяването на човек и общество. Това в 
перспектива води към социална супертехнология, към 
„правене на човек“ чрез “правене на общество”. Това  
насочва към визията, че хората в своята съвкупност 
като цялостно общество, в което всеки има своето мяс-
то, ще съществуват и ще се развиват като субект. Из-
бира „цялото общество“, разбира „цялото общество“, 
действа „цялото общество“. В това личността е при се-
бе си като „обществена същност“.Тази философия, 
развита като социална теория и политическа програма, 
не може да доведе до друго общество освен до тотали-
тарно. Тоталитаризмът е изказан ясно и категорично 
във всички произведения, на които Маркс и неговите 
последователи визират бъдещото общество. 

 
 
 

Глава четвърта. Държавната собственост 

Сега се налага да развия една традиционна 
икономическа тема--богатството--като 
феноменологична. Икономиката е особена „машина“. 
Тя не е построена от механични части. Това е знакова 
структура, проекция на ментална смислова форма, 
система от текстове--концепции, закони и правила. Зад 
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тези текстове, задаващи правилата на икономическата 
игра, стоят човешки решения и действия.   

Основното правило на икономическата игра е 
собствеността. Каквато е структурата на собственост-
та, такава е икономиката. Държавната собственост ко-
ренно се различава от частната по своята организация, 
рационалност, продуктивност и жизненост. “Най-
характерно за общонародната собственост е нейната 
пълна, безпрекословна и неотменима принадлежност 
на народа. Тази собственост е единна, тя не може да се 
дели между членовете на обществото или неговите 
социални групи. Икономическа възможност и право да 
се разпорежда с нея има единствено народът.” (Аройо, 
1985, с. 9) 

Комунистическата идея е немислима без 
премахването на частната собственост. Държавната 
собственост се схваща като преход към всеобща 
комунистическа собственост или като израз на същата 
тази собственост в условията на стоково произ-
водство. Интенцията  към премахване на частната 
собственост  е революционна. Това премахване е 
насилствено одържавяване  по смисъла на 
Комунистическия манифест. Тук не става въпрос за 
купуването на собственост от държавата в условията 
на пазарна икономика и конкуренция между държавен 
и частен сектор.  

14. Богатство и рационалност  
Какво е богатство? Нека зададем въпроса 

феноменологично. Богатство--това е смисъл, а не 
предмет, процес, вещ или акт. Северният ледовит 
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океан не е богатство като икономически феномен. В 
него има или по-точно за него важи  нещо, което е 
богатство и то е собственост. Някои собственици 
притежават нещо в Северния ледовит океан. Въздухът, 
който дишаме, е жизнено важен, но не е богатство. 
Богатство е всичко, което попада под правото на 
собственост--произведено, спечелено или купено.  
Всяко нещо или събитие може да се окаже богатство, 
когато субект--човек или множество хора--получи и 
упражни правото си на собственост върху него.  

Богатството е смисъл, вложен или намерен от 
човека в рамките на интерсубективната жива цялост, в 
пластове от социалния жизнен свят, които наричаме 
"право" и “пазар”. То е проекция на “оценка”, на 
осмисляне като полезно и като подлежащо на размяна. 
Като собственост, която може да се потребява или 
разменя, богатството е артефакт. То е неорганична 
ментална форма, както "микроскопа", но не в 
смисловото поле на ползването, а в смисловото поле 
на владеенето. Нищо чисто природно, вън от 
санкцията на закона, не е обект на право на 
собственост и така всяко богатство се носи от 
артефакт от--знакова или веществена структура или 
процес (пари, стока). 

Богатството е смисъл. А смисълът се изразява в 
знаци. Глобално доминиращият знак на богаството са 
парите. Парите като знаци носят огромна сила и 
възможност за живот и за блокиране на живота. 
Защото, като всеки знак, те не носят непосредствен 
живот, не заместват “реалните предмети”, които 
оценяват, т. е. означават. Богатството е резултат на 
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нечия рационална активност. То е интендирано, 
проецирано, орга-низирано като действие по 
придобиване на богатство (труд, размяна или друга 
форма на рационално действие) и усилва по някакъв 
начин подредбата на жизнения свят на своя 
притежател (личност или интерсубективно множество 
личности).  

Богатството спонтанно се разпада, доколкото е 
подредба в жизнения свят. Всяка жива подредба е 
подложена на спонтанен разпад. Както целият свят се 
удържа от съзнателните същества в усилието им да 
живеят и съзнават, така и богатството се удържа и 
експанзира чрез усилието за подреждане, наричано 
“рационално действие”. Континуумът на богатството е 
мрежа от траектории, започващи с раждането, продъл-
жаващи с движението и завършващи с потребяването, 
нарастването или разрушаването на богатството. Тази 
динамика е  вид динамика на жизнени структури сре-
щу ентропията. Растежът на богатството е експанзия 
на жизнения свят, а неговото разпадане--свиване и 
колапс.  

Моето богатство (собственост) е локално богатс-
тво в икономическото пространство. То расте тогава, 
когато по нагласа за трупане на богатство произвеж-
дам или чрез друго рационално действие променям 
конфигурацията на разпределението така, че богатст-
вото се съсредоточава в моята точка. То намалява то-
гава, когато по нагласа за потребяване и пасивност 
потребявам непроизводително или действам нерацио-
нално, като отдалечавам богатството от себе си или го 
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унищожавам. В първия случай аз намалявам местната 
ентропия, а във втория я увеличавам. Това е 
дефицитна нагласа. Има и трета нагласа и тя е лично 
трупане без рационално усилване на икономиката като 
цяло, а за нейна сметка. Тогава намалявам ентропията 
в моята точка за сметка на увеличаването й в една мак-
рообласт (държавната икономика).Този тип нагласа и 
действие в пространството на социалистическата 
икономика е илегален етос  и е израз на негативното 
приемане, т.е. неприемането да се строи социализъм и 
приемането на ситуацията на ничия собственост като 
повод за присвояване и устройване на комбинации за 
трупане на богатство за  сметка на националното 
богатство. Това е също дефицитна нагласа. 

Нарастването на ентропията е спонтанно. Богатс-
твото, оставено само на себе си, изчезва. И това е 
единственият чисто обективен процес в този контину-
ум. Нарастването на богатството е нечие рационално 
действие. В изследването на рациналното действие в  
икономиката е популярна  логическо-позити-
вистичната тенденция на Дюркем, Парсънз и Мортън. 
Тя  е продължена и прецизирана от Ейбълсън, Бен, 
Мортимър, Коен, Патридж, Тисдел и др. сборника 
Рационалност и социални науки. Тисдел подчертава 
два важни за нас тезиса: изследвайки рационалното 
поведение като базис на икономическите теории: 

1. Икономическото поведение може да бъде 
неограничено от социални предпочитания: “Например, 
“обективно” е, че икономическият човек ще 
максимизира печалбата, и че главните функции на 
потребителите са очертани твърдо...Икономическият 

 
 
 



 158 
 

 
 
 

актьор е рационален чрез избора си на оптимално 
действие от много възможни 
стратегии...Неограниченото рационално поведение е 
възможно при условията на ограничено знание за 
предпочитанията на външния свят...То се получава 
чрез селекционен процес.” (Tisdel, 1976, с. 197) 

2. Икономическото поведение на 
администратора е несравнимо по-нерационално от 
това на бизнесмена. Една негативна или апатична 
нагласа към социалните ценности на социализма 
мотивира неограничено от нищо и антидържавно, 
антиобществено и антинародно присвояване,  
усилващо се с отхлабването на тоталната власт: “За 
разлика от икономическия човек, администраторът 
използва груби и недетайлни картини на света и 
правила...Даже ако един управник има  пълно 
познание за отношението между своите стратегии и 
резултати, той би могъл да бъде отвъд възможността 
да натрупва, използва и разбира това познание. Нито 
би имал възможността (като правило) да подрежда 
всички свои възможни стратегии напълно и тран-
зитивно.” (Tisdel, 1976, с. 199) Ако една икономика се 
прави от администратори, а не от бизнесмени, то тя е 
обречена на нерациналност.  

 Темата е обширна, но тук е важно да подчертая, 
че разбирането на човека, а в социологията 
разбирането на “западните” общества и социални 
събития е решаващо зависимо от парадигмалната идея 
за рационалност. Това става ясно особено след 
фундаменталните работи на Макс Вебер върху 
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рационалната природа на западните социални--
икономически, политически и културни--институции.  

Теоретичната икономическа наука е изградена 
изцяло върху парадигмата за рационалността, като 
растежът на богатството или по-пряко печалбата е 
рационална цел и определя рационални действия за 
постигането си. Тук класическата трудова теория на 
стойността (Смит, Рикардо) е “снета “ в теорията за 
рационалността. Това значи, че богатството расте не 
просто в труда, а в онзи труд по производството и 
разпределението, който има рационален, обратен на 
ентропията  ефект. (Тук използвам термодинамичното 
понятие съгласно възприетия от мен метод не като 
"физична същност", я като ред срещу разпадането на 
жизненея свят.) 

Аз интерпретирам рационалността тук като 
покриваща се с ефекта на негентропията, на 
организацията на икономическото пространство, на 
намаляването на хаоса и растежа на реда. Но има две 
разбирания за “хаос” и “ред”, които тук са решаващи. 

Според нагласата, визията и дейността в 
социализма редът е проекция на разума в едно 
центрирано икономическо пространство (план). 
Единното рационално процедиране е планирането и 
изпълнението на плана. В икономическата менталност, 
теория и практика на капитализма редът е необхватен 
от разума ефект на множество рационални и 
ирационални действия и  събития, които се “напасват” 
едно към друго в свръхсложна динамична мрежа 
(пазар). Единичното рационално действие не е 
действие съгласно централен план, а съгласно 
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постъпващите от пазара ценови сигнали (обратна 
връзка), съпоставени с безусловната цел--нарастването 
на богатството на автора на действието. 

Рационалното икономическо действие е или аси-
милиране на природни ресурси--“производство”, или 
организиране на локални богатства--“разпределение”. 
Простото трудово усилие в производството и разпре-
делението не гарантира растеж на богатството. 
Погрешно е определението на "стойността" чрез 
труда. Това е класически тип научна рационалност, в 
която се използва идеята за "субстанция" на 
стойността. За съвременната наука "стойността" не е 
обективна същност, а акт на оценяване. За това е ну-
жен ефект на „негентропия“, т.е. нова положителна 
оценка или признание на продукт или като стока, или 
като сделка. Точно тук е решаващата слабост на 
трудовата теория, възприета и консервирана в 
контекста на една концепция за конфликта между 
“труд” и “капитал “ от марксистката икономическа 
теория.  

Икономическият континуум – това е пазарът. 
Всичко – от проектирането до консумирането (взето 
извън физиологията и психологията) – става в пазара. 
Тази представа изключва обособяването на пазара ня-
къде извън производството. Икономическото прост-
ранство е хомогенно. То има едни и същи свойства 
спрямо богатството във всяка своя точка. Във всяка 
точка на пазара е възможно нарастване или намалява-
не на богатството.  

 



 161

Нарастването на богатството е плод на смислово 
и знаково преструктуриране в пазарния ментален, 
ценови и актов континуум така, че се повишава него-
вата степен на организираност. Например прави се ма-
газин за определена дефицитна стока на мястото и във 
времето, в който тя е дефицитна. Собственикът на то-
зи магазин забогатява. В социалистическата икономи-
ка определен ръководител има пълномощия да се раз-
порежда с някакъв поток богатство. Той може да 
повишава богатството, но може да  присвоява по на-
чин, който изключва санкционирането му. Той може 
да сключи серия от сделки по механизма на взаимните 
услуги, като спечели по този начин богатства от дру-
гите сфери, които не са под негов контрол. Във всички 
случаи той следва спуснатия отгоре план и само в 
неговите рамки може да си позволи рационална 
инициатива. Ако планът е погрешен, нереалистичен, 
ситуацията е нерационална. Ако планът е смислен за 
дадената точка на производство, ситуацията може да 
се развие рационално, или не. Това  зависи от интереса 
на директора и подчинените му към умножаване 
богатството на държавата, както и от конюнктурата, 
т.е. от интерсубективната констелация на решения и 
действия. 

Човешката мотивация започва от личността. 
Само трансцендентално самосъзнаващият се жив 
телесен субект може да интендира свободно и 
целесъобразно нарастване на богатството. Човек е 
телесен, той има страсти, потребности, спонтанност. 
Той е обаче телесен и жив чрез своята ментална 
трансценденталност. Негови безусловни смисли са 
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живот, сигурност, свобода, богаство, достойнство. Той 
може да живее само ако се храни, облича, има подслон 
и признато цялостно Аз. Без личен смисъл, без 
интенция за лично забогатяване, легално или 
илегално, икономическото действие е обречено на 
нерационалност или индиферентност. Ако 
социалистическият мениджър или социалистическият 
работник визират и получават лично удовлетворение 
от своята производствена дейност, те движат 
икономиката напред, поне локално. Но ако това не е 
така, те няма да се поколебаят много да действат в 
ущърб на държавата заради собственото си 
облагодетелстване. Една нерационална организация, 
проектирана от центъра, може да ги остави 
индиферентни, доколкото от резултатите от техния 
труд не зависи тяхното лично богатство. 

Интерсубективната форма на икономиката е в 
правилата на икономическите игри. Тя клони към ня-
какъв разноформен вид партньорство и съперничество 
навсякъде, където се прави богатство. Независимо 
дали  е “производство, разпределение, размяна или 
потребление” (четирите категории са взети от 
марксистката икономическа теория), всеки акт в 
икономическото пространство е рационален или 
нерационален в различна степен и води винаги до 
промяна в локалното и глобалното богатство--
изчезване на налично и/или поява на ново богатство. 
Свойствата на икономическото пространство и време 
са едни и същи във всяка точка. Рационалното 
икономическо действие както в капитализма, така и в 
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социализма, е организация, негентропия, експанзия, 
при която се ражда богатство в точката на действие, за 
субекта на действието. А това пространство-време е 
пазарът. Само като пазар икономическото 
пространство е разбираемо в своята хомогенност 
спрямо рационалното действие. Така извеждаме паза-
ра в контекста на феноменологията като 
интерсубективна форма в жизнения свят. 

Няма разлика в коренната феноменология на 
икономическата динамика между капитализъм и 
социализъм, защото двигателят на тази динамика е 
един и същ--автономната телесна личност. (Това 
обяснява, както ще видим в друга глава, защо 
социалистическата икономика гравитира вън от 
социалистическите институции в посока към индивида 
и така ги руши.)  

Свободният (легален или илегален) пазар е лична 
свобода и отговорност за всеки участник в играта. 
Всяко действие е поставено в рискова ситуация. Рис-
кува както законният частен собственик, така и прис-
вояващият държавна собственост, макар и по различен 
начин. Във всички случаи правилата не променят ко-
ренните мотивации, свеждащи се до стремеж към по-
вишаване на Азовото богатство. 

Феноменологичното проясняване на държавната 
собственост и на произтичащата от нея централно-
планова икономика трябва да доведе до проясняване 
жизнения свят на човека на реалния социализъм и така 
на интерсубективния жизнен свят на комунизма. 

15. Правото на собственост 
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Собствеността не е атрибут на “естествения чо-
век”,  доколкото можем да използваме тази абстракция 
на Новото време, развило модерната концепция за 
свободата и собствеността. Но разполагането с при-
родни ресурси и с произведения на труда е било вина-
ги характеристика на социалния човек. Съвместният 
начин на живот на хората изисква отграничаване на 
владенията на всеки в зависимост от силата или поло-
жението във властната йерархия. Гражданинът, влязъл 
в “обществен договор” влиза преди всичко в отноше-
ния и права на собственик. Формата на собственост е 
фиксирана в този договор – в правилата на икономи-
ческата игра. Тя е суперправило на играта, защото оп-
ределя менталния и знаков хоризонт на възможните 
ходове. Формата на собственост определя какво игра-
чът може и какво не може с фигурите на игралната 
дъска икономика.  

Собствеността е формулирана от  Възрожденска 
и Нова Европа като основно (вродено) човешко право. 
Това право се адресира не към решението на властта, а 
към качествата на “човешката природа”. Според евро-
пейското класическо схващане собствеността е свобо-
да на волята спрямо предмета. Тя задава конфигураци-
ята на едно разпределение на богатството и възможни-
те траектории на икономическото действие. Собстве-
ник – това е свободен и отговорен за своята собстве-
ност човек или институция.   

Феноменологията разпознава като обект на 
собственост само онова, което подлежи на 
артефактуално формиране от ума и интенцията на 
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икономическия актьор. Всичко, което може да се 
интендира в интерсубективното съгласие така, че да 
подлежи на покупко-продажба, е обект на 
собственост. Човешкото същество, интендирано и 
превърнато според приет закон или нрави в роб, е 
обект на собственост. Не са обект на собственост 
свободните човешки личности, духът и тялото на 
свободния човек, въздухът, морската вода и всичко на 
Земята, което е напълно независимо от размяната. Тъй 
като всяко човешко същество е трансцендентален 
субект, то не може да бъде обект на собственост--
робът може да се самоубие, да постигне 
освобождаване, да бъде откупен. (В известна степен 
това важи и за животното--то е живо и докрай не 
престава да се стреми към спонтанен живот без 
външно насилие. Притежаването на хора (и в някакъв 
по-неясен смисъл на животни и неживи природни 
феномени) има условно-правен, но не и безусловно-
феноменологичен смисъл. Тук е прекрачена невидима 
граница, разкъсана е човешка форма и е визиран 
несъстоятелен контрол върху нещо извън мярата. Тази 
грешка да се смесва силовото и скрепено 
интерсубективно чрез договор “владеене” на живота с 
проекцията на живата човешка форма в нейния жизнен 
свят, грешката на артефактуализирането на живота, е 
еднородна с грешката на комунизма. 

Няма резки граници в артефактуалната експанзия 
на човека и за нищо на Земята и в Космоса не може 
ясно да се каже дали някога ще бъде собственост. 
Нагласата на западния човек към собствеността 
имплицира неограничено притежание. Тя е бременна с 
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“отчуждение”, ако можем да използваме тази 
категория от Хегеловата и Марксовата философия. В 
правото на собственост отсъства непосредствената 
жива телеология и възприятието за границите на 
формата. Наистина аз избирам своето действие върху 
моето притежание. Това ме прави отговорен за бед-
ността или богатството, които извличам от моето чрез 
моите решения и действия. Но по правото си на 
собственик аз не нося отговорност за излизането от 
някакви граници, например като робовладелец, освен 
в нравствен смисъл (Георг Хегел във Философия на 
правото  подчертава, че собствеността е отговорност и 
предполага разум (Гегель, 1977)). Това “отчуждение”, 
което според Маркс съпътства частната собственост,  
прави собствеността съмнителна като право и 
мотивира идеята за държавна собственост или за 
общностно владеене (комунизъм). / 

Ето каква е Марксовата визия спрямо това право: 
“за едно от най-съществените права на човека беше 
обявена ... буржоазната собственост” (Маркс, Енгелс, 
1977, Т. 1, с. 107) Маркс  определя  собствеността като 
“обществено отношение”, или по-точно 
“производствено отношение”, което конституира 
всяка отделна икономическа формация. 
“Съвкупността на тези производствени отношения 
образува икономическата структура на обществото, 
реалната база, върху която се издига една правна и 
политическа надстройка и на която отговарят 
определени форми на общественото съзнание.”(Маркс, 
Енгелс, 1977, Т. 7, с. 115) 
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 Трябва да се отбележи идеологическата 
натовареност  на разбирането на собствеността като 
“обществено отношение”. То разпознава частната 
собственост като “отчуждение”, а обществената--като 
“осъществяване” на човека (Ръкописи от 1844). 
Частната собственост е “отношение на  експлоатация”, 
а обществената--“отношение на равенство” (Немска 
идеология, Манифест, Капиталът). Определението на 
собствеността като “отношение между хора на 
различни места в организацията на производството” 
изтласква на заден план основния смисъл на 
собствеността като владеене на предмети като “повод” 
и го подменя с “отношенията”. Но в собствеността 
няма предзададено отчуждение освен в общия смисъл 
на "правото" спрямо "спонтанния живот".  

16. Растежът на богатството и "стойността" 
Според бащата на съвременната икономическа 

наука Адам Смит съотношението между продукта на 
труда и броя на онези, които го потребяват,  

„при всеки народ неизбежно се регулира от две 
различни обстоятелства: първо, от умението, лов-
костта и съобразителността, с които изобщо се 
прилага неговият труд, и , второ, от съотношение-
то между броя на тези, които са заети с този труд, 
и  броя на тези, които не са заети с такъв труд... 
Това разделение на труда, от което се извличат 
толкова много изгоди, първоначално не е резултат 
на каквато и да било човешка мъдрост, която 
предвижда и цели общественото изобилие, до кое-
то то води...Ние очакваме своя обяд не от благово-
лението на месаря, пивоваря или хлебаря, а от 
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ревнивото им отношение към собствените им ин-
тереси. Ние се обръщаме не към тяхната хуман-
ност, а към техния егоизъм, и никога не им гово-
рим за нашите нужди, а за техните изгоди.“ (К.М. 
– С.Г.)(Смит, 1983, с. 15--16) 
Тук се съдържат няколко свързани тези: 
1. Богатството зависи пряко от човешкото 

рационално действие (“умението, ловкостта и 
съобразителността в прилагането на труда”) и 
относителното количество на заетите с труд). 2. 
Богатството е резултат от организация, т.е. 
“разделение на труда”. 3. Първопричината е 
“човешката природа” (интелект, реч). 

Това е духът на Новото време. Той се уповава на 
абсолютно свободния индивид повече, отколкото на 
исторически сформираните общности и традиции. 
Карл Маркс, в традициите на немската философия и 
немския спекулативен рационализъм, се опитва да 
обясни нарастването на богатството с един 
метафизичен принцип и един конфликт. Принципът е 
диалектическото противоречие и той осмисля конф-
ликтното начало (експлоатацията). Властта на богатст-
вото (капиталът) над бедността (труда) е в принуди-
телното извличане на стойност от човека като носител 
на работна сила. Богатството идва не от операциите на 
пазара, а от свойството на труда да ражда нова стой-
ност. Тук под труд се има предвид това, което прави 
работникът. Труд е съединяването на частите на една 
машина, например. Единственото нарастване остава 
трудът на работника. За Маркс нито организацията, 
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нито различното търсене и предлагане, нито машината 
не дават "стойност". Така е пропусната възможността 
да се схване богаството в тъканта на многостранния 
интерсубективен живот. Маркс развива понятието ка-
питал и неговото постоянно нарастване в Хегелов ка-
тегориен контекст: 

„Обръщението на парите като капитал е самоцел, 
тъй като нарастването на стойността се осъщест-
вява само в пределите на това постоянно движе-
ние. Поради това движението на капитала е безг-
ранично. 
...Така че капиталът не може да възникне в обръ-
щението, но също не може да не възникне от об-
ръщението. Той трябва да възникне в обръщение-
то и същевременно не в него...Получава се следо-
вателно двойствен резултат. 
Превръщането на парите в капитал трябва да бъде 
изведено въз основа на закони, които са иманент-
ни на стоковата размяна, така че за изходната точ-
ка да важи размяната на еквиваленти...Изменение-
то на стойността на парите, които трябва да се 
превърнат в капитал, не може да протича в самите 
пари... не може да произлезе от втория акт на об-
ръщението, от препродаването на стоката, защото 
този акт само превръща стоката от натуралната й 
форма обратно в паричната форма. Следователно 
изменението трябва да се извършва в самата сто-
ка, която се купува в първия акт П – С, а не в ней-
ната стойност, тъй като се разменят еквиваленти и 
стоките се заплащат по техните стойности. Така 
че изменението може да възникне само от нейната 
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потребителна стойност като такава, т.е. от нейно-
то потребление. За да може да извлече стойност 
от потреблението на дадена стока, нашият прите-
жател на капитал трябва да има щастие да открие 
в сферата на обръщението, т.е. на пазара, такава 
стока, чиято потребителна стойност да притежава 
своеобразното свойство да бъде източник на стой-
ност, т.е. такава стока, чието фактическо потреб-
ление да представлява процес на овеществяване 
на труда, т.е. процес на създаване на стойност. И 
притежателят на пари намира такава специфична 
стока: работоспособността, или работната си-
ла.“(Маркс, 1979, Т. 1, сс. 164--179) 
На основата на Хегеловата диалектика Маркс 

достига нови теоретична форма в обяснението на екс-
панзията на капитала. Същевременно той продължава 
класическата трудова теория на стойността, като я ра-
дикализира. Стойността не расте в пазарното прост-
ранство, а в производството, чрез труда. Тя има за суб-
станция труда. Пазарът е само среда за капитала. Паза-
рът не е сфера на рационално действие – той не носи 
нова стойност. Защото според „закона за стойността“ 
стоките се разменят като равни стойности.  

Карл Маркс е прав, когато подчертава 
невеществения, абстрактния характер на "стойността". 
Тя не е нито материя, нито енергия, нито информация. 
Но той се заблуждава, като смята, че стойността е 
“обективна” и “измерима обективно”. Илюзията за 
“обективната стойност” и оттук за “равните 
стойности” при размяната, е плод на класическата 
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научна рационалност. Според класическата наука има 
обективни същности и закони, които ние намираме в 
природата (и в обществото). "Стойността" в Капиталът  
е обективна същност, която е натрупан труд. Нейната 
субстанция (базова категория на модерното мислене и 
наука)  е трудът (Маркс). Но е емпирична истина, че 
човешкият труд, дори и "абстрактният" (друго 
есенциалистко понятие), може да е нерационален и да 
не носи богатство. Факт е също, че една и съща стока 
има различна ценност за различни хора в различни 
времена и места и дори за един и същ човек. Най-сетне 
е ясно, че стойностни предмети могат да се правят и 
само чрез организация, без “производство”. Такива 
предмети са проектите, организирането на 
производството, актовете на пласиране на стоките и 
рекламните кампании.  

"Стойността" по никакъв начин не се носи от 
предмета, нито от обективни “обществени 
отношения”. Цената е  знак за рационално, 
интендиращо и търсещо признание на пазара 
определяне на "подреждащия потенциал" на стоката за 
онзи, който я купува. Никоя стока на пазара няма 
фиксирана стойност, а само плаваща цена--знак за 
намиран от някого някъде и някога смисъл. Маркс 
заедно с класическата наука не допуска, че "равните 
стойности", по които се обменят стоките, може да са 
по-високи, отколкото преди продажбата. Наистина, 
след като сделката е изгодна и за двете страни, тя ре-
ално повишава богатството и на двете--продавачът 
прибира търговската си печалба, а купувачът на произ-
водителна стока прави успешно вложение, което носи 
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печалби. Богатството расте сумарно и при загуба на 
един от участниците в онази степен, в която сделката е 
рационално общо действие.  Този процес  може да се 
проясни феноменологично или херменевтично. Не е 
възможно която и да било естествена наука за го 
обясни като измеримо нарастване на обективно 
наблюдаема и измерима величина. Парите не са 
обективно измерими, защото са просто знаци и 
подлежат винаги на преоценка. Тяхната величина се 
определя ситуативно от интерсубективното признание 
според пазарния курс на парите. И това нарастване се 
проецира в оценявяно повишаване организираността 
на пазарното пространство. Богатството се 
преразпределя така, че новото му пласиране и 
включването му в нови траектории води към неговия 
растеж. 

Маркс в съгласие с класическата наука и 
идеологемата за експлоатацията не вижда размяната 
като смислова организация на икономическото 
пространство, като рационален акт, като емерджентно 
явление на повишаване на стойността. Тезата, че капи-
талът расте само в трудовото обръщение, в потребява-
нето на работната сила, е невярна. Никъде никога не е 
сигурно нарастването на стойността. Само чрез на 
менталната динамика на  взаимното признаване и 
оценка се постига и може да се разбере пазарната 
динамика и равновесната й тенденция. Тази 
феноменологична интерпретация сигурно има 
слабости. Тя не може да се математизира и 
верифицира точно, защото  менталното не е 
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наблюдаемо. Но тя може да се подкрепи чрез 
адекватната интерпретация на динамиката на 
валутните и другите пазарни курсове. Тя в частност 
обяснява, за разлика от всеки друг анализ, силните 
трусове на борсата, предизвикани от мненията на 
участниците и на обществените групи дори за събития 
извън икономиката. Банките могат да фалират от 
лошото мнение  за тях на вложителите, което ги кара 
да си изтеглят парите.  

Богатството или "стойността" е феномен, а не 
трансцендентна същност. В пазара „наемен труд“, „ин-
вестиране“, „покупка“ и „продажба“ са всички 
рационални в  различна степен действия и смисли.  Те 
са предмет на избор от субекта в партньорство с други 
субекти. Действията на пазара са свободни, отговорни 
и рисковани. Костват умствена, физическа и друга 
енергия. В резултат от наслагването на ходове и 
тяхното интерсубективно санкциониране чрез цените, 
икономическото пространство постоянно се структу-
рира така, че пазарът клони към равновесие. (Времен-
ните „ниши“ за определена стока бързо се запълват, 
защото към тях веднага се насочват мотивирани уси-
лия, носещи по-голяма печалба от нарасналата поради 
„дупката“ на дефицита цена. Пренасищането също се 
преодолява от намалено предлагане, тъй като води до 
понижаване на цената.) 

Всеки отделен пазарен ход – правене или про-
дажба, покупка или потребяване – има стратегията да 
повиши моето богатство. Ако стори това, този ход се 
оказва рационален. Когато се прави някаква машина, 
дреха или храна, се свързват в пространството и вре-
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мето в едно цяло някакви елементи, които доставят 
удоволствие (удовлетворяват потребности, желания, 
стремежи). Когато се купуват материали, енергия, и се 
организират в един процес по проект, който ще нама-
ли ентропията на човешката дейност, актуално нашето 
богатство намалява, то се изразходва. Ние правим вло-
жение. Това потъване под нулата е оправдано поради 
очакването, че в някакъв бъдещ момент ще върнем в 
повече загубената енергия (богатство, пари). Това е 
рискът на вложението, който се оправдава, ако произ-
водството и продажбите се окажат рационални, 
подреждащи, а не деструктивни.                   
 Но в последна сметка ефектът на 
интерсубективна рационалност  е налице. Защото 
всеки акт на пазара е комуникативен и за разлика от 
изкуствените игри като шаха пазарната игра води до 
победа на произволен брой участници. В една сделка, 
за разлика от една шахматна партия, и двамата 
участници могат да спечелят. Така нарастването на 
богатството е устойчива тенденция в свободната 
пазарна икономика. Тя е ограничена обаче чрез  
ограниченията на човешката артефактуална експанзия. 
Напрежението в системата икономика--природна 
среда расте постепенно и заплашва с взрив--
изтощение на суровини, екологична криза, 
демографски взрив и т. н.  

Богатството нараства неограничено. Това 
нарастване се проецира в едно лавинно умножаване на 
вещите. Вещите "натежават" в жизнения свят и го 
правят по-малко жив, защото няма бариера, която да 
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спре експанзията преди накърняването на живота. 
Менталната неудържимост на "волята за власт" и на 
"страстите" към натрупване, притежание и 
потребление, водят неизбежно до трусове и вероятно 
ще взривят западната цивилизация. Нейните 
трандцендентални форми не съдържат мъдростта на 
самосъзнанието за нашата форма и граничност и 
остават модерни в добър и лош смисъл--като 
рационална експанзия и като  рационална експанзия. В 
Протестантската етика и духът на капитализма  Макс 
Вебер пише:  „Спецификата на тази философия на алч-
ността изглежда е...преди всичко идеята за дълга на 
индивида към растежа на капитала му, който е пред-
поставен като цел в себе си. Наистина това, което се 
произвежда тук, не е просто средство за проправяне на 
някакъв път в света, а особена етика. Нарушаването на 
тези правила е третирано не като глупост, а като неза-
читане към дълга. Това е същността. Това не е хитрост 
на бизнеса, този тип мислене е достатъчно общ, той е 
етос.“ (Вебер, 1991, с. 34) Тази "цел в себе си" е цел 
извън живота. Тя носи опасност различна от 
комунизма, но отново разрушителна. 

17. Държавната собственост 
Идеята за „обществена собственост“ е толкова 

стара, колкото са идеите за справедливостта. Особено 
силно се развива тя в съчиненията на големите евро-
пейски утописти от Възраждането и Новото време–-
Томас Моор и Томазо Кампанела, Сен Симон и Шарл 
Фурие. Най-силно обосноваване тя намира в трудовете 
на Карл Маркс: Икономическо-философски ръкописи 
1844, Манифест на Комунистическата партия–-1848, 
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Икономическите ръкописи от 1857-1859, Критика на 
Готската програма-–1875. Най-интересен е анализът в 
ранните ръкописи от 1844. Това е един ярък и радика-
лен хуманизъм, силно повлиян от Фойербаховата 
Същност на християнството. 

Според Маркс (Философско-икономически 
ръкописи от 1844) в капиталистическото производство 
в екстремна форма е получено отчуждението на чове-
ка от неговата същност като отчужден труд, съответст-
ващ на частната собственост. Във функцията си на на-
емник  

„работникът, съвсем не за да може да купува 
всичко, е принуден да продава себе си и човешко-
то у себе си... Капиталистът притежава тази сила 
не заради своите лични човешки качества, а до-
колкото е собственик на  капитала... Работникът 
става толкова по-беден, колкото повече богатство 
произвежда, колкото повече се увеличава неговата 
продукция по мощ и обем... с нарастване на 
стойността н а предметния свят нараства и обезце-
няването на човешкия свят... работникът се отнася 
към продукта на своя труд  като към чужд  
предмет... Така че колкото по-голям е този про-
дукт, толкова по-малък е самият той... Върхът на 
това робство е, че той може да се съхрани като 
физически субект вече само в качеството си на ра-
ботник, и вече само в качеството си на физически 
субект  той е работник ... за работника трудът е 
нещо външно, т.е. не спада към неговата същност, 
и поради това той не се утвърждава в своя труд, а 
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се отрича, не се чувства щастлив, а нещастен, не 
разгръща свободно никаква физическа и духовна 
енергия, а изтезава тялото си и разрушава духа 
си... Чуждостта на труда проличава ясно в това, че 
щом няма физическа или някаква друга принуда, 
от труда се бяга като от чума“(Маркс, Енгелс, 
1978, Т. 9, с. 16--50)   
Комунизмът е отрицание на частната собстве-

ност и с това на отчуждения труд. В този смисъл той 
дори е определен от Маркс като „свободна индивиду-
алност“. Маркс допуска и смята, че доказва, че "об-
ществената собственост“, която в началото неизбежно 
е държавна, ще ликвидира отчужденото частно 
притежание и  ще възвърне на човека естественото 
или същностното отношение към предметите на него-
вата дейност, което е „обществено“.   

Комунизмът като  
„положително премахване на частната собстве-
ност, т.е. сетивното присвояване на човешката 
същност и на човешкия живот, на предметния чо-
век и на човешките произведения за  човека и от 
човека – трябва да се схваща не само в смисъл на 
притежаване, в смисъл на владеене. Човекът си 
присвоява своята всестранна същност по всестра-
нен начин, т.е. като цялостен човек...Частната соб-
ственост ни е направила толкова глупави и еднос-
транчиви, че един предмет е наш само тогава, ко-
гато го притежаваме, т.е. когато той съществува за 
нас като капитал или когато го обладаваме непос-
редствено, ядем го, пием го, носим го на тялото 
си, обитаваме го и т.н. – накратко, когато го упот-
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ребяваме... Ето защо мястото на всички  
физически и духовни чувства е заело простото от-
чуждение на всички  тези чувства--усетът за при-
тежание ... Ето защо премахването на частната 
собственост е пълното освобождаване на  всички 
човешки сетива и качества... Тяхното отношение 
към нещото е  заради нещото, но самото това не-
що е предметно човешко отношение към самото 
себе си и към човека, и обратно. Поради това пот-
ребността или ползването  са загубили своята 
егоистична природа.“ (Маркс, Енгелс, 1977, Т. 9, 
сс. 50--54) 
Смисълът на тази Марксова критика е освобож-

даване на отношението на човека към предметите. 
"Притежанието" трябва да се замени с "реализацията 
на същностните сили". Това е същият смисъл, в който 
Фойербах критикува християнството като отчуждение 
на човешки качества и обожествяването им като нещо 
отвъдно. И в двата случая многостранното обективи-
зиране на човека в света е „заменено“ според критика-
та от едномерното фиксиране в религията (Фойербах) 
чрез вярата и в частната собственост (Маркс) чрез 
притежанието. Притежанието се оказва според Маркс 
не необходимо условие з а свободно осъществяване на 
всички жизнени актове с предмета, а неизбежно замес-
тване, отчуждаване на  тези жизнени актове от тяхната 
жива същност. 

Наистина има някакъв смисъл да се критикува 
голото притежание, когато по някакъв начин това при-
тежание изключва ползването. Но дали притежанието 
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води към "свобода" или към “отчуждение”, е 
невъзможно да се реши в теорията. Собственикът 
просто решава сам дали да потребява, дали да “живее” 
с предмета и в какъв модус.  Можем да критикуваме и 
да презираме вещния фетишизъм. Но тогава собстве-
ността е разгледана психологически и се маркира само 
едно уникално отношение, което се универсализира. 

Но каква социална форма, каква правна регула-
ция ще има свободното непритежание? Какво ще даде 
комунистическата лишеност от частна собственост? 
Дали тя ще върне „загубения рай“ на свободното жи-
веене с предметите? Как ще се съчетават моите и твои-
те интенции за ползване на артефактите, ако те не при-
надлежат на никого персонално? Социалистическата 
държавна собственост, замислена като първа форма на 
комунистическата обществена собственост, показа 
своите  позитивни и негативни възможности в това от-
ношение.  

В комунистическата визия на младия Маркс, 
както и при възрожденските утописти, е изразен 
смисъла на завръщането към изгубената хармония. 
Тук то е формулирано като Хегелова диалектическа 
фигура на отчуждение и обратно присвояване на 
"човешката същност". При комунизма като в Едем 
преди грехопадението предметите не са владени, при-
тежавани или ползвани – те са живени. Така, както се 
диша въздухът и се пие ручейната вода или както хо-
рата гледат звездите и се наслаждават на планините. 
Тук производство и разпределение, размяна и потреб-
ление се регулират без взаимни ангажименти и без за-
конна форма. Това е завръщане към един „естествен“, 
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но обществен човек. Дотук се стига през етапа на дър-
жавната собственост, при който играта е по правилото 
„от всеки според способностите – на всеки според тру-
да“. Трудът се измерва от обществото. Държавата сре-
щу представени квитанции за заработена продукция 
раздава п редмети за потребление. Така описва социа-
лизма Маркс в Критика на Готската програма от 1875 
г. 

Според Пол Лафарг  обществената собственост е 
нещо изначално:  “Първобитният човек не може да 
дойде до идеята за индивидуалната собственост по 
простата причина, че той няма  съзнание за своята 
индивидуалност, за своята отделност като лице от 
еднокръвната група, в която той живее.” (Лафарг, 
1922, с. 14) (Тази спекулация е почти лишена от 
фактически основания. Частната собственост е позната 
и в най-примитивни култури.)  

Икономическата организация на много индивиди 
неизбежно ограничава спонтанността, както въобще 
законите ограничават „дивата свобода“ на естествения 
човек. „Човешката същност“ и „многообразието на чо-
вешките сетива“ съвсем не включват някаква 
интерсубективна подредба в рамките на цялото общес-
тво. Това е възможно само чрез съгласуване на сво-
бодни воли. А тези свободни воли могат да действат и 
чрез насилие върху един за сметка на друг. Ресурсите 
на труда и дори на природата са ограничени и хората 
просто не могат да осъществяват подобен „вечен дви-
гател“. 
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Дишането и смехът не са съизмерими с 
нормативините рационални действия като сделка, про-
изводство, разработка. Аз не мога да си представя ня-
каква социална система за „регулиране“ на спонтанни 
човешки волеизявления и действия. Идеята на „дого-
вора“ е обратната – да се остави максимум нерегла-
ментирана от обществото лична свобода, без да се пре-
чи на свободата на другия. Обществено целесъобраз-
ното е само продукт на съгласието, а не отправна точ-
ка за определяне на личната воля. В социалния жизнен 
свят така се обособява една артефактуална област, в 
която е валиден “договорът”, за да се остави цялото 
останало жизнено пространство на самия спонтанен 
живот. Анализът на отчуждения труд с всичките му 
находки сто и петдесет години след написването на 
“Философско-икономическите ръкописи” важи нес-
равнимо повече за онази система, която бе призвана да 
„ликвидира отчуждението“, отколкото за „отчуждена-
та“ частнособственическа система. Интенцията за 
премахване на частната собственост в името на 
човешката свобода е усилена до степен на интенция за 
разрушаване на обществения договор със сила в Ма-
нифест на комунистическата партия--първото 
публикувано формулиране на научния комунизъм. 

„Вие се ужасявате, че ние искаме да премахнем 
частната собственост. Но във вашето сегашно об-
щество частната собственост е премахната за де-
вет десети от неговите членове; тя съществува 
тъкмо защото не съществува за девет десети... С 
една дума, вие ни упреквате ,че ние искаме да 
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премахнем  вашата собственост. Да, ние наистина 
искаме това. 
От момента, когато трудът вече не ще може да 
бъде  превръщан в капитал, в пари, в поземлена 
рента, накратко – в обществена сила, която може 
да бъде монополизирана, т. е. от  момента, когато 
личната собственост вече  не ще може да се прев-
ръща в буржоазна собственост, от този момент, 
заявявате вие, личността е унищожена. 
Следователно признавате, че под личност вие не 
разбирате нищо друго освен буржоата, буржоаз-
ния собственик. Такава личност наистина трябва 
да бъде унищожена... 
Възразяват, че с премахването на частната собст-
веност щяла се престане всякаква дейност и да 
настъпи     всеобща леност. 
Ако е така, буржоазното общество би трябвало от-
давна да е загинало от леност; защото в него онзи, 
който се труди, нищо не придобива, а този, който 
придобива, не се труди. Всички опасения се свеж-
дат до тавтологията, че щом няма вече капитал, 
няма да има вече наемен труд... 
Разбира се, това може да стане на първо време са-
мо с деспотична намеса в правото на собственост 
и в буржоазните производствени отношения, 
т.е.чрез мерки, които изглеждат недостатъчни и 
несъстоятелни, но които в хода на движението 
надрастват самите себе си и са неизбежни като 
средство за преврат в целия начин на производст-
во...“(Маркс, Енгелс, 1977, Т.1, с. 106-107 ) 
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Тази програма е изпълнена от Октомврийската 
революция в Русия. "Декретът за земята"--първия акт 
на болшевишката власт, написан от Ленин, гласи: 
"Най-справедливото разрешение на поземления 
въпрос трябва да бъде следното: 1. Правото на частна 
собственост върху земята се отнема завинаги; земята 
не може да бъде нито продавана, нито купувана, нито 
давана под аренда или залагана, нито отчуждавана по 
какъвто и да било начин...2. Всички поземлени 
богаства: руди, петрол, въглища, сол и др., а също и 
горите и водите, които имат общодържавно значение, 
преминават в изключително ползване от държавата." 
(Ленин,  1975, с. 22)  

Комунистическият експеримент показа, че при-
надлежащото „на всички“ не става принадлежащо на 
„всеки“. Със същата сила, с която то е „на всички“, то 
е и ничие. Когато държавата като институция, а не 
живият човек като трансцендентален субект, е 
собственик, това е безлична форма на владеене, в коя-
то рационалното икономическо действие е насочено 
към разграбване и унищожение на богатството, обект 
на „обществена собственост“. Отношенията тук се 
оказват радикално по-отчуждени от онези в частната 
собственост. Според Фредерик Приор това 
административно деформиране на държавната 
собственост не е изследвано сериозно от 
социалистическите икономисти: “Съвременните 
марксисти не се решиха да развият тези идеи в една 
по-обща теория на собствеността, която би покривала 
бюрократичните типове на собственически права в 
централно-планираните икономики или  феномените 
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на собственост при капитализма, които изглежда 
силно противоречат на чисто Марксовите оригинални 
хипотези” (Prior, 1973,p. 4). Вместо това 
политическата икономия на социализма до последния 
момент развиваше тезиса за “общонародния” характер 
на социали-стическата “държавна собственост” и 
Сталиновия основен закон на социализма: “Все по-
пълното задоволяване на непрекъснато нарастващите 
материални и духовни потребности на хората”. 
Отнасянето на "държавно" към "народно" говори за 
драматичен дефект на модерната рационалност: 
неразличаване на живите форми от институциите-
артефакти. 

Михаил Восленски  идентифицира цялата класа 
на “номен-клатурата” чрез  присвояването и 
притежаването на държавната собственост въпреки и 
встрани от социалистическото право, съвсем според 
марксизма, който вижда действителната собственост 
не във “всеобщото право”, а в класовото притежание: 
“Държавата е апарат за натиск и управление, който 
принадлежи на определена--господствуваща--класа, на 
нея и само на нея. Това, че класата управлява своята 
собственост с такъв апарат, изобщо не нарушава 
класовия характер на собствеността... Впрочем 
държавна форма на управление на собствеността е 
съществувала и в предкапиталистическите формации. 
Тя има съществено място в икономиката на 
робовладелските източни деспоти, например в Египет; 
такава е и основата на икономиката в Спарта.” 
(Восленски, 1993, Т. 1, с. 197) 
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Анализът на Восленски е ицзяло марксистки и 
идентифицира нова господстваща класа, в чиито ръце 
е държавата. Но как се получава така, че 
номенклатурата като "класа-собственик" се държи 
нерационално към "собствеността си"? Според Ф. 
Приор в държавната собственост е трудно да се 
определи отговорността за решенията на индивиди и 
групи.  

“Мекият бюджетен натиск” или дотирането на 
държавните предприятия, произвеждащи 
нерентабилно, но планово (Корнай), 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. 
Посткомунистическата икономическа реформа ясно 
доказва това. Мнозинството от държавните 
предприятия са във фактически банкрут или пред 
банкрут след разпадането на плановата икономика. 

Сред серията “нови икономически механизми” в 
България през 80-те години се появи формулата: 
“Държавата--собственик, колективите--стопани”. По 
същество това не променяше ситуацията, но беше 
следствие от един вид осъзнаване на 
несъстоятелността на централното държавно 
планиране. Намериха се и теоретични обяснения на 
тази ситуация (Мишев, 1988): “Социалистическата 
държава следователно е упълномощен от народа 
собственик на народната 
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собственост...Социалистическата държава не е 
пълновластен, а пълномощен собственик... 
Стопанисването е иманентна черта на 
социалистическата собственост, процес, при който тя 
се реализира икономически.” (Мишев, 1988, сс. 25--26) 

Феноменологически погледнато, държавната 
собственост структурира цялото легално икономичес-
ко пространство вън от пространството на личния 
свят. Личната свободна и отговорна воля е изцяло вън 
от тази институция. Тук са големите постижения и 
още по-големите провали на централно-плановата 
икономика. Постижения, защото в нагласата на никой 
частен собственик пряко не фигурират визии за 
всеобща стабилност, държавна сигурност, народно 
здраве, стратегически  проекти, индустриализация. А в 
тези сфери държавната собственост и държавното 
регулиране така или иначе абсорбират и осъществяват, 
макар и изкривена, една обществена субектност. От 
друга страна, и  инвеститорските авантюри, 
нерационалните свръх проекти, безнадеждните заеми, 
огромните злоупотреби, сривът в края – всичко това са 
реални, случили се вече пред очите ни събития. При-
родата е сериозно наранена. Дори и най-големият враг 
на марксистката теория не би могъл да предвиди в то-
зи мащаб пораженията на държавната собственост в 
централно-плановата икономика. 

Менталността на държавната собственост води 
до трайна забрава с прямо живите извори на “държав-
ното богатство”. Постепенно хората губят възприятие  
откъде идва държавното богатство. Те допускат, че в 
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зависимост от своите качества държавниците са в със-
тояние да „раждат“ богатството и да го „раздават“ на 
хората. Допускането на този неясен извор е ярък пока-
зател за ирационалната природа на нагласата в контек-
ста на държавната собственост. Илюзията за 
държавата ка то безкрайно могъщ източник на 
енергият а индивида, обръщането на истината за про-
изхода на богатството единствено от усилията на 
хората води до пасивност и ирационални очаквания за 
постоянната „грижа“ на държавата за всеки. 

Илюзия е да се смята, че кооперативната 
собственост при реалния социализъм е друга форма, 
различна от държавната. Доказателство за това е 
фактът, че кооперативните стопанства, образувани по 
нареждане на комунистическите партии, лесно 
преминават в държавни ръце--преходът от ТКЗС в 
ДЗС за българския стопанин бе съвсем безболезнен за 
разлика от колективизацията. 

Държавата е инстанция, която надхвърля всяка 
жива човешка форма. Тук е извършена подмяна на 
трансценденталния субект с институцията-артефакт. 
Държавната собственост десубективира икономиката 
и намалява относително богатството, което  хората 
биха могли да създадат. (Наистина държавната 
собственост и кооперациите  се оказаха подходящи за 
някои  сектори и при някои условия--съответно 
стратегически  и раздробени на малки частни дялове 
сектори.)  

Реалният социализъм доказва по ироничен начин 
правилността на Марксовата теза, че формата на 
собственост определя нарастването на богаството. 
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Наистина различните конфигурации на икономическо-
то пространство и различните правила на играта са 
различно адекватни, различно съответни, различно 
смислени и развиват различни рационални траектории 
за растеж на богатството. Реалният социализъм чрез 
отрицателния си опит показа, че една форма на собст-
веност (частната) се оказа по-ефективна от друга (дър-
жавната).  

Интендираният в държавната собственост 
смисъл е рационалистичен, демиургичен и 
есхатологичен. Той следва "субстанцията", 
есенциалната класическа наука и романтичната идея 
за "хармонията". Неговата есхатологичност се 
изразява във визията за социална достижимост на 
човешката хармония и по този път драматично 
погрешното полагане на държавата-собственик като 
"всички". 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. 
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II. Експанзия 
 
Сега предстои да проясня втората фаза от 

динамиката на комунизма. Това са социалните 
феномени, в които  “кристали-зира” и експанзира 
"реалният социализъм". Това е и оформянето на 
жизнения свят на човека на реалния социализъм. Тази 
експан-зия се задвижва от огромната човешка енергия, 
насочена към реализацията на комунистическия 
проект. Енергията се усилва от тоталитарния характер 
на обществото, в което се реализира проекта. В 
хомогенизираното политическо пространство 
проектът не среща значителна съпротива. Социалните 
сили се насочват принудително или свободно, под 
действието на централизирана власт, към Строежа на 
реалния социализъм и комунизъм. 

Понятието “експанзия” (феноменологично 
"конституиране") замества класическата категориална 
опозиция идея--реалност в смисъл на “реализация на 
идеята”. Още когато комунизмът е само на хартия, той 
вече е социално действие (а не просто идея), 
доколкото текстът става културен факт, интендира и 
тласка към социална промяна. Експанзията на 
комунизма значи феноменална динамика на усилване 
и отслабване на визията, проекта, промяната, 
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революцията, Строежа. Тук не се обособяват истори-
чески фази и етапи.  

Експанзията на феномена комунизъм  е процес 
на структури-ране  на комунистическия свят в 
политическото, икономическото и духовното 
пространство. Това е същевременно процес на дест-
рукция  на буржоазния свят--ентропия. Резултатът от 
този двузначен процес е историческа ентропия, ако 
комунизмът се оказва по-безжизнен и неефективен, и 
историческа експанзия, ако комунизмът е развитие на 
цивилизацията. В това отношение прогнозата на 
класиците е еднозначна. Според Маркс предисторията 
завършва, а историята започва с комунизма. 

Збигнев Бжежински пише в Големият провал: 
“Марксизмът-ленинизмът е чужда идеология, 
наложена в този район (Източна Европа--С. Г.) от 
империалистическа сила, чието господство е в 
противоречие с културната традиция на 
поробените народи. В резултат на това в Източна 
Европа е налице процес на органическо 
изхвърляне на присадената теория--явление, 
сходно с поведението на човешкия организъм 
спрямо присаден орган...Макар че марксизмът се 
появява най-напред в Западна Европа, 
адаптирането му към руската ориенталска 
деспотическа политическа култура обезличава 
първоначалната му хуманистична ориентация. 
Когато Сталин присажда съветския комунизъм 
към страните от Източна Европа, той всъщност 
трансплантира марксизма-ленинизма-сталинизма 
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в общества, които се идентифицират преди всичко 
със западноевропейското културно, религиозно и 
интелектуално наследство. Ето защо съветската 
империя в Източна Европа е може би уникална в 
световната история--доминиращата нация не се 
възприема от поробените народи като по-
издигната в културно отношение.” 
(Бжежински,1991, с. 101) 
Комунизмът експанзира първо от Запад на Изток 

и след това от Русия в Източна Европа. Историята 
показва недвусмислено съзряването на 
комунистическия проект в лоното на западния логос и 
в смисъла на Възрожденското завръщане към 
загубената хармония. Разбира се, феноменът 
комунизъм може да се потърси с основание в 
християнската идея за спасението, която не е западна в 
тесен смисъл. Но широкият поток на Западната 
цивилизация без съмнение включва органично 
интенцията към логосно изграждане на света на 
човека според принципите на разума и хуманността. 
Хуманната нагласа обаче преминава в антихуманна, 
когато срещу проекта застава цяла цивилизация. 

Марксизмът не е по-хуманистичен от ленинизма. 
Комунисти-ческия манифест--манифеста на заплахата 
против буржоазната цивилизация--не е написан нито в 
Русия, нито в Източна Европа, макар че е приложен 
именно там. Това е така по силата на изплъзването на 
рационалната цивилизация чрез демиургичната й 
форма "правене на свят" от културата на 
индивидуалистичния Запад. Западът стои отстрани и 
наблюдава иззад Желязната завеса експеримента. Така 
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той ражда духа на комунизма, без да носи самия 
комунизъм, последствията и отговорността за него.  

През есента на 1917 г. с немски пари и в немски 
запечатан вагон немското учение чрез руските 
емигранти-болшевики пътува за първата 
комунистическа революция. На втория етап на експан-
зия САЩ и Англия откриват западния фронт едва 
когато нацистка-та заплаха става съвсем осезателна за 
тях, не по-рано. Западът няма никакво желание да 
предотврати комунистическата експанзия в Източна 
Европа. Западът ражда комунизма като свой естествен 
и примамлив, макар и горчив плод, но го изтласква в 
слабата си перферия. Комунизмът експанзира по 
линията на най-малката съпротива на буржоазната 
цивилизация, която е най-слаба в Русия, а после в 
Източна Европа. Той не вирее в чужди култури като 
ислямската, макар че пуска видоизменени корени в 
тради-ционно централизирани хомогенни общества 
като Китай и Корея. Комунизмът се приема наистина 
като чужд орган от организъм в Унгария и Полша. В 
СССР и други страни отхвърлянето е по-слабо, но 
резултатите говорят за пасивна съпротива.
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           Глава пета. Комунистическата власт 
18. Революцията 
Комунизмът се определя от Маркс и като движе-

ние, което „унищожава сегашното състояние“ , т.е. от-
рицателно, и като “скок от царството на 
необходимостта в царството на свободата”, г. е. 
положително. Мисловната и действената нагласа e 
критическа и позитивна, разрушителна и конструктив-
на. Това е нагласата за съзнателното направляване на 
историческия процес с определена цел: комунизма ка-
то състояние. За Маркс социалното развитие е строго 
детерминирано от закони, интереси и класови борби и 
управляемо с помощта на научни предвиждания. Рево-
люционната практика е съзнателна и научно обоснова-
на дейност Това не е безсъзнателната еволюция, която 
„зад гърба“ на хората върши своята „работа“. 

Революцията според Маркс е резултат от 
обективен исторически ход, протича по законите на 
историята. Тя назрява в определен момент от 
развитието на отношенията между производителни 
сили и производствени отношения: “На известна 
степен от своето развитие материалните 
производителни сили на обществото влизат в 
противоречие със съществуващите производствени 
отношения или--което е само юридически израз на 
същото--с онези отношения на собственост, в 
границите на които те са се движили дотогава. От 
форми на развитие на производителните сили тези 
отношения се превръщат в окови за същите. Тогава 
настъпва епоха на социална революция.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, Т. 7, с. 115) 
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Ето как скицира комунистическата революция 
Карл Маркс в програмния Манифест: “Най-близката 
цел на комунистите е същата, каквато е на всички 
останали пролетарски партии: оформяване на 
пролетариата в класа, събаряне господството на 
буржоазията, завладяване на политическата власт от 
пролетариата.” (Маркс, Енгелс, 1977, с. 50)Според 
ясното съзнание на класика комунистическата 
революция: 

“най-радикално скъсва с идеите, наследени от 
миналото... Все пак в най-напредналите страни ще 
могат да бъдат почти навсякъде приложени 
следните мерки: 
1. Експроприация на поземлената собственост и 
използване на поземлената рента за покриване на 
държавните разходи. 2.Висок прогресивен данък. 
3.Премахване правото на наследство. 
4.Конфискация на имуществото на всички 
емигранти и бунтовници. 5.Централизация на 
кредита в ръцете на държавата--чрез една 
национална банка с държавен капитал и 
изключителен монопол. 6.Централизация на целия 
транспорт в ръцете на държавата. 7.Увеличение 
броя на държавните фабрики, средствата за 
производство, разораване на целините и 
подобряване на земите по общ план. 8.Еднаква 
задължителност на труда за всички, създаване на 
индустриални армии, особено за земеделието. 
9.Съединяване на земеделието с индустрията, 
съдействуване за постепенно премахване на 
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различието между града и селото. 10.Обществено 
и безплатно възпитание на всички деца.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, сс. 57-58). 
Целта на революцията е премахване на класовото 

господство и появата на “асоциация, в която 
свободното развитие на всеки е условие за свободното 
развитие на всички.” (Маркс, Енгелс, 1977, с. 50) 
“Свободното развитие на всеки” се визира като 
новооткрито човешко право, което не се реализира в 
буржоазното общество поради експлоатацията. 
Появява се и нов израз: “свободно развитие на 
всички”. Това “всички” като “свободни” е цел, за 
която е само условие “свободното развитие на всеки”. 
Но какво е “свободното всеобщо развитие”, показва 
интенцията към “обществено и безплатно 
възпитание”. Както всички положения, изброени по-
горе, с малки вариации, и тази интенция намира 
проекция в реалните комунистически революции и в 
строителството на реалния социализъм и комунизъм. 
Задача на обучението и възпитанието неизменно е 
“формиране  на (многостранно развита) 
социалистическа (комунистическа) личност”. 
Формирането на личността е ясно заявена технология 
над човешката форма. Тя се представя като предмет за 
трансформация.  

Правенето на революция с интенцията за 
създаване на нов човек предпоставя визията, че човек 
не е „зададен“, а че възниква. Че свободата възниква, а 
не е заложена във „вечната човешка същност“. Но за-
що му е на човек свобода, ако тя не е зададена в него-
вата същност, в неговото искане? Ако „по природа“ 
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човек е чужд на свободата, на какво основание някой 
проектира да прави свобода за човека? 

Но в епохата на социална революция решаващо е 
все пак революционното действие. Нали законите на 
историята се осъществяват чрез човешката дейност. 
Такава диалектика на субективното и обективното в 
историята е достатъчно неясна, за да се интерпретира 
и по начина, по който това прави Карл Кауцки, според 
който е анархизъм да се говори за унищожаване на 
държавата, и така, както иска революционерът Ленин 
(следвайки Маркс в неговия анализ на Парижката 
комуна).  

Тук централен смисъл се намира в пролетариата. 
Пролетари-атът е субектът на революцията и именно 
той гарантира реализма на научния комунизъм в 
сравнение с позоваването на "разума" в утопиите 
(Енгелс). Пролетариатът трябва да вземе властта, за да 
премахне завинаги експлоатацията. Но затова 
пролетариатът трябва да се въоръжи с научния 
комунизъм. Той трябва да има "класово съзнание", 
адекватно на историческата необходимост (Свободата 
е осъзната необходимост--Енгелс). На този проблем е 
посветена една от най-респектабелните марксистки 
книги: История и класово съзнание  на Георг Лукач 
(Lukach, 1971). Тази решаваща за научния комунизъм 
концепция се проваля и революцията в Русия се 
извършва не от пролетариата. Научната теория 
отстъпва пред технологичния проект. Ролята на 
класово-осъзнатата историческа сила, която 
въплъщава историческата необходимост, се поема от 
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професионалния революционер, който най-ефективно 
може да извърши преврата. "Революционната 
ситуация" е едно, а партията--"субективен фактор"--
друго. Без партията не може да се осъществи 
"историческата необходимост". Буржоазната държава 
не може да отмре, твърди Ленин в Държавата и 
революцията, следвайки Маркс. Тя трябва да бъде 
унищожена. Това става с революционен насилствен 
акт. Вземайки властта, комунистическата партия 
установява “диктатура на пролетариата”. Точно това е 
коректният марк-сизъм, а не социалдемокрацията на 
Кауцки. 

Ленин определя проектираната от Маркс 
пролетарска диктатура така “Накратко: диктатура на 
пролетариата е неограничено от закона и опиращо се 
на насилието господство на пролетариата над 
буржоазията, което се ползва със съчувствието и 
поддърж-ката на трудещите се и експлоатирани маси.” 
(Ленин, 1976, Т. 2, с. 33)Установяването на 
диктатурата потвърждава ленинизма политически, 
така, както всяка сила утвърждава сама себе си. 
Разрушена е парламентарната власт (буржоазната 
държавна машина), както е визирно в теорията. 
Болшевиките избиват брутално царското семейство. 
Те потушават всяка съпротива при личните указания 
на Ленин за показна жестокост за назидание. Троцки 
по указание на Ленин сключва мирен договор с 
Германия, унищожителен за Русия. Войната е 
пренесена вътре, като гражданска война. Историята 
разказва подробно за кървавото потъпкване на 
последните вълни от масираната съпротива срещу 
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болшевизма (Гелер-Некрич. Утопия на власт; Д. 
Волкогонов. Ленин. Руският демон). 

Само успехът на реалния социализъм спрямо 
проекта би бил потвърждение на марксизма-
ленинизма. Революцията се превръща в уникална 
практика, която въвлича в нашия век милиарди в едно 
гигантско Строителство. В този строеж всички са 
строители, но са едновременно и строени, и материали 
на строежа. Това се корени в холистичното разбиране 
на тъждеството на общество и човек. Аз съм строител 
в точка от пространството на строежа – например нося 
тухли. Но аз съм и тухла, защото това, което строя, е 
сградата на обществото. Аз съм и материал за строеж, 
защото само от такива като мен е спойката в тоталното 
единство.  

„Мы строим канал, канал строит нас!” са писали 
на своите плакати и са повтаряли десетки хиляди пъти 
лагерниците, строили недоразумението „Беломорка-
нал“. “Загоним человечество в щастье!” е бил лозунгът 
на ръководителите. Огромният плавателен канал на 
Север е построен за тридесет месеца (срок, поставен 
от Сталин), без западни технологии, с копане, колички 
и тарги, с дървени устройства за вадене на пръстта и 
шлюзове. Сто хиляди загинали запълват водопропуск-
ливите места (строителен материал!). Подвигът на те-
зи хора е възпят от книга, написана от най-добрите пи-
сатели на Съветския съюз, в епопея на „строителство-
то на хора“ (Солженицин. Архипелаг ГУЛаг 1918--
1956. I--II). Такива са и лозунгите на нашите бригади-
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ри отпреди четиридесет години, когато са строили ли-
ния „Хаинбоаз“ и Димитровград. 

Революцията има своя мистика. Тя се корени в 
ирационалната ментална нагласа за Велика спасителна 
мисия. Руската революционна комунистическа и 
“нихилистическа” нагласа интерферира с руската меч-
тателна нагласа за велико предназначение, за велико 
състрадание и за спасение н а човечеството (Белински, 
Чернишевски, Тургенев). Насилието е вплетено като 
червена нишка в това „спасение“. Това е цената на по-
бедата и същевременно възвеличава тази победа. За-
щото насилието създава национална трагедия.  

Революционната борба е жертвена и възвелича-
ва. Тя създава героична менталност. В нейните смисли 
смъртта на комуниста е трагична. Той е бунтар, 
жертващ живота си за благото на всички. Революцио-
нерът е закърмен с такова обречено световъзприятие. 
В това възприятие всичко е позволено. То е напуснало 
човешката мяра. Професионалният революционер и 
същевременно пламенен идеалист Бухарин представя 
следния образ на болшевишката партия: „..с ръката на 
великан води милиони хора по трънливия, кървав път, 
през телени огради, под ураганния огън на врага, по 
гладката степ – към светлата победа на всеединното 
човечество...Защото това е желязната кохорта на про-
летарската революция – РКП.“(Бухарин, 1988, с. 38). 

Революцията е вън от морала. Както 
революционерът е хвърлен в емиграция, заточения и 
затвори, така целият народ може да се хвърли в кърва-
во движение, в което брат ще загуби или убие брата, в 
което човек ще изтръгне от себе си личното си благо и 
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щастие, за да се пренесе в жертва, в което висша кра-
сота ще бъде кървавият терор. Тук се стига до 
неузнаваеми за естест-вената нравственост морални 
норми. Герой е според тях Павлик Морозов, видял 
през нощта как се укрива жито и предал баща си за 
„революцията“. И колкото по-голям е ужасът, толкова 
по-трепетен възторг ще предизвика победният ход. 
По-големият терор означава по-голяма преодоляна 
съпротива, по-голямо Дело. Все пак феноменът 
комунистически героизъм е реален и позитивно-
смислен, доколкото е нагласа и действие с висши 
нравствени смисли, преди и вън от комунистическата 
реалност, която би опровергала тези смисли. В 
българската история лицето на комуниста отпреди 
9.09.1944 г. въпреки идеологическата боя в силна 
степен е лице на герой, който напуска сигурността си 
и рискува живота си за една идея. Той действително е 
човекът, противопоставящ се на профашисткия режим 
и неговата смърт при акция или пред дулата на 
екзекутивния отряд в този смисъл е нещо възвишено. 

Революцията в Русия и Европа стана така, както 
е казано в „Манифеста“. Тук е несъстоятелна тезата за 
азиатското изопачаване на марксизма. Всички експе-
риментални операции бяха извършени: завземане на 
властта от комунистическата партия, разбиване на 
буржоазната държавна машина, установяване диктату-
рата на „пролетариата“, унищожаване на буржоазните 
партии, национализация, колективизация, планова 
икономика. (Гелер, Некрич, 1994,Т. 1). Това истинско 
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сътресение на цивилизацията из основи беше възмож-
но благодарение на вярата във Великата промяна.  

Ленин следва стриктно Маркс в учението си за 
революцията. Той търси и намира като силен политик 
и майстор на властта най-добрия начин да реализира 
експеримента. Това, което се оказва невъзможно на 
Запад, е изпълнимо успешно в Русия. Социализмът в 
Западна Европа тръгва към смекчаване като социалде-
мокрация. В Русия се налагат болшевиките. Написана-
та в 1917 г. в нелегалност „Държавата и революцията“ 
доказва това. Тук се представя разгърнато и по етапи 
Марксовото учение за държавата като инструмент за 
класово господство. Срещу Бернщайн и Кауцки Маркс 
и Енгелс се тълкуват в духа на насилствената револю-
ция и срещу безусловността на ценността демокрация 
(трябва да се признае, че Лениновото тълкуване на 
Маркс е автентично). Демокрацията се заменя с 
“пролетарска дикатура” и “революционен морал”: “... 
това, което очертава Ленин в “Държавата и 
революцията”, пише Бергуниу, представлява в 
известен смисъл идеал на правдивостта, когато 
привичките осигуряват регулиране на обществото...в 
този случай виновният не може да бъде наказан от 
закона, а само “отстранен”. ”(Бергуниу, 1992, с. 44) 

Ленин се отказва от думата „социалдемокрация“, 
с която си е служил. С едно позоваване на Енгелс той 
окончателно дефинира своята идеология като „кому-
низъм“(пак там, 75). Като цяло това съчинение не про-
меня марксизма. Ленинизмът значи не е някаква „де-
формация“, а жива ортодоксия. За руския 
нихилистичен манта-литет, който не е изкушен от осо-
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бени съображения за традиция и за права, това е добре 
дошло. Достоевски го е предрекъл и разбрал дори и в 
„частта“ за стоте милиона глави (Бесове). Тук е ярка 
„критиката“ на парламентарната демокрация, на пар-
ламента – „говорилня“. Тази форма на държавност 
според Ленин е отживяла. Впечатлява емоционалното 
отхвърляне на демократичния дух. Още много преди 
това, в „Какво да се прави“, Ленин очертава контурите 
на конспирацията срещу парламентарния ред. И това е 
нормално за проектираната революция и за 
терористични действия. Ленин отстоява този принцип 
пред “демократизма” на своите опоненти от “Рабочее 
дело” на всяка цена. Тук си припомням Верховенски 
от “Бесове” на Достоевски като образ на живия 
прототип от бъдещето: “Всеобщият (в буквалния 
смисъл на думата) контрол над всяка стъпка на 
партийния деец в неговото политическо поприще 
създава един автоматично действащ механизъм и той 
дава онова, което в биологията се нарича “оцеляване 
на най-приспособените” “(Ленин 1987,Т. 2,с. 329) 

Това не е някаква демонична воля, а 
рационалност, адекватна за целта на движението в 
реални условия, визирана от Ленин: 

„Единственият сериозен организационен принцип 
за дейците на нашето движение трябва да бъде: 
най-строга конспирация, най-строг подбор на чле-
новете, подготовка на професионални революцио-
нери. Щом са налице тези качества, осигурено е и 
нещо повече от „демократизма“, а именно: 
пълното другарско доверие между 
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революционерите. А това по-голямо е безусловно 
необходимо за нас, защото не може и дума да 
става да го заменим с демократически всеобщ 
контрол у нас, в Русия...членовете на 
революционната организация...нямат време да 
мислят за кукленските форми на демократизма..., 
но своята отговорност те чувствуват твърде живо, 
като знаят при това от опит, че за да се отърве от 
един негоден член, организацията от истински 
революционери няма да се спре пред никакви 
средства.” (Ленин 1987,Т. 2,с. 331) 
 
Заговорният манталитет е вътрешно присъщ на 

комунистическото движение, а не просто тактика. 
Легално не може да се противостои на 
конституционния ред, крепящ отреченото общест-во. 
Без заговор е невъзможно да се води борба срещу за-
кона и парламентарния ред. Така комунистическата 
революция е силова проекция на визия върху 
нестабилна социална структура. За самите й автори тя 
е фундаментален смисъл на комунистическото 
движение. Това е особена феноменология на отчаяния 
риск, който безумно отскъсва всички опори и очаква 
от революцията новите опори на социалния живот. 
Оттук нататък имат думата историчес-ките закони. 
Насилието би трябвало да се оправдае от благоден-
ствието. Жертвите би трябвало да се оправдаят от 
свободата. 

Сталин продължава революционното дело на 
Ленин, а не го "изкривява". В 1925 в Към въпроса за 
стратегията и тактиката на руската комунистическа 
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партия  той пише: “Вземането на властта--това е само 
началото на работата... Какво е нужно, за да се 
постигне тази цел? За това е необходимо да се 
изпълнят най-малко три главни задачи, които се 
поставят пред диктатурата на пролетариата още на 
другия ден след победата... в) да се въоръжи 
революцията и да се организира армията на 
революцията за борба срещу външните врагове, борба 
срещу империализма” (Сталин, Съчинения, Т. 5,с. 93). 

Мисловните фигури на този екстремен риск са 
такива: “Следвам светлия пример на загиналите за 
свободата!”; “Жертвам себе си за благото на народа!”; 
“Победата на комунизма в света заслужава жертвата 
на живота!”. Тези мисли не са просто лозунги, а 
истински основания за личен избор на революционера. 
Те не са чист тип, а са интерпретация, в която са 
насложени смисли като: а) общочовешкия феномен на 
екстремното рискуване,който носи висше 
удовлетворение като непосредствен живот със смъртта 
и оттук екстремен градус на живота; б) християнската 
идея за жертвата и спасението; в) не-западна визия за 
свобода, която може да се постигне и направи за 
другите.  

Така идеята за комунистическа революция 
извървява пътя от една далечна исторически мисловна 
нагласа за връщане от цивилизацията към изгубения 
рай през рационалистичните утопии до исторически 
конкретната програма за насилствена социална 
трансформация и последваща тотална технология 
върху социалния живот. Разбира се, такава революция 
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не избухва и не побеждава на Запад и това е 
лекомислено пренебрегване силата на либералния 
индивидуализъм, консервативната нагласа и 
протестантския етос за лично свободно и отговорно 
реализиране, а не за обществено правене на свободата. 
Докато в ментално различна Русия, в която въпросния 
индивидуализъм е чужд, такава революция може да 
стане и става. Но това не значи, че комунистическата 
революция е източен феномен. Социализмът и 
комунизмът имат феноменологичния си корен, 
праформа и ментално развитие до степента на 
конкретна програма и дори на революционни 
експерименти (Парижката комуна) именно на Запад. 

19. Утопия наживо 
“Болшевизмът побеждава лесно, почти без 

съпротива, тъй като предлага утопия: всичко, на 
всички и веднага. “Обликът на истината е грозен--
пише испанският философ Мигел де Унамуно.--
Народът се нуждае от митове, от илюзии, от измами. 
Истината е нещо страховито, непоносимо, 
смъртоносно.” Болшевиките дават илюзия за мир, 
земя, хляб. Реалността носи нова война, конфискуване 
на зърното, глад. И невиждан терор.”(Гелер, Некрич 
1994, с. 65) 

Строителството на сгради, машини и „свободни 
общества“ изисква: Проект, управление, изпълнение. 
Стъпките тук са такива: 1. Комунистическа еднопар-
тийна власт. 2.Национализация. 3.Колективизация 
(и/или национализация) на земята. 4.Планова иконо-
мика. 5.Тежка индустрия. 6.Политическо единство. 
7.Социализъм. 8.Комунизъм. 
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Сега следва едно от основните твърдения в тази 
книга. Тоталитаризмът е адекватна, рационална форма 
на социална технология от типа на “правене на нов 
свят, нов живот, нов човек”. Тоталитарното общество 
е следствие от този план. Тоталитаризмът е неизбе-
жен, ако едно общество се строи по план, разработен 
било върху идеята за „комунизъм“ или „социализъм“, 
било върху идеята за „хилядолетен Райх“ и върху кон-
цепцията за човека-общество. 

Тоталността и затвореността на социалното 
пространство-време е телеологична форма на всяка 
технология. Всяка стъпка на една технология е 
определена в контекста на цялото и води към целта. 
Ако технологичното пространство-време се отвори за 
плуралистични вариации на траекторията на действие, 
тогава процесът се блокира, защото в едно и също 
пространство-време не може да се прави повече от 
едно нещо. Всяко действие е момент от линията на 
следване на плана. Всички строители изпълняват един 
и същ план и работят съгласувано, като едно цяло. 
Реалният социализъм и националсоциализмът, са две 
форми на “тоталитаризъм” според “закон на 
природата” или “проект”. Те са “път към робството”, 
по който според Август фон Хайек се движи Европа 
след залеза на индивидуализма от 19 век. Ето какво 
пише той преди 50 години в предупреждението си: 
“Пътят към робството”: “Ние постепенно се отказахме 
от тази свобода в икономиката, без която никога в 
миналото не е имало лична и политическа свобода. И 
дори двама велики политически мислители от 
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деветнадесети век, де Токвил и лорд Актон, да ни 
предупреж-даваха, че социализмът означава робство, 
ние продължавахме неотклонно да се движим към 
социализма. А сега, когато пред очите ни израсна нова 
форма на робство, ние дотолкова силно забравихме 
тези предупреждения, та дори и на ум не ни идва , че 
тези две неща могат да бъдат свързани помежду си.” 
(Hayek 1952, с. 29) 

Рационално е в комунистическата революция да 
се цели единство  на властите вместо разделение  на 
законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Защото 
това разделение изключва централната социална 
технология и би провалило строежа на социализма. 
Рационално е държавата да е в ръцете на идеологи-
чески мотивирана комунистическа партия, която да 
ръководи всестранно обществото, т.е . да е 
тоталитарна държава. Рацио-нално е да се елиминира 
всяка опозиция, която би блокирала или поне забавяла 
стъпките напред. Рационално е след потъпкването на 
съпротивата да се упражнява постоянно насилие за 
предотвра-тяване на всяка възможна пречка пред 
движението напред. Рацио-нално е да се обединяват 
усилията на всички в строителството, защото без 
цялостно движение на обществото към целта то не 
може да се трансформира цялостно. Рационално е да 
се внушава на хората и да се помага те да приемат 
менталността на великата мисия и да възприемат своя 
личен живот само като момент от общностния (Ние 
строим канала, каналът строи нас). Всичко това 
изисква, както е предвидено, постоянен и тотален 
контрол от центъра в името на всички (Загоним 
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человечество в щастье). Премахването на частната 
собственост е невъзможно без деспотичен акт или 
серия актове.  

Примерите от направените революции ясно 
показват тази наложителна форма. Политическото 
разединяване и съпротивата пречат на революцията, а 
не я правят някак по-човешка. Кому-низмът няма 
“човешко лице” в онзи смисъл, в който лебералният 
свян и носталгия си представят. Или има реален 
социализъм и движение към комунизъм, или има 
“буржоазна демокрация”. Наличието на опозиция в на-
чалото на нашия социализъм съвсем искрено и естест-
вено се възприема от „строителите“ като пречка. И 
опозицията се ликвидира. Навсякъде в 
комунистическите и фашистките страни 
ликвидирането на опозицията--външна и вътрешна--е 
факт. При това опозицията не е просто различна. Тя е 
именно вражеска, защото тя просто проваля проекта. 
Затова тоталитарните кампании срещу враговете не са 
някакви самоцелни изблици на злото на хора, които са 
заграбили властта. Те са рационални моменти от 
проекта. 

Еднопартийността още не гарантира 
монолитност. Тя е гаран-тирана едва с възприемането 
на еднинна държавна собственост и една-единствена 
гледна точка и линия--единство в богатство, власт и 
дух. А това е възможно едва с ликвидирането и на 
вътрешнопартийната опозиция. Крайната фаза е 
следването на волята на един-единствен Вожд, който 
въплъщава Идеята, Учени-ето, Партията и 
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Строителството. Вътрешната партийна опозиция се 
ликвидира чрез интриги, натиск и терор. Не е 
възможно тя да се отстрани само чрез теоретични 
аргументи, защото никога не е докрай ясно коя 
комунистическа интерпретация и съответна поли-
тическа воля е вярната. Сталинският терор през 
тридесетте години е следствие и разрастване на 
Ленинското агресивно и непримиримо отношение към 
различните от неговата позиции.  

Вътрешнопартийната чистка се провежда като 
серия инсцени-рани съдебни процеси, при които 
висши партийни лидери се разобличават като агенти. 
Процесите срещу Зиновиев, Каменев и Бухарин стават 
уникални събития. Подсъдимите признават вината си 
в най-невероятни и злонамерени престъпления срещу 
държава-та, партията и ръководителите. Бухарин 
заявява пред съда: “Ние всички се превърнахме в 
ожесточени контрареволюционери, реставратори на 
капитализма. Извършихме предателство, измяна и 
престъпления. Превърнахме се в бунтовнически отряд, 
организи-рахме терористични групи, занимавахме се с 
вредителство, искахме да свалим съветската власт на 
пролетариата.”(Правда, 7 май, 1938) 

На всеки конгрес на ВКП (б) Сталин отчита 
успехите в унищожаването на някаква вътрешна 
опозиция, на която с право се вменява, че пречи в 
единния процес на социалистическото строителство В 
“Към въпроса за стратегията и тактиката на руските 
комунисти” се изяснява, че отстраняването на 
опозици-ята е “закономерно” (Сталин, Съчинения, Т. 
5,с. 93). Сталин по-късно дори извежда “закон”, че 
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“класовата борба” се изостря толкова повече, колкото 
повече напредва строителството на социализма. Това е 
вярна закономерност. Наистина колкото по-напред 
отиват комунистическите промени, толкова по-далеч 
от естественото развитие отива обществото, толкова 
по-високо става социалното напрежение и толкова по-
силна--потенциалната вълна на протеста на “враговете 
на народа”. Но в един критичен период, след 
достатъчно масивни репресии, енергията на 
съпротивата намалява и вълната стихва. През 50-е и 
след това в Съветския съюз и България репресии 
почти няма, защото няма и опозиция.  

Постройката е политически хибрид между Пар-
тия и Държава или по-точно един всеобхватен партиен 
организъм, визиран ментално и проециран фактуално, 
в който държавните структури съществуват само но-
минално, а не функционално. Функциите, фиксирани 
отдясно на долната таблица, могат да се поемат и в 
най-важните си аспекти наистина се поемат от струк-
турите на Партията, изредени отляво: 

Генерален секретар =  Председател на 
Държавния Съвет 

Политбюро   =  Министерс-
ки (Държавен) Съвет 

Централен Комитет =  Парламентарно яд-
ро. Висши съдии. 

Регионални ръководства = Кметства 
ППО във фирмите  =  Ръководства 

на фирмите 
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Партия    =  „Авангард“ 
в Строежа 

Народ    =  Армия стро-
ители 

По етажите на тази постройка се разполагат дъ-
щерните политически организации, които обхващат 
народа: Комсомол, Пионерска организация, „Чавдар-
че“; Профсъюзи, БЗНС, ОФ, Дружества... 

Милован Джилас първи концептуализира тази 
йерархия като “нова класа”:  „Когато в 1936 г. Ста-
лин... провъзгласи, че в СССР повече няма експлоата-
торски класи, фактически бе завършен процесът не са-
мо на унищожението на капиталистите и другите кла-
си от предишната система, а и сформирана класа, 
невиждана още дотогава в историята...И съвършено 
ясно е, продължава Джилас, че тази класа, подобно на 
всяка до нея, сама възприе установяване на свое гос-
подство и го представи на другите като окончателно 
тържество на всеобщо щастие и свобода. В сравнение 
с другите класи разликата тук е единствена: към ос-
порването на насажданите илюзии и своето право на 
господство тази класа се отнася по-нетърпи-
мо.“ (Джилас, 1992, с. 198). 

Михаил Восленски нарича тази класа 
номенклатура (Восленски, 1993). Восленски цитира 
учебник по “партийно строителство”: “Номенклатура-
-списък от най-важните длъжности, кандидатурите за 
които предварително се разглеждат, препоръчват и 
утвържда-ват от дадения партиен комитет (райком, 
горком, обком на партията и т. н.). Номенклатурните 
лица в партийния комитет се освобождават от 
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заеманата длъжност също единствено с неговото 
съгласие. В номенклатурата се включват работещите 
на ключови постове.”(Восленски, 1993,Т. 1, с. 7) 

Номенклатура значи списък. Този списък обхва-
ща единици на строежа (части, ресурси, елементи). 
Начертаните проеккти съдържат списъци под името 
“номенклатура”, в които се изброя-ват всички 
елементи на начертаната машина. Няма технология 
без номенклатура. Така е и със Строежа. Строителите 
са едновременно и “тухли”, и като функционални 
елементи влизат в номенклатурата. Всеки пост в йе-
рархията е функция в Системата. Към тази функция 
принадлежи изискването на проекта. Кадровата поли-
тика винаги е била най-важна в тоталните движения. 
Тя започва от центъра и пронизва цялото пространство 
на отговорни служби и постове. До самия край на ко-
мунизма в ЦК фигурираха секретни списъци на но-
менклатурните длъжности за всяка сфера. Такъв спи-
сък сега може да се прочете за ВУЗ, за науката, за об-
разованието като цяло. Тук са изброени всички посто-
ве, които се контролират пряко от Политбюро и ЦК и 
хората, които ги заемат, се утвърждават от Там. По-
ниските етажи на партийната йерархия пък държат по-
ниските слоеве от обществото „на отчет“ като своя но-
менклатура. Ректорът е в една номенклатура, а обик-
новеният доцент – в друга. 

Номенклатурата е степенувана според властните 
потенциали и орбити. Тази телеология на технология-
та се проявява като политическо изискване за подбор 
на кадри според тяхната лоялност и компетентност. 
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Компетентността се свежда до точно и професионално 
(според партийните понятия) изпълнение на задачи, 
чиято политическа основа не подлежи на съмнение. И 
все пак ходът на „либерализация“ на комунизма прави 
номенклатурата на професионалните постове все по-
независима от политически съображения. Хората мо-
гат да си гледат работа и обикновено не са отговорни 
затова, че някой ги помества в някакъв списък. 

Разбира се, такава “класа” е неизбежна за логика-
та на комунистическата промяна. Номенклатурата 
като феномен е разгърнато определение на функциите 
и съответните човешки роли  в Строителството. Без 
такова определение контролът е невъзможен и 
предначертаното развитие неизбежно ще бъде 
осуетено. Друг е въпросът, че този контрол се 
изплъзва постепенно поради тотал-ното отслабване на 
визията и разсейването на насочената в 
строителството енергия, причинени от сблъсъка на 
визията с жизнените стратегии на индивидите: 
оцеляване, свобода, право, просперитет.  

Личното начало „деформира“ цялата сграда и но-
менклатурният принцип на кадровата политика става 
„принцип“ на личен подбор според личния интерес на 
подбиращия. Поместването и разместването на кадри 
постепенно се прехвърля на линията на между 
личните властни зависимости и се превръща в борба за 
власт чрез размяна на властни и други услуги в усло-
вията на растящ дефицит. Така номенклатурата посте-
пенно се превръща в “мафия”.  

Комунистическата утопия е трагична като нищо 
друго в нашия век. Нейната феноменология се 
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определя от трансцендентално несъстоятелното 
имплантиране в живота на неорганична ментална 
форма--на идея за правене на нова форма на живот. 
Комунистическата “утопия наживо” е текстова, 
знакова, смислова реалност, която според силите на 
една максимално концентрирана власт се стреми да 
измести алтернативната “буржоазна” ментал-ност. 
Комунизмът така се представя като крайна и 
превратна еманация на Западноевропейския етос на 
Новото време: Светът е място за експанзия на 
човешкия разум. Но тази крайност оспорва фатално 
получения от вековен опит респект пред непознатите и 
необхватни сили на еволюцията, историята, живота, 
спонтанния ред. Комунистическата утопия трябваше 
да се случи като жива. 

20. Обяснения на комунистическата власт 
За комунистическата власт е писано много. Поч-

ти всичко писано е или принципна критика, или вик на 
протест (изключвайки апологията). Либералната фило-
софия и политическа мисъл, икономическата наука на 
Запад вече са проанализирали феномена комунизъм 
откъм неговата системна страна като икономическа--
central-planned Economy- и като политическа система--
totalitarianism.Тук могат да се изброят имената на Хана 
Аренд--Totalitarianism -1951 (Аренд, 1993); Фридрих 
Август фон Хайек--Der Weg zum Knehctschaft --1952 
(Heyek, 1952)--The Fatal Conceit--1988 (Heyek, 1988) ; 
Милован Джилас--Novi klass -1957 и Unperfect society -
1969 (Джилас, 1992); Карл Попър--The Open Society 
and its Enemies--1971 (Popper, 1971; Попър 1993); 
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Желю Желев--Фашизмът--1980 (Желев, 1990); 
Абдурахман Авторханов--Technology of the Powre и 
The Origin of the Partocracy (Авторханов, 1994); Асен 
Игнатов--Psychologie des Kommunismus -1985 
(Игнатов, 1990); Збигнев Бжежински--The Great Failure 
-1989 (Brzezinsky, 1989; Бжежински, 1991)... Към 
списъка могат да се отнесат произведенията на либе-
ралните политически мислители за тоталитаризма от 
фашистки и комунистически тип. Принципна критика 
на социализма и комунизма са класически книги като 
тези на Фьодор Достоевски (Достоевски 1979,1981), 
Фридрих Ницше (Ницше, 1910), Макс Вебер (Weber, 
1963), Гюстав Льо Бон (Ле Бонъ, 1891, Льобон, 1993). 
Блести проникновението на Джордж Оруеловата 
„1984“(Оруел, 1990). Тук не включвам многобройни 
исторически изследвания върху фашизма и 
комунизма. Потрисащ със своята сила и мащаб е про-
тестът на Александър Солженицин 
(Солженицин,1975,1981,1992). Този протест има зна-
чението и на грамадно художествено изследване на 
комунизма. Може би милиони страници на протест са 
изписани по затвори, в нелегалност и в емиграция. То-
ва, което не достига, са вътрешните равносметки от 
философска гледна точка. Във висока степен такава 
равносметка е феноменологията на комунистическата 
власт. 

Как се самоопределя комунистическата власт? 
Според теорията същинският комунизъм ликвидира 
държавата и с това държавната власт. На първата фаза 
на комунистическата формация--социализма--
държавата съществува като диктатура на 
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пролетариата--власт на “въоръжени работници” и 
еднопартийно комунистическо управление, което 
ръководи социалната революция и строителството на 
комунизма. Според Ленин в “Пролетарската 
революция и ренегатът Кауцки”: “ Старият буржоазен 
апарат--чиновничеството, привилегиите на 
богатството, на буржоазното образование, на връзките 
и т. н. ...- всичко това отпада при съветската 
организация. Свободата на печата престава да бъде 
лицемерие, понеже печатниците и хартията се 
изземват от ръцете на буржоазията... Пролетарската 
демокрация е м и л и о н п ъ т и  по-демократична от 
всяка буржоазна демокрация; съветската власт е 
милион пъти по-демократична от най-демократичната 
буржоазна република.” (Ленин, 1987,Т. 7,247) 

От “диктатурата на пролетариата “ или “проле-
тарската демокрация”, както Ленин я нарича в паскви-
ла си срещу “либера-ла” Кауцки, остава само диктату-
ра над пролетариата. Но тук има едно генерално 
недоразумение. При национализацията частната собст-
веност изчезва. Изчезва силата на буржоазията и би 
трябвало класовото й господство да изчезне, както и 
става. Защо тогава, според Марксовите и Лениновите 
обяснения, диктатурата на или над пролетариата не 
изчезва? 

Нека отново отворим Ленин--план на брошура 
“За диктатурата на пролетариата” от 1919 г:  

“Държавата е само = о р ъ д и е  на пролетариата в 
неговата класова борба. Особена т о я г а, rien de 
plus!... 
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Пет  нови (най-главни) задачи и respective нови 
форми: 
4. ((1)). Смазване съпротивата на 
експлоататорите...Съпротивата на 
експлоататорите започва преди тяхното събаряне 
и се изостря после от 2 страни...5. ((2)) (gg) 
Гражданската война. 6. ((3)) “Неутрализиране” на 
дребната буржоазия, особено на селяните. 7.((4)) 
“Изсползване” на буржоазията. “Специте” 
(специалистите--С. Г.)...вземане на работа, 
принуждаване да служат на пролетариата. 8. ((5)) 
Възпитаване в нова дисциплина... (g)Чистката в 
партията и нейната роля.”(Ленин, 1987, Т. 7,413--
415).  
Сталин фактически нищо ново не е добавил. 

Прословутите сталинови “чистки” и Сталиновото 
“изостряне на класовата борба” са ленинови 
постановки. 

Комунистическата власт е тоталитарна.  Това 
определение е така всеобщо признато днес, че 
неговият специфичен смисъл се губи. Според En-
cycllopedia Britanika “Тоtalitarian State, израз, 
използван по отношение на нацисткото правителство в 
Германия, към фашисткото в Италия и към 
комунистическото в Русия, в които съществува пълна 
централизация на контрола. В тоталритарните 
държави политическите партии са унищожени или 
“координирани” в състава на една партия и конфликта 
между класите се скрива с подчртавнето на 
органическото единство в държавата.” (Еnc. Brit., 
1947, Vol.32,с. 313) 
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Хана Аренд е първият систематичен 
изследовател на тоталитаризма. Тя добавя теорията на 
комунизма към тази на фашизма. Според нея тоталита-
ризмът не е тирания, нито деспотизъм или диктатура--
класическите исторически познати подобни форми на 
власт. 

“Тоталитарното управление обаче далеч не 
функционира, без да се ръководи от закони, нито 
пък е произволно: според твърденията си то 
стриктно и недвусмислено следва онези закони на 
природата или историята, от които се предполага, 
че произтичат всички установени норми на 
поведение и дейност... тоталитарното 
господство...е готово във всеки един момент да 
пожертва личните жизнени интереси на всекиго с 
оглед провеждането на онова, което се приема за 
закон на историята или на природата... 
Тоталитарното управление претендира, че е 
открило как са се установи законът на 
справедливостта в световен мащаб, което 
обикновените законови норми признават, че не са 
в състояние да постигнат...незачитането към 
всички, дори към собствените установени закони 
говори за увереността, че ще се справи без 
какъвто и да било consensus iuris,като в същото 
време не се поддава на тираничното беззаконие, 
произвол и страх...Тя обещава справедливост на 
земята, защото ще превърне самото човечество 
във въплъщение на закона.”(Аренд, 1993, с. 215--
217) 
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Разбирането на Аренд впечатлява. Силна е 
идеята, че тоталитаризмът се отличава от 
класическите политически форми: демокрация, 
олигархия, тирания. Изключителна е идеята за 
тоталитаризма като позоваване на Закон на природата 
или историята, на когото човечеството става 
въплъщение. Тя обаче е феноменологически 
неприемлива. 

Манталитетът на комунизма е по-различен. 
Комунистите, за разлика от фашистите, не застават зад 
закон, а зад Проект. Този проект търпи различни 
варианти на интерпретация на “законите на 
историята”. А болшевиките--първите тоталитаристи--
съвсем забравят Марксовия закон за “епохата на 
социална революция”. Великата справедливост в 
идеята за комунизма постепенно се оттегля в 
писанията и речите на поетите, възпяващи строя. 
Тоталитаризмът не е тук. За разлика от мечтателите, 
истинските комунисти са практици. Те са майстори на 
властта като Ленин и Сталин. Те използват искрено 
или лицемерно идеята за построяване на ново 
“безкласово” общество, за да погазват демокрация, 
законност и морал. И това става не толкова поради 
непостижимата висота на Идеята, колкото поради 
непостижимата низина на неразбиращата и 
лекомислена гледна точка върху историята и 
традиционните ценности. От друга страна, самите 
исторически и “метаисторически” закони не водят до 
тоталитаризъм. Идеалът на либералната демокрация--
човеш-ките права, също както и идеала на нацизма, 
следват “закони на природата”. Френската революция 
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също идва чрез свещени идеали: “свобода, равенство, 
братство”, но далеч не води към тоталита-ризъм. 
Тоталитаризмът се представя като абсолютна власт на 
една партия (Желю Желев). Тоталитаризмът се 
обяснява от Желев като чисто създание на 
комунистите: “Ние, марксистите, първи в историята 
създадохме тоталитарен режим, тоталитарна държава--
еднопартийна държавна система, изградена чрез 
насилствено унищожение на другите политически 
партии или чрез деградира-нето им до равнището на 
обикновени казионни организации, подчинени във 
всяко отношение на Комунистическата партия.” 
(Желев, 1990, с. 10) Тоталитарната власт е единство на 
властта, в противоположност на делението на властите 
в демокрацията (Желев, 1990, с. 276). 

Абдурахман Авторханов обявява тоталната власт 
на Комунистическата партия като “партокрация”, 
различна от “тоталитаризма” с това, че за разлика от 
фашиският тоталитаризъм тя ликвидира частната 
собственост и упражнява абсолютен контрол върху 
социалния живот, включително и върху личните му 
измерения: “Партокрацията е свързана с властта  на 
една  партия: законодателна, разпоредителна власт над 
държавата. Волята на партията е абсолютен закон на 
държавата и закономерност на общественото развитие. 
Ако за Мусолини народът съществува „чрез държавата 
и за държавата“, то за Ленин и правителството, и наро-
дът, и държавата съществуват чрез партията, от името 
на партията и за партията.” (Авторханов, 1984, Т. 1, с. 
16--23) 

 



 221

В “Технология на властта” Авторханов фиксира 
четири етапа на партийната диктатура в СССР: “Първи 
етап--диктатура на партията начело с Ленин (1917--
1921). Втори етап--“диктатура на тройката” Зиновиев--
Каменев--Сталин по време на болестта и след смъртта 
на Ленин (1922--1925г.). Трети етап--диктату-ра на 
“дясносталинския блок” начело със Сталин, Бухарин и 
Риков (1925--1929г.). Четвърти етап--еднолична 
диктатура на Сталин при номинално Политбюро 
(1934--1953 г.) (Авторханов, 1994, Т. 2, с. 41) 

Това е една историческа концепция за 
концентрацията на комунистическата власт. 
Авторханов е историк-критик на комунизма. Той не 
търси обяснение на “партокрацията”, а я описва 
детайлно и в огромен по обем исторически труд, който 
се състои от четири части в две заглавия: “Произход 
на партокрацията” и “Технология на властта”. В 
неговия труд се налага становище, че партокрацията е 
създадена от болшевиките за увековечаване на властта 
им и никакви характеристики на марксизма като 
учение не водят до това. 

Така се получава и в теорията на Милован 
Джилас за “Новата класа”: “Нека Маркс ми прости 
това последно смъртно прегреше-ние, но кризата в 
комунизма е причинена не от икономически--т. нар. 
обективни, а изключително от човешки--т.нар. субек-
тивни фактори.”(Джилас,1992, с. 494). “Наред с 
илюзиите, и въпреки тях, новата класа встъпваше като 
носител на обективните тенденции на 
индустриализацията. Оттук нейната практичност 
...Корените на новата класа се намират в партията от 
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особен--болшевишки--тип. Наистина прав бе Ленин, 
считащ своята партия за уникална в историята на 
човечеството, макар че на него и през ума не му е 
минавало, че тя е начало на новата класа.” 
(Джилас,1992, с. 199) 

Тук става дума за една почти немислима априори 
марксистка критика на комунизма. Тя е своеобразен 
героизъм, изстрадана е и с личен героизъм. Но тази 
критика е романтична и е плод на същото органическо 
отхвърляне, което ражда и възмутеното разнищване на 
Авторханов. Тук не достига безпристрастно 
разбиране, феноменология. Новата “класа”, ако 
изобщо може да се нарече така привилегированата 
комунистическа върхушка, не възниква поради 
извращаването на марксизма, за което Ленин не 
подозирал, или поради индустриализацията. Тогава 
Новата класа би трябвало да отсъства в ГДР и в 
Чехословакия, където индустриализацията е факт 
преди комунистическата власт. Това обяснение остава 
в рамките на историческия материализъм, според 
който класовите форми  са зависими от 
производителните сили. Но тук има резон и той е, че 
именно “новата класа” в изостаналите 
социалистически страни проектира и управлява 
индустриализацията, а в по-дълбок пласт--строителст-
вото на новото общество. Именно феноменологията на 
тази супертехнология  създава форма като 
“номенклатурата”. “Те излъгват работниците с 
обещание за диктатура на пролетариата--пише 
Восленски--и започват бързо да се превръщат в нова 
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господстваща класа. Но процесът на раждането й се 
оказва неудържим и неконтролируем. Ленинската 
гвардия--запазила елементите на идеализма, илюзията, 
че действително се бори за интересите на 
пролетариата--се оказва безпомощна в сравнение с 
новите сили, необременени от самозалъгвания и 
скорострелно прииждащи в руслото на този процес.” 
(Восленски, 1993, с. 93--94) 

 
21. Феноменологично проясняване 
Тоталитаризмът не възниква по произвола на 

Комунистическата партия, както е според Авторханов 
и Желев, нито по произвола на Сталин и другите 
изкривили Учението вождове, както е според Джилас, 
нито заради алчността на кариеристите след 
Лениновата гвардия, както е според Восленски. 
Тоталитарният характер на комунизма не се 
обосновава със “законите на историята”, както е 
според Аренд. 

Характерът на комунистическата власт се 
определя от характера на феномена комунизъм като 
тотална социална технология върху човека, живота и 
света. Това е неизбежно. То присъства в самия 
комунистически проект. Без тотална власт е 
невъзможно строителството на общество по проект. 
Така че “комунистическият тоталитаризъм” не е нито 
“обективна законо-мерност”, нито акт на някаква  зла 
воля на комунистите. Комунистическата власт е 
резултат на Проекта. Всяко Строи-телство съгласно 
проект, всяка технология, изисква предвари-телно 
определена траектория от последователни действия. 
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Тоталната социална технология изисква тотален 
социален контрол от един център.  

В това отношение досегашните обяснения на 
тоталитаризма са твърде неопределени. Самото 
понятие “тоталитаризъм” подвежда с абстрактната си 
чистота. Комунистите се крепят от популистична 
визия, а не от ясно съзнание за “властен елит отвъд 
доброто и злото”.  

Историята показва, че комунистическите 
властници не целят насилие заради самото насилие, не 
целят “тоталитарна власт” заради самото народно 
единство в държавата, както е при Мусолини. Те целят 
народно единство за комунизъм. Те нямат 
онтологичната нагласа към власт отвъд доброто и 
злото. Така феноменологичният анализ ни помага да 
разберем правилно тази власт. В нощта на 23 срещу 
24.10.1956 в Будапеща ръководството на ДС не 
разрешава огън. ЦК на партията настоява да не се 
прибягва до насилие. Досега народът си е представял 
механизма на държавната власт съвсем иначе. Той още 
не е забравил времената, когато не да хвърлиш камък в 
радиокомитета, а просто полугласно да изразиш 
недоволство бе достатъчно, за да се появи веднага, 
като че ли изпод земята, милиционерски отряд. 
Трудно е било даже да си въобразиш, че такова 
уверено в себе си, такова всесилно преди правителство 
ще се разколебае, ще започне да протака, че неговите 
заповеди няма да се изпълняват. Трудно бе да се 
повярва, че събитията, които назряваха толкова 
отдавна, ще заварят ръководството на партията 
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неподготвено, че в такъв отговорен момент 
държавната власт ще се окаже неспособна да си 
обезпечи защитата. Много онази вечер и нощ 
предполагаха, че бездействието на правител-ството е 
част от някаква коварна маневра. (Дюрко, 1988, с. 200) 

Комунистическата власт може да се определи по-
прецизно като уникална “месианска” власт, като 
“идеокрация”. Именно комуни-стическата идеокрация 
обяснява комунистическата “партокрация”. Без 
комунистическата идея “партокрацията” губи 
всякакъв смисъл. Независимо от всички свои 
деформации и извращения тя постоянно се легитимира 
и самоосновава по този начин. Тя е ръководна сила за 
построяването на комунизма. Това е властта, 
единствено чрез която е възможно тоталното 
трансформиране на обществото, което стана в 
страните на реалния социализъм. Низкият морал, 
извратеността на властта, номенклатурата, всичко това 
ни най-малко не променя характера й и тя е една и 
също по форма и смисъл от началото до своя край. 
Ако обясним комунистическата криза с някакво 
извращаване на изначално добрата комунистическа 
власт, трябва да допуснем, че тя е ставала все по-лоша, 
все по-тоталитарна. Но това не е така. Вярно е 
обратното. В световен мащаб и особено след 1945 
година комунистическата власт, въпреки че става все 
по-аморална, се отхлабва, става все по-слабо 
тоталитарна. Лагерите в СССР за политически 
противници изчезват след 1956 (заменят се с 
психиатрични болници). Лагерите в другите 
комунистически страни са изключение и изчезват след 
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шестдесетте години. Комунистическите режими се 
либерализират. Те неусетно се превръщат от 
тоталитарни в авторитарни. 

Отслабването на комунистическата власт е 
отслабване на комунистическата визия. Тази динамика 
на комунистическата власт, която бележи тенденция 
на отслабване, избистря постоянното й качество--тя е 
“идеокрация”, просто власт в името на комунизма, 
еднопартийна, осъществяваща единство на властта 
вместо деление на властите, макар че номинално 
запазва делението на властите. Комунистическата 
партия се определя в Конституцията като “ръководна 
сила за построяването на комунистическото 
общество”. Комунистическата власт отслабва в 
степента, в която отслабва Строителството, в степента, 
в която то се осуетява, блокира от хората. Идеокрация 
като комунистическата власт отслабва спонтанно с 
отслабването и дискредитирането на Идеята. Тя се 
оголва като власт заради самата власт на една 
олигархия. Но с това започва и краха й. 
Комунистическите партии в Източна Европа и в СССР 
през осемдесетте години, когато превъзходството на 
капитализма вече бе явно и за тях, и когато 
собственото им управление изправи тези страни пред 
катастрофа, не понесоха огромната отговор-ност, 
отстъпиха или сами се отказаха от монопола във 
властта, като преговаряха с опозицията и допуснаха 
края си като ръко-водни партии чрез свободни 
демократични избори. Разбира се, номенклатурата 

 



 227

запази и умножи силата си като масово присвои 
лъвския пай от националните богатства в тези страни. 

Формата на комунистическата власт може да се 
изобрази като кръгово властно поле, чиито силови 
линии са радиални и започват от центъра. Локално в 
различни точки на кръга се обособяват по-слаби, 
вторични, зависими от центъра властни центрове, 
оформящи локални властни полета със същата 
радиална структура. 

Това се нарича “принцип на демократическия 
централизъм”. Но за властта се воюва и 
комунистическата представа за всяка държавна власт 
е, че “с кръв се взема и с кръв се дава”. Властта е нещо 
всесилно, по право тя е насилие и само така е 
възможен редът, визира комунистът от низините. По 
върховете властта се сменя само след политически 
трус. Един и същ е сценарият в различните 
социалистически държави. Вълча борба и подбор на 
най-безнравствени средства съпътстват всяка смяна на 
лидера в Кремъл: Сталин--Хрушчов, Хрушчов--
Брежнев, Брежнев--Андропов, Андропов--Черненко, 
Черненко--Горбачов, Горбчов--Елцин, опитите за 
преврати срещу Горбачов и Елцин. Същото става и в 
България по веригата Червенков--Живков--Младенов. 

Според класика на съвременната социология 
Макс Вебер има три чисти типа легитимно господство: 
рационално,почиващо върху записани правила; 
традиционно, почиващо върху всекидневна вяра в 
свещеността на отколешни традиции и в 
легитимността на определените от тях да 
господстватч;  харизматично почиващо върху 
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извънвсекидневната преданост към геройската сила 
или личния пример на един човек. (Вебер, 1992, с. 65) 
Комунистическото господство не е едно от трите или 
поне не е чист тип, сводим към един от трите типа. То 
не е харизматично, макар че съдържа харизматичен 
дух на отношение към Вожда--“култ към лично-стта”. 
То не е традиционно, защото комунизмът не признава 
легитимна традиция. То не е рационално, защото 
погазва и законите, създадени от него. И все пак по 
форма то е рацио-нално--то създава закони, поддържа 
рационални традиционни за Запада институции: 
народно събрание, правителство, съдебна власт. В 
него законите действат в степента, в която не 
накърняват властни интереси. Комунистическата власт 
е власт идеологична, “идеокрация”, и затова 
еднопартийна, монопар-токрация. Това в смисъл, не че 
буржоазната власт не почива върху идеи (в това 
отношение всички западни форми на власт си 
приличат), а в смисъл, че Идеята като разгърнат 
Проект има функциите на Закон. Тук легитимността 
като законност не се изчерпва с ограничаването на 
една предполагаема абсолютна свобода в гражданско 
общество, а включва следване на един път от 
личността, организацията, класата, обществото. 
Петгодишните планове се разбиват по години като 
закони. Неотменима е комунистическата конституция, 
утвърждаваща единството на властта и ръководната 
роля на партията. Немислим е публичният протест, 
независимото публично слово, свободата на 
сдружаването, на събранията и митингите.  
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За разбирането на комунистическата власт има 
значение и класификацията на Джон Гълбрайт: 
принуждаваща, компенсаторна  и условна  власт. 
Принуждаващата власт печели подчинение със 
способността си да налага друг, противоположен на 
предпо-читанията на индивида или групата избор, 
отклонението от който е достатъчно неприятно и 
болезнено, така че собствените предпочитания се 
изоставят...Компенсаторната власт, напротив, печели 
подчинение чрез прилагането на положително 
възнаграждение--чрез предоставянето на нещо 
ценно...В сравнение с тях условната власт се 
упражнява чрез промяна на мисленето.(Гълбрайт, 
1993, с. 12) В тази класификация и трите форми са 
валидни за комунистическата власт. Тя пише 
директиви, планове, закони и търси “претворяване в 
дела”. Тя принуждава и насочва. Тя награждава и 
наказва. Неин източник пак по класификация на 
Гълбрайт е предимно организацията, а след това 
личността  и собствеността. Комунистическата 
идеокрация, се осъществява чрез апарата на 
номенклатурата, организацията на тоталното 
господство. Тя е подобна на гравитационно поле с 
централен източник на гравитация и множество 
локални източници в кръга на валидността си.  

Комунистическата власт е първата тотално 
идеологическа власт. За пръв път в историята логосът 
като разгърната идея, идео-логията, става основание за 
социален живот. А този тип живот, който следва 
проекция на идеята, е тоталитарно общество. 

Фиг. 5.1 
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II. Експанзия 
 
Сега предстои да проясня втората фаза от 

динамиката на комунизма. Това са социалните 
феномени, в които  “кристали-зира” и експанзира 
"реалният социализъм". Това е и оформянето на 
жизнения свят на човека на реалния социализъм. Тази 
експан-зия се задвижва от огромната човешка енергия, 
насочена към реализацията на комунистическия 
проект. Енергията се усилва от тоталитарния характер 
на обществото, в което се реализира проекта. В 
хомогенизираното политическо пространство 
проектът не среща значителна съпротива. Социалните 
сили се насочват принудително или свободно, под 
действието на централизирана власт, към Строежа на 
реалния социализъм и комунизъм. 

Понятието “експанзия” (феноменологично 
"конституиране") замества класическата категориална 
опозиция идея--реалност в смисъл на “реализация на 
идеята”. Още когато комунизмът е само на хартия, той 
вече е социално действие (а не просто идея), 
доколкото текстът става културен факт, интендира и 
тласка към социална промяна. Експанзията на 
комунизма значи феноменална динамика на усилване 
и отслабване на визията, проекта, промяната, 
революцията, Строежа. Тук не се обособяват истори-
чески фази и етапи.  

Експанзията на феномена комунизъм  е процес 
на структури-ране  на комунистическия свят в 
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политическото, икономическото и духовното 
пространство. Това е същевременно процес на дест-
рукция  на буржоазния свят--ентропия. Резултатът от 
този двузначен процес е историческа ентропия, ако 
комунизмът се оказва по-безжизнен и неефективен, и 
историческа експанзия, ако комунизмът е развитие на 
цивилизацията. В това отношение прогнозата на 
класиците е еднозначна. Според Маркс предисторията 
завършва, а историята започва с комунизма. 

Збигнев Бжежински пише в Големият провал: 
“Марксизмът-ленинизмът е чужда идеология, 
наложена в този район (Източна Европа--С. Г.) от 
империалистическа сила, чието господство е в 
противоречие с културната традиция на 
поробените народи. В резултат на това в Източна 
Европа е налице процес на органическо 
изхвърляне на присадената теория--явление, 
сходно с поведението на човешкия организъм 
спрямо присаден орган...Макар че марксизмът се 
появява най-напред в Западна Европа, 
адаптирането му към руската ориенталска 
деспотическа политическа култура обезличава 
първоначалната му хуманистична ориентация. 
Когато Сталин присажда съветския комунизъм 
към страните от Източна Европа, той всъщност 
трансплантира марксизма-ленинизма-сталинизма 
в общества, които се идентифицират преди всичко 
със западноевропейското културно, религиозно и 
интелектуално наследство. Ето защо съветската 
империя в Източна Европа е може би уникална в 
световната история--доминиращата нация не се 
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възприема от поробените народи като по-
издигната в културно отношение.” 
(Бжежински,1991, с. 101) 
Комунизмът експанзира първо от Запад на Изток 

и след това от Русия в Източна Европа. Историята 
показва недвусмислено съзряването на 
комунистическия проект в лоното на западния логос и 
в смисъла на Възрожденското завръщане към 
загубената хармония. Разбира се, феноменът 
комунизъм може да се потърси с основание в 
християнската идея за спасението, която не е западна в 
тесен смисъл. Но широкият поток на Западната 
цивилизация без съмнение включва органично 
интенцията към логосно изграждане на света на 
човека според принципите на разума и хуманността. 
Хуманната нагласа обаче преминава в антихуманна, 
когато срещу проекта застава цяла цивилизация. 

Марксизмът не е по-хуманистичен от ленинизма. 
Комунисти-ческия манифест--манифеста на заплахата 
против буржоазната цивилизация--не е написан нито в 
Русия, нито в Източна Европа, макар че е приложен 
именно там. Това е така по силата на изплъзването на 
рационалната цивилизация чрез демиургичната й 
форма "правене на свят" от културата на 
индивидуалистичния Запад. Западът стои отстрани и 
наблюдава иззад Желязната завеса експеримента. Така 
той ражда духа на комунизма, без да носи самия 
комунизъм, последствията и отговорността за него.  

През есента на 1917 г. с немски пари и в немски 
запечатан вагон немското учение чрез руските 
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емигранти-болшевики пътува за първата 
комунистическа революция. На втория етап на експан-
зия САЩ и Англия откриват западния фронт едва 
когато нацистка-та заплаха става съвсем осезателна за 
тях, не по-рано. Западът няма никакво желание да 
предотврати комунистическата експанзия в Източна 
Европа. Западът ражда комунизма като свой естествен 
и примамлив, макар и горчив плод, но го изтласква в 
слабата си перферия. Комунизмът експанзира по 
линията на най-малката съпротива на буржоазната 
цивилизация, която е най-слаба в Русия, а после в 
Източна Европа. Той не вирее в чужди култури като 
ислямската, макар че пуска видоизменени корени в 
тради-ционно централизирани хомогенни общества 
като Китай и Корея. Комунизмът се приема наистина 
като чужд орган от организъм в Унгария и Полша. В 
СССР и други страни отхвърлянето е по-слабо, но 
резултатите говорят за пасивна съпротива.
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           Глава пета. Комунистическата власт 
18. Революцията 
Комунизмът се определя от Маркс и като движе-

ние, което „унищожава сегашното състояние“ , т.е. от-
рицателно, и като “скок от царството на 
необходимостта в царството на свободата”, г. е. 
положително. Мисловната и действената нагласа e 
критическа и позитивна, разрушителна и конструктив-
на. Това е нагласата за съзнателното направляване на 
историческия процес с определена цел: комунизма ка-
то състояние. За Маркс социалното развитие е строго 
детерминирано от закони, интереси и класови борби и 
управляемо с помощта на научни предвиждания. Рево-
люционната практика е съзнателна и научно обоснова-
на дейност Това не е безсъзнателната еволюция, която 
„зад гърба“ на хората върши своята „работа“. 

Революцията според Маркс е резултат от 
обективен исторически ход, протича по законите на 
историята. Тя назрява в определен момент от 
развитието на отношенията между производителни 
сили и производствени отношения: “На известна 
степен от своето развитие материалните 
производителни сили на обществото влизат в 
противоречие със съществуващите производствени 
отношения или--което е само юридически израз на 
същото--с онези отношения на собственост, в 
границите на които те са се движили дотогава. От 
форми на развитие на производителните сили тези 
отношения се превръщат в окови за същите. Тогава 
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настъпва епоха на социална революция.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, Т. 7, с. 115) 

Ето как скицира комунистическата революция 
Карл Маркс в програмния Манифест: “Най-близката 
цел на комунистите е същата, каквато е на всички 
останали пролетарски партии: оформяване на 
пролетариата в класа, събаряне господството на 
буржоазията, завладяване на политическата власт от 
пролетариата.” (Маркс, Енгелс, 1977, с. 50)Според 
ясното съзнание на класика комунистическата 
революция: 

“най-радикално скъсва с идеите, наследени от 
миналото... Все пак в най-напредналите страни ще 
могат да бъдат почти навсякъде приложени 
следните мерки: 
1. Експроприация на поземлената собственост и 
използване на поземлената рента за покриване на 
държавните разходи. 2.Висок прогресивен данък. 
3.Премахване правото на наследство. 
4.Конфискация на имуществото на всички 
емигранти и бунтовници. 5.Централизация на 
кредита в ръцете на държавата--чрез една 
национална банка с държавен капитал и 
изключителен монопол. 6.Централизация на целия 
транспорт в ръцете на държавата. 7.Увеличение 
броя на държавните фабрики, средствата за 
производство, разораване на целините и 
подобряване на земите по общ план. 8.Еднаква 
задължителност на труда за всички, създаване на 
индустриални армии, особено за земеделието. 
9.Съединяване на земеделието с индустрията, 

 
 
 



 236 
 

 
 
 

съдействуване за постепенно премахване на 
различието между града и селото. 10.Обществено 
и безплатно възпитание на всички деца.” (Маркс, 
Енгелс, 1977, сс. 57-58). 
Целта на революцията е премахване на класовото 

господство и появата на “асоциация, в която 
свободното развитие на всеки е условие за свободното 
развитие на всички.” (Маркс, Енгелс, 1977, с. 50) 
“Свободното развитие на всеки” се визира като 
новооткрито човешко право, което не се реализира в 
буржоазното общество поради експлоатацията. 
Появява се и нов израз: “свободно развитие на 
всички”. Това “всички” като “свободни” е цел, за 
която е само условие “свободното развитие на всеки”. 
Но какво е “свободното всеобщо развитие”, показва 
интенцията към “обществено и безплатно 
възпитание”. Както всички положения, изброени по-
горе, с малки вариации, и тази интенция намира 
проекция в реалните комунистически революции и в 
строителството на реалния социализъм и комунизъм. 
Задача на обучението и възпитанието неизменно е 
“формиране  на (многостранно развита) 
социалистическа (комунистическа) личност”. 
Формирането на личността е ясно заявена технология 
над човешката форма. Тя се представя като предмет за 
трансформация.  

Правенето на революция с интенцията за 
създаване на нов човек предпоставя визията, че човек 
не е „зададен“, а че възниква. Че свободата възниква, а 
не е заложена във „вечната човешка същност“. Но за-
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що му е на човек свобода, ако тя не е зададена в него-
вата същност, в неговото искане? Ако „по природа“ 
човек е чужд на свободата, на какво основание някой 
проектира да прави свобода за човека? 

Но в епохата на социална революция решаващо е 
все пак революционното действие. Нали законите на 
историята се осъществяват чрез човешката дейност. 
Такава диалектика на субективното и обективното в 
историята е достатъчно неясна, за да се интерпретира 
и по начина, по който това прави Карл Кауцки, според 
който е анархизъм да се говори за унищожаване на 
държавата, и така, както иска революционерът Ленин 
(следвайки Маркс в неговия анализ на Парижката 
комуна).  

Тук централен смисъл се намира в пролетариата. 
Пролетари-атът е субектът на революцията и именно 
той гарантира реализма на научния комунизъм в 
сравнение с позоваването на "разума" в утопиите 
(Енгелс). Пролетариатът трябва да вземе властта, за да 
премахне завинаги експлоатацията. Но затова 
пролетариатът трябва да се въоръжи с научния 
комунизъм. Той трябва да има "класово съзнание", 
адекватно на историческата необходимост (Свободата 
е осъзната необходимост--Енгелс). На този проблем е 
посветена една от най-респектабелните марксистки 
книги: История и класово съзнание  на Георг Лукач 
(Lukach, 1971). Тази решаваща за научния комунизъм 
концепция се проваля и революцията в Русия се 
извършва не от пролетариата. Научната теория 
отстъпва пред технологичния проект. Ролята на 
класово-осъзнатата историческа сила, която 
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въплъщава историческата необходимост, се поема от 
професионалния революционер, който най-ефективно 
може да извърши преврата. "Революционната 
ситуация" е едно, а партията--"субективен фактор"--
друго. Без партията не може да се осъществи 
"историческата необходимост". Буржоазната държава 
не може да отмре, твърди Ленин в Държавата и 
революцията, следвайки Маркс. Тя трябва да бъде 
унищожена. Това става с революционен насилствен 
акт. Вземайки властта, комунистическата партия 
установява “диктатура на пролетариата”. Точно това е 
коректният марк-сизъм, а не социалдемокрацията на 
Кауцки. 

Ленин определя проектираната от Маркс 
пролетарска диктатура така “Накратко: диктатура на 
пролетариата е неограничено от закона и опиращо се 
на насилието господство на пролетариата над 
буржоазията, което се ползва със съчувствието и 
поддърж-ката на трудещите се и експлоатирани маси.” 
(Ленин, 1976, Т. 2, с. 33)Установяването на 
диктатурата потвърждава ленинизма политически, 
така, както всяка сила утвърждава сама себе си. 
Разрушена е парламентарната власт (буржоазната 
държавна машина), както е визирно в теорията. 
Болшевиките избиват брутално царското семейство. 
Те потушават всяка съпротива при личните указания 
на Ленин за показна жестокост за назидание. Троцки 
по указание на Ленин сключва мирен договор с 
Германия, унищожителен за Русия. Войната е 
пренесена вътре, като гражданска война. Историята 
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разказва подробно за кървавото потъпкване на 
последните вълни от масираната съпротива срещу 
болшевизма (Гелер-Некрич. Утопия на власт; Д. 
Волкогонов. Ленин. Руският демон). 

Само успехът на реалния социализъм спрямо 
проекта би бил потвърждение на марксизма-
ленинизма. Революцията се превръща в уникална 
практика, която въвлича в нашия век милиарди в едно 
гигантско Строителство. В този строеж всички са 
строители, но са едновременно и строени, и материали 
на строежа. Това се корени в холистичното разбиране 
на тъждеството на общество и човек. Аз съм строител 
в точка от пространството на строежа – например нося 
тухли. Но аз съм и тухла, защото това, което строя, е 
сградата на обществото. Аз съм и материал за строеж, 
защото само от такива като мен е спойката в тоталното 
единство.  

„Мы строим канал, канал строит нас!” са писали 
на своите плакати и са повтаряли десетки хиляди пъти 
лагерниците, строили недоразумението „Беломорка-
нал“. “Загоним человечество в щастье!” е бил лозунгът 
на ръководителите. Огромният плавателен канал на 
Север е построен за тридесет месеца (срок, поставен 
от Сталин), без западни технологии, с копане, колички 
и тарги, с дървени устройства за вадене на пръстта и 
шлюзове. Сто хиляди загинали запълват водопропуск-
ливите места (строителен материал!). Подвигът на те-
зи хора е възпят от книга, написана от най-добрите пи-
сатели на Съветския съюз, в епопея на „строителство-
то на хора“ (Солженицин. Архипелаг ГУЛаг 1918--
1956. I--II). Такива са и лозунгите на нашите бригади-
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ри отпреди четиридесет години, когато са строили ли-
ния „Хаинбоаз“ и Димитровград. 

Революцията има своя мистика. Тя се корени в 
ирационалната ментална нагласа за Велика спасителна 
мисия. Руската революционна комунистическа и 
“нихилистическа” нагласа интерферира с руската меч-
тателна нагласа за велико предназначение, за велико 
състрадание и за спасение н а човечеството (Белински, 
Чернишевски, Тургенев). Насилието е вплетено като 
червена нишка в това „спасение“. Това е цената на по-
бедата и същевременно възвеличава тази победа. За-
щото насилието създава национална трагедия.  

Революционната борба е жертвена и възвелича-
ва. Тя създава героична менталност. В нейните смисли 
смъртта на комуниста е трагична. Той е бунтар, 
жертващ живота си за благото на всички. Революцио-
нерът е закърмен с такова обречено световъзприятие. 
В това възприятие всичко е позволено. То е напуснало 
човешката мяра. Професионалният революционер и 
същевременно пламенен идеалист Бухарин представя 
следния образ на болшевишката партия: „..с ръката на 
великан води милиони хора по трънливия, кървав път, 
през телени огради, под ураганния огън на врага, по 
гладката степ – към светлата победа на всеединното 
човечество...Защото това е желязната кохорта на про-
летарската революция – РКП.“(Бухарин, 1988, с. 38). 

Революцията е вън от морала. Както 
революционерът е хвърлен в емиграция, заточения и 
затвори, така целият народ може да се хвърли в кърва-
во движение, в което брат ще загуби или убие брата, в 
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което човек ще изтръгне от себе си личното си благо и 
щастие, за да се пренесе в жертва, в което висша кра-
сота ще бъде кървавият терор. Тук се стига до 
неузнаваеми за естест-вената нравственост морални 
норми. Герой е според тях Павлик Морозов, видял 
през нощта как се укрива жито и предал баща си за 
„революцията“. И колкото по-голям е ужасът, толкова 
по-трепетен възторг ще предизвика победният ход. 
По-големият терор означава по-голяма преодоляна 
съпротива, по-голямо Дело. Все пак феноменът 
комунистически героизъм е реален и позитивно-
смислен, доколкото е нагласа и действие с висши 
нравствени смисли, преди и вън от комунистическата 
реалност, която би опровергала тези смисли. В 
българската история лицето на комуниста отпреди 
9.09.1944 г. въпреки идеологическата боя в силна 
степен е лице на герой, който напуска сигурността си 
и рискува живота си за една идея. Той действително е 
човекът, противопоставящ се на профашисткия режим 
и неговата смърт при акция или пред дулата на 
екзекутивния отряд в този смисъл е нещо възвишено. 

Революцията в Русия и Европа стана така, както 
е казано в „Манифеста“. Тук е несъстоятелна тезата за 
азиатското изопачаване на марксизма. Всички експе-
риментални операции бяха извършени: завземане на 
властта от комунистическата партия, разбиване на 
буржоазната държавна машина, установяване диктату-
рата на „пролетариата“, унищожаване на буржоазните 
партии, национализация, колективизация, планова 
икономика. (Гелер, Некрич, 1994,Т. 1). Това истинско 
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сътресение на цивилизацията из основи беше възмож-
но благодарение на вярата във Великата промяна.  

Ленин следва стриктно Маркс в учението си за 
революцията. Той търси и намира като силен политик 
и майстор на властта най-добрия начин да реализира 
експеримента. Това, което се оказва невъзможно на 
Запад, е изпълнимо успешно в Русия. Социализмът в 
Западна Европа тръгва към смекчаване като социалде-
мокрация. В Русия се налагат болшевиките. Написана-
та в 1917 г. в нелегалност „Държавата и революцията“ 
доказва това. Тук се представя разгърнато и по етапи 
Марксовото учение за държавата като инструмент за 
класово господство. Срещу Бернщайн и Кауцки Маркс 
и Енгелс се тълкуват в духа на насилствената револю-
ция и срещу безусловността на ценността демокрация 
(трябва да се признае, че Лениновото тълкуване на 
Маркс е автентично). Демокрацията се заменя с 
“пролетарска дикатура” и “революционен морал”: “... 
това, което очертава Ленин в “Държавата и 
революцията”, пише Бергуниу, представлява в 
известен смисъл идеал на правдивостта, когато 
привичките осигуряват регулиране на обществото...в 
този случай виновният не може да бъде наказан от 
закона, а само “отстранен”. ”(Бергуниу, 1992, с. 44) 

Ленин се отказва от думата „социалдемокрация“, 
с която си е служил. С едно позоваване на Енгелс той 
окончателно дефинира своята идеология като „кому-
низъм“(пак там, 75). Като цяло това съчинение не про-
меня марксизма. Ленинизмът значи не е някаква „де-
формация“, а жива ортодоксия. За руския 
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нихилистичен манта-литет, който не е изкушен от осо-
бени съображения за традиция и за права, това е добре 
дошло. Достоевски го е предрекъл и разбрал дори и в 
„частта“ за стоте милиона глави (Бесове). Тук е ярка 
„критиката“ на парламентарната демокрация, на пар-
ламента – „говорилня“. Тази форма на държавност 
според Ленин е отживяла. Впечатлява емоционалното 
отхвърляне на демократичния дух. Още много преди 
това, в „Какво да се прави“, Ленин очертава контурите 
на конспирацията срещу парламентарния ред. И това е 
нормално за проектираната революция и за 
терористични действия. Ленин отстоява този принцип 
пред “демократизма” на своите опоненти от “Рабочее 
дело” на всяка цена. Тук си припомням Верховенски 
от “Бесове” на Достоевски като образ на живия 
прототип от бъдещето: “Всеобщият (в буквалния 
смисъл на думата) контрол над всяка стъпка на 
партийния деец в неговото политическо поприще 
създава един автоматично действащ механизъм и той 
дава онова, което в биологията се нарича “оцеляване 
на най-приспособените” “(Ленин 1987,Т. 2,с. 329) 

Това не е някаква демонична воля, а 
рационалност, адекватна за целта на движението в 
реални условия, визирана от Ленин: 

„Единственият сериозен организационен принцип 
за дейците на нашето движение трябва да бъде: 
най-строга конспирация, най-строг подбор на чле-
новете, подготовка на професионални революцио-
нери. Щом са налице тези качества, осигурено е и 
нещо повече от „демократизма“, а именно: 
пълното другарско доверие между 
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революционерите. А това по-голямо е безусловно 
необходимо за нас, защото не може и дума да 
става да го заменим с демократически всеобщ 
контрол у нас, в Русия...членовете на 
революционната организация...нямат време да 
мислят за кукленските форми на демократизма..., 
но своята отговорност те чувствуват твърде живо, 
като знаят при това от опит, че за да се отърве от 
един негоден член, организацията от истински 
революционери няма да се спре пред никакви 
средства.” (Ленин 1987,Т. 2,с. 331) 
 
Заговорният манталитет е вътрешно присъщ на 

комунистическото движение, а не просто тактика. 
Легално не може да се противостои на 
конституционния ред, крепящ отреченото общест-во. 
Без заговор е невъзможно да се води борба срещу за-
кона и парламентарния ред. Така комунистическата 
революция е силова проекция на визия върху 
нестабилна социална структура. За самите й автори тя 
е фундаментален смисъл на комунистическото 
движение. Това е особена феноменология на отчаяния 
риск, който безумно отскъсва всички опори и очаква 
от революцията новите опори на социалния живот. 
Оттук нататък имат думата историчес-ките закони. 
Насилието би трябвало да се оправдае от благоден-
ствието. Жертвите би трябвало да се оправдаят от 
свободата. 

Сталин продължава революционното дело на 
Ленин, а не го "изкривява". В 1925 в Към въпроса за 
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стратегията и тактиката на руската комунистическа 
партия  той пише: “Вземането на властта--това е само 
началото на работата... Какво е нужно, за да се 
постигне тази цел? За това е необходимо да се 
изпълнят най-малко три главни задачи, които се 
поставят пред диктатурата на пролетариата още на 
другия ден след победата... в) да се въоръжи 
революцията и да се организира армията на 
революцията за борба срещу външните врагове, борба 
срещу империализма” (Сталин, Съчинения, Т. 5,с. 93). 

Мисловните фигури на този екстремен риск са 
такива: “Следвам светлия пример на загиналите за 
свободата!”; “Жертвам себе си за благото на народа!”; 
“Победата на комунизма в света заслужава жертвата 
на живота!”. Тези мисли не са просто лозунги, а 
истински основания за личен избор на революционера. 
Те не са чист тип, а са интерпретация, в която са 
насложени смисли като: а) общочовешкия феномен на 
екстремното рискуване,който носи висше 
удовлетворение като непосредствен живот със смъртта 
и оттук екстремен градус на живота; б) християнската 
идея за жертвата и спасението; в) не-западна визия за 
свобода, която може да се постигне и направи за 
другите.  

Така идеята за комунистическа революция 
извървява пътя от една далечна исторически мисловна 
нагласа за връщане от цивилизацията към изгубения 
рай през рационалистичните утопии до исторически 
конкретната програма за насилствена социална 
трансформация и последваща тотална технология 
върху социалния живот. Разбира се, такава революция 
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не избухва и не побеждава на Запад и това е 
лекомислено пренебрегване силата на либералния 
индивидуализъм, консервативната нагласа и 
протестантския етос за лично свободно и отговорно 
реализиране, а не за обществено правене на свободата. 
Докато в ментално различна Русия, в която въпросния 
индивидуализъм е чужд, такава революция може да 
стане и става. Но това не значи, че комунистическата 
революция е източен феномен. Социализмът и 
комунизмът имат феноменологичния си корен, 
праформа и ментално развитие до степента на 
конкретна програма и дори на революционни 
експерименти (Парижката комуна) именно на Запад. 

19. Утопия наживо 
“Болшевизмът побеждава лесно, почти без 

съпротива, тъй като предлага утопия: всичко, на 
всички и веднага. “Обликът на истината е грозен--
пише испанският философ Мигел де Унамуно.--
Народът се нуждае от митове, от илюзии, от измами. 
Истината е нещо страховито, непоносимо, 
смъртоносно.” Болшевиките дават илюзия за мир, 
земя, хляб. Реалността носи нова война, конфискуване 
на зърното, глад. И невиждан терор.”(Гелер, Некрич 
1994, с. 65) 

Строителството на сгради, машини и „свободни 
общества“ изисква: Проект, управление, изпълнение. 
Стъпките тук са такива: 1. Комунистическа еднопар-
тийна власт. 2.Национализация. 3.Колективизация 
(и/или национализация) на земята. 4.Планова иконо-
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мика. 5.Тежка индустрия. 6.Политическо единство. 
7.Социализъм. 8.Комунизъм. 

Сега следва едно от основните твърдения в тази 
книга. Тоталитаризмът е адекватна, рационална форма 
на социална технология от типа на “правене на нов 
свят, нов живот, нов човек”. Тоталитарното общество 
е следствие от този план. Тоталитаризмът е неизбе-
жен, ако едно общество се строи по план, разработен 
било върху идеята за „комунизъм“ или „социализъм“, 
било върху идеята за „хилядолетен Райх“ и върху кон-
цепцията за човека-общество. 

Тоталността и затвореността на социалното 
пространство-време е телеологична форма на всяка 
технология. Всяка стъпка на една технология е 
определена в контекста на цялото и води към целта. 
Ако технологичното пространство-време се отвори за 
плуралистични вариации на траекторията на действие, 
тогава процесът се блокира, защото в едно и също 
пространство-време не може да се прави повече от 
едно нещо. Всяко действие е момент от линията на 
следване на плана. Всички строители изпълняват един 
и същ план и работят съгласувано, като едно цяло. 
Реалният социализъм и националсоциализмът, са две 
форми на “тоталитаризъм” според “закон на 
природата” или “проект”. Те са “път към робството”, 
по който според Август фон Хайек се движи Европа 
след залеза на индивидуализма от 19 век. Ето какво 
пише той преди 50 години в предупреждението си: 
“Пътят към робството”: “Ние постепенно се отказахме 
от тази свобода в икономиката, без която никога в 
миналото не е имало лична и политическа свобода. И 
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дори двама велики политически мислители от 
деветнадесети век, де Токвил и лорд Актон, да ни 
предупреж-даваха, че социализмът означава робство, 
ние продължавахме неотклонно да се движим към 
социализма. А сега, когато пред очите ни израсна нова 
форма на робство, ние дотолкова силно забравихме 
тези предупреждения, та дори и на ум не ни идва , че 
тези две неща могат да бъдат свързани помежду си.” 
(Hayek 1952, с. 29) 

Рационално е в комунистическата революция да 
се цели единство  на властите вместо разделение  на 
законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Защото 
това разделение изключва централната социална 
технология и би провалило строежа на социализма. 
Рационално е държавата да е в ръцете на идеологи-
чески мотивирана комунистическа партия, която да 
ръководи всестранно обществото, т.е . да е 
тоталитарна държава. Рацио-нално е да се елиминира 
всяка опозиция, която би блокирала или поне забавяла 
стъпките напред. Рационално е след потъпкването на 
съпротивата да се упражнява постоянно насилие за 
предотвра-тяване на всяка възможна пречка пред 
движението напред. Рацио-нално е да се обединяват 
усилията на всички в строителството, защото без 
цялостно движение на обществото към целта то не 
може да се трансформира цялостно. Рационално е да 
се внушава на хората и да се помага те да приемат 
менталността на великата мисия и да възприемат своя 
личен живот само като момент от общностния (Ние 
строим канала, каналът строи нас). Всичко това 
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изисква, както е предвидено, постоянен и тотален 
контрол от центъра в името на всички (Загоним 
человечество в щастье). Премахването на частната 
собственост е невъзможно без деспотичен акт или 
серия актове.  

Примерите от направените революции ясно 
показват тази наложителна форма. Политическото 
разединяване и съпротивата пречат на революцията, а 
не я правят някак по-човешка. Кому-низмът няма 
“човешко лице” в онзи смисъл, в който лебералният 
свян и носталгия си представят. Или има реален 
социализъм и движение към комунизъм, или има 
“буржоазна демокрация”. Наличието на опозиция в на-
чалото на нашия социализъм съвсем искрено и естест-
вено се възприема от „строителите“ като пречка. И 
опозицията се ликвидира. Навсякъде в 
комунистическите и фашистките страни 
ликвидирането на опозицията--външна и вътрешна--е 
факт. При това опозицията не е просто различна. Тя е 
именно вражеска, защото тя просто проваля проекта. 
Затова тоталитарните кампании срещу враговете не са 
някакви самоцелни изблици на злото на хора, които са 
заграбили властта. Те са рационални моменти от 
проекта. 

Еднопартийността още не гарантира 
монолитност. Тя е гаран-тирана едва с възприемането 
на еднинна държавна собственост и една-единствена 
гледна точка и линия--единство в богатство, власт и 
дух. А това е възможно едва с ликвидирането и на 
вътрешнопартийната опозиция. Крайната фаза е 
следването на волята на един-единствен Вожд, който 
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въплъщава Идеята, Учени-ето, Партията и 
Строителството. Вътрешната партийна опозиция се 
ликвидира чрез интриги, натиск и терор. Не е 
възможно тя да се отстрани само чрез теоретични 
аргументи, защото никога не е докрай ясно коя 
комунистическа интерпретация и съответна поли-
тическа воля е вярната. Сталинският терор през 
тридесетте години е следствие и разрастване на 
Ленинското агресивно и непримиримо отношение към 
различните от неговата позиции.  

Вътрешнопартийната чистка се провежда като 
серия инсцени-рани съдебни процеси, при които 
висши партийни лидери се разобличават като агенти. 
Процесите срещу Зиновиев, Каменев и Бухарин стават 
уникални събития. Подсъдимите признават вината си 
в най-невероятни и злонамерени престъпления срещу 
държава-та, партията и ръководителите. Бухарин 
заявява пред съда: “Ние всички се превърнахме в 
ожесточени контрареволюционери, реставратори на 
капитализма. Извършихме предателство, измяна и 
престъпления. Превърнахме се в бунтовнически отряд, 
организи-рахме терористични групи, занимавахме се с 
вредителство, искахме да свалим съветската власт на 
пролетариата.”(Правда, 7 май, 1938) 

На всеки конгрес на ВКП (б) Сталин отчита 
успехите в унищожаването на някаква вътрешна 
опозиция, на която с право се вменява, че пречи в 
единния процес на социалистическото строителство В 
“Към въпроса за стратегията и тактиката на руските 
комунисти” се изяснява, че отстраняването на 
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опозици-ята е “закономерно” (Сталин, Съчинения, Т. 
5,с. 93). Сталин по-късно дори извежда “закон”, че 
“класовата борба” се изостря толкова повече, колкото 
повече напредва строителството на социализма. Това е 
вярна закономерност. Наистина колкото по-напред 
отиват комунистическите промени, толкова по-далеч 
от естественото развитие отива обществото, толкова 
по-високо става социалното напрежение и толкова по-
силна--потенциалната вълна на протеста на “враговете 
на народа”. Но в един критичен период, след 
достатъчно масивни репресии, енергията на 
съпротивата намалява и вълната стихва. През 50-е и 
след това в Съветския съюз и България репресии 
почти няма, защото няма и опозиция.  

Постройката е политически хибрид между Пар-
тия и Държава или по-точно един всеобхватен партиен 
организъм, визиран ментално и проециран фактуално, 
в който държавните структури съществуват само но-
минално, а не функционално. Функциите, фиксирани 
отдясно на долната таблица, могат да се поемат и в 
най-важните си аспекти наистина се поемат от струк-
турите на Партията, изредени отляво: 

Генерален секретар =  Председател на 
Държавния Съвет 

Политбюро   =  Министерс-
ки (Държавен) Съвет 

Централен Комитет =  Парламентарно яд-
ро. Висши съдии. 

Регионални ръководства = Кметства 
ППО във фирмите  =  Ръководства 

на фирмите 
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Партия    =  „Авангард“ 
в Строежа 

Народ    =  Армия стро-
ители 

По етажите на тази постройка се разполагат дъ-
щерните политически организации, които обхващат 
народа: Комсомол, Пионерска организация, „Чавдар-
че“; Профсъюзи, БЗНС, ОФ, Дружества... 

Милован Джилас първи концептуализира тази 
йерархия като “нова класа”:  „Когато в 1936 г. Ста-
лин... провъзгласи, че в СССР повече няма експлоата-
торски класи, фактически бе завършен процесът не са-
мо на унищожението на капиталистите и другите кла-
си от предишната система, а и сформирана класа, 
невиждана още дотогава в историята...И съвършено 
ясно е, продължава Джилас, че тази класа, подобно на 
всяка до нея, сама възприе установяване на свое гос-
подство и го представи на другите като окончателно 
тържество на всеобщо щастие и свобода. В сравнение 
с другите класи разликата тук е единствена: към ос-
порването на насажданите илюзии и своето право на 
господство тази класа се отнася по-нетърпи-
мо.“ (Джилас, 1992, с. 198). 

Михаил Восленски нарича тази класа 
номенклатура (Восленски, 1993). Восленски цитира 
учебник по “партийно строителство”: “Номенклатура-
-списък от най-важните длъжности, кандидатурите за 
които предварително се разглеждат, препоръчват и 
утвържда-ват от дадения партиен комитет (райком, 
горком, обком на партията и т. н.). Номенклатурните 
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лица в партийния комитет се освобождават от 
заеманата длъжност също единствено с неговото 
съгласие. В номенклатурата се включват работещите 
на ключови постове.”(Восленски, 1993,Т. 1, с. 7) 

Номенклатура значи списък. Този списък обхва-
ща единици на строежа (части, ресурси, елементи). 
Начертаните проеккти съдържат списъци под името 
“номенклатура”, в които се изброя-ват всички 
елементи на начертаната машина. Няма технология 
без номенклатура. Така е и със Строежа. Строителите 
са едновременно и “тухли”, и като функционални 
елементи влизат в номенклатурата. Всеки пост в йе-
рархията е функция в Системата. Към тази функция 
принадлежи изискването на проекта. Кадровата поли-
тика винаги е била най-важна в тоталните движения. 
Тя започва от центъра и пронизва цялото пространство 
на отговорни служби и постове. До самия край на ко-
мунизма в ЦК фигурираха секретни списъци на но-
менклатурните длъжности за всяка сфера. Такъв спи-
сък сега може да се прочете за ВУЗ, за науката, за об-
разованието като цяло. Тук са изброени всички посто-
ве, които се контролират пряко от Политбюро и ЦК и 
хората, които ги заемат, се утвърждават от Там. По-
ниските етажи на партийната йерархия пък държат по-
ниските слоеве от обществото „на отчет“ като своя но-
менклатура. Ректорът е в една номенклатура, а обик-
новеният доцент – в друга. 

Номенклатурата е степенувана според властните 
потенциали и орбити. Тази телеология на технология-
та се проявява като политическо изискване за подбор 
на кадри според тяхната лоялност и компетентност. 
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Компетентността се свежда до точно и професионално 
(според партийните понятия) изпълнение на задачи, 
чиято политическа основа не подлежи на съмнение. И 
все пак ходът на „либерализация“ на комунизма прави 
номенклатурата на професионалните постове все по-
независима от политически съображения. Хората мо-
гат да си гледат работа и обикновено не са отговорни 
затова, че някой ги помества в някакъв списък. 

Разбира се, такава “класа” е неизбежна за логика-
та на комунистическата промяна. Номенклатурата 
като феномен е разгърнато определение на функциите 
и съответните човешки роли  в Строителството. Без 
такова определение контролът е невъзможен и 
предначертаното развитие неизбежно ще бъде 
осуетено. Друг е въпросът, че този контрол се 
изплъзва постепенно поради тотал-ното отслабване на 
визията и разсейването на насочената в 
строителството енергия, причинени от сблъсъка на 
визията с жизнените стратегии на индивидите: 
оцеляване, свобода, право, просперитет.  

Личното начало „деформира“ цялата сграда и но-
менклатурният принцип на кадровата политика става 
„принцип“ на личен подбор според личния интерес на 
подбиращия. Поместването и разместването на кадри 
постепенно се прехвърля на линията на между 
личните властни зависимости и се превръща в борба за 
власт чрез размяна на властни и други услуги в усло-
вията на растящ дефицит. Така номенклатурата посте-
пенно се превръща в “мафия”.  
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Комунистическата утопия е трагична като нищо 
друго в нашия век. Нейната феноменология се 
определя от трансцендентално несъстоятелното 
имплантиране в живота на неорганична ментална 
форма--на идея за правене на нова форма на живот. 
Комунистическата “утопия наживо” е текстова, 
знакова, смислова реалност, която според силите на 
една максимално концентрирана власт се стреми да 
измести алтернативната “буржоазна” ментал-ност. 
Комунизмът така се представя като крайна и 
превратна еманация на Западноевропейския етос на 
Новото време: Светът е място за експанзия на 
човешкия разум. Но тази крайност оспорва фатално 
получения от вековен опит респект пред непознатите и 
необхватни сили на еволюцията, историята, живота, 
спонтанния ред. Комунистическата утопия трябваше 
да се случи като жива. 

20. Обяснения на комунистическата власт 
За комунистическата власт е писано много. Поч-

ти всичко писано е или принципна критика, или вик на 
протест (изключвайки апологията). Либералната фило-
софия и политическа мисъл, икономическата наука на 
Запад вече са проанализирали феномена комунизъм 
откъм неговата системна страна като икономическа--
central-planned Economy- и като политическа система--
totalitarianism.Тук могат да се изброят имената на Хана 
Аренд--Totalitarianism -1951 (Аренд, 1993); Фридрих 
Август фон Хайек--Der Weg zum Knehctschaft --1952 
(Heyek, 1952)--The Fatal Conceit--1988 (Heyek, 1988) ; 
Милован Джилас--Novi klass -1957 и Unperfect society -
1969 (Джилас, 1992); Карл Попър--The Open Society 

 
 
 



 256 
 

 
 
 

and its Enemies--1971 (Popper, 1971; Попър 1993); 
Желю Желев--Фашизмът--1980 (Желев, 1990); 
Абдурахман Авторханов--Technology of the Powre и 
The Origin of the Partocracy (Авторханов, 1994); Асен 
Игнатов--Psychologie des Kommunismus -1985 
(Игнатов, 1990); Збигнев Бжежински--The Great Failure 
-1989 (Brzezinsky, 1989; Бжежински, 1991)... Към 
списъка могат да се отнесат произведенията на либе-
ралните политически мислители за тоталитаризма от 
фашистки и комунистически тип. Принципна критика 
на социализма и комунизма са класически книги като 
тези на Фьодор Достоевски (Достоевски 1979,1981), 
Фридрих Ницше (Ницше, 1910), Макс Вебер (Weber, 
1963), Гюстав Льо Бон (Ле Бонъ, 1891, Льобон, 1993). 
Блести проникновението на Джордж Оруеловата 
„1984“(Оруел, 1990). Тук не включвам многобройни 
исторически изследвания върху фашизма и 
комунизма. Потрисащ със своята сила и мащаб е про-
тестът на Александър Солженицин 
(Солженицин,1975,1981,1992). Този протест има зна-
чението и на грамадно художествено изследване на 
комунизма. Може би милиони страници на протест са 
изписани по затвори, в нелегалност и в емиграция. То-
ва, което не достига, са вътрешните равносметки от 
философска гледна точка. Във висока степен такава 
равносметка е феноменологията на комунистическата 
власт. 

Как се самоопределя комунистическата власт? 
Според теорията същинският комунизъм ликвидира 
държавата и с това държавната власт. На първата фаза 
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на комунистическата формация--социализма--
държавата съществува като диктатура на 
пролетариата--власт на “въоръжени работници” и 
еднопартийно комунистическо управление, което 
ръководи социалната революция и строителството на 
комунизма. Според Ленин в “Пролетарската 
революция и ренегатът Кауцки”: “ Старият буржоазен 
апарат--чиновничеството, привилегиите на 
богатството, на буржоазното образование, на връзките 
и т. н. ...- всичко това отпада при съветската 
организация. Свободата на печата престава да бъде 
лицемерие, понеже печатниците и хартията се 
изземват от ръцете на буржоазията... Пролетарската 
демокрация е м и л и о н п ъ т и  по-демократична от 
всяка буржоазна демокрация; съветската власт е 
милион пъти по-демократична от най-демократичната 
буржоазна република.” (Ленин, 1987,Т. 7,247) 

От “диктатурата на пролетариата “ или “проле-
тарската демокрация”, както Ленин я нарича в паскви-
ла си срещу “либера-ла” Кауцки, остава само диктату-
ра над пролетариата. Но тук има едно генерално 
недоразумение. При национализацията частната собст-
веност изчезва. Изчезва силата на буржоазията и би 
трябвало класовото й господство да изчезне, както и 
става. Защо тогава, според Марксовите и Лениновите 
обяснения, диктатурата на или над пролетариата не 
изчезва? 

Нека отново отворим Ленин--план на брошура 
“За диктатурата на пролетариата” от 1919 г:  
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“Държавата е само = о р ъ д и е  на пролетариата в 
неговата класова борба. Особена т о я г а, rien de 
plus!... 
Пет  нови (най-главни) задачи и respective нови 
форми: 
4. ((1)). Смазване съпротивата на 
експлоататорите...Съпротивата на 
експлоататорите започва преди тяхното събаряне 
и се изостря после от 2 страни...5. ((2)) (gg) 
Гражданската война. 6. ((3)) “Неутрализиране” на 
дребната буржоазия, особено на селяните. 7.((4)) 
“Изсползване” на буржоазията. “Специте” 
(специалистите--С. Г.)...вземане на работа, 
принуждаване да служат на пролетариата. 8. ((5)) 
Възпитаване в нова дисциплина... (g)Чистката в 
партията и нейната роля.”(Ленин, 1987, Т. 7,413--
415).  
Сталин фактически нищо ново не е добавил. 

Прословутите сталинови “чистки” и Сталиновото 
“изостряне на класовата борба” са ленинови 
постановки. 

Комунистическата власт е тоталитарна.  Това 
определение е така всеобщо признато днес, че 
неговият специфичен смисъл се губи. Според En-
cycllopedia Britanika “Тоtalitarian State, израз, 
използван по отношение на нацисткото правителство в 
Германия, към фашисткото в Италия и към 
комунистическото в Русия, в които съществува пълна 
централизация на контрола. В тоталритарните 
държави политическите партии са унищожени или 
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“координирани” в състава на една партия и конфликта 
между класите се скрива с подчртавнето на 
органическото единство в държавата.” (Еnc. Brit., 
1947, Vol.32,с. 313) 

Хана Аренд е първият систематичен 
изследовател на тоталитаризма. Тя добавя теорията на 
комунизма към тази на фашизма. Според нея тоталита-
ризмът не е тирания, нито деспотизъм или диктатура--
класическите исторически познати подобни форми на 
власт. 

“Тоталитарното управление обаче далеч не 
функционира, без да се ръководи от закони, нито 
пък е произволно: според твърденията си то 
стриктно и недвусмислено следва онези закони на 
природата или историята, от които се предполага, 
че произтичат всички установени норми на 
поведение и дейност... тоталитарното 
господство...е готово във всеки един момент да 
пожертва личните жизнени интереси на всекиго с 
оглед провеждането на онова, което се приема за 
закон на историята или на природата... 
Тоталитарното управление претендира, че е 
открило как са се установи законът на 
справедливостта в световен мащаб, което 
обикновените законови норми признават, че не са 
в състояние да постигнат...незачитането към 
всички, дори към собствените установени закони 
говори за увереността, че ще се справи без 
какъвто и да било consensus iuris,като в същото 
време не се поддава на тираничното беззаконие, 
произвол и страх...Тя обещава справедливост на 
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земята, защото ще превърне самото човечество 
във въплъщение на закона.”(Аренд, 1993, с. 215--
217) 
Разбирането на Аренд впечатлява. Силна е 

идеята, че тоталитаризмът се отличава от 
класическите политически форми: демокрация, 
олигархия, тирания. Изключителна е идеята за 
тоталитаризма като позоваване на Закон на природата 
или историята, на когото човечеството става 
въплъщение. Тя обаче е феноменологически 
неприемлива. 

Манталитетът на комунизма е по-различен. 
Комунистите, за разлика от фашистите, не застават зад 
закон, а зад Проект. Този проект търпи различни 
варианти на интерпретация на “законите на 
историята”. А болшевиките--първите тоталитаристи--
съвсем забравят Марксовия закон за “епохата на 
социална революция”. Великата справедливост в 
идеята за комунизма постепенно се оттегля в 
писанията и речите на поетите, възпяващи строя. 
Тоталитаризмът не е тук. За разлика от мечтателите, 
истинските комунисти са практици. Те са майстори на 
властта като Ленин и Сталин. Те използват искрено 
или лицемерно идеята за построяване на ново 
“безкласово” общество, за да погазват демокрация, 
законност и морал. И това става не толкова поради 
непостижимата висота на Идеята, колкото поради 
непостижимата низина на неразбиращата и 
лекомислена гледна точка върху историята и 
традиционните ценности. От друга страна, самите 
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исторически и “метаисторически” закони не водят до 
тоталитаризъм. Идеалът на либералната демокрация--
човеш-ките права, също както и идеала на нацизма, 
следват “закони на природата”. Френската революция 
също идва чрез свещени идеали: “свобода, равенство, 
братство”, но далеч не води към тоталита-ризъм. 
Тоталитаризмът се представя като абсолютна власт на 
една партия (Желю Желев). Тоталитаризмът се 
обяснява от Желев като чисто създание на 
комунистите: “Ние, марксистите, първи в историята 
създадохме тоталитарен режим, тоталитарна държава--
еднопартийна държавна система, изградена чрез 
насилствено унищожение на другите политически 
партии или чрез деградира-нето им до равнището на 
обикновени казионни организации, подчинени във 
всяко отношение на Комунистическата партия.” 
(Желев, 1990, с. 10) Тоталитарната власт е единство на 
властта, в противоположност на делението на властите 
в демокрацията (Желев, 1990, с. 276). 

Абдурахман Авторханов обявява тоталната власт 
на Комунистическата партия като “партокрация”, 
различна от “тоталитаризма” с това, че за разлика от 
фашиският тоталитаризъм тя ликвидира частната 
собственост и упражнява абсолютен контрол върху 
социалния живот, включително и върху личните му 
измерения: “Партокрацията е свързана с властта  на 
една  партия: законодателна, разпоредителна власт над 
държавата. Волята на партията е абсолютен закон на 
държавата и закономерност на общественото развитие. 
Ако за Мусолини народът съществува „чрез държавата 
и за държавата“, то за Ленин и правителството, и наро-
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дът, и държавата съществуват чрез партията, от името 
на партията и за партията.” (Авторханов, 1984, Т. 1, с. 
16--23) 

В “Технология на властта” Авторханов фиксира 
четири етапа на партийната диктатура в СССР: “Първи 
етап--диктатура на партията начело с Ленин (1917--
1921). Втори етап--“диктатура на тройката” Зиновиев--
Каменев--Сталин по време на болестта и след смъртта 
на Ленин (1922--1925г.). Трети етап--диктату-ра на 
“дясносталинския блок” начело със Сталин, Бухарин и 
Риков (1925--1929г.). Четвърти етап--еднолична 
диктатура на Сталин при номинално Политбюро 
(1934--1953 г.) (Авторханов, 1994, Т. 2, с. 41) 

Това е една историческа концепция за 
концентрацията на комунистическата власт. 
Авторханов е историк-критик на комунизма. Той не 
търси обяснение на “партокрацията”, а я описва 
детайлно и в огромен по обем исторически труд, който 
се състои от четири части в две заглавия: “Произход 
на партокрацията” и “Технология на властта”. В 
неговия труд се налага становище, че партокрацията е 
създадена от болшевиките за увековечаване на властта 
им и никакви характеристики на марксизма като 
учение не водят до това. 

Така се получава и в теорията на Милован 
Джилас за “Новата класа”: “Нека Маркс ми прости 
това последно смъртно прегреше-ние, но кризата в 
комунизма е причинена не от икономически--т. нар. 
обективни, а изключително от човешки--т.нар. субек-
тивни фактори.”(Джилас,1992, с. 494). “Наред с 
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илюзиите, и въпреки тях, новата класа встъпваше като 
носител на обективните тенденции на 
индустриализацията. Оттук нейната практичност 
...Корените на новата класа се намират в партията от 
особен--болшевишки--тип. Наистина прав бе Ленин, 
считащ своята партия за уникална в историята на 
човечеството, макар че на него и през ума не му е 
минавало, че тя е начало на новата класа.” 
(Джилас,1992, с. 199) 

Тук става дума за една почти немислима априори 
марксистка критика на комунизма. Тя е своеобразен 
героизъм, изстрадана е и с личен героизъм. Но тази 
критика е романтична и е плод на същото органическо 
отхвърляне, което ражда и възмутеното разнищване на 
Авторханов. Тук не достига безпристрастно 
разбиране, феноменология. Новата “класа”, ако 
изобщо може да се нарече така привилегированата 
комунистическа върхушка, не възниква поради 
извращаването на марксизма, за което Ленин не 
подозирал, или поради индустриализацията. Тогава 
Новата класа би трябвало да отсъства в ГДР и в 
Чехословакия, където индустриализацията е факт 
преди комунистическата власт. Това обяснение остава 
в рамките на историческия материализъм, според 
който класовите форми  са зависими от 
производителните сили. Но тук има резон и той е, че 
именно “новата класа” в изостаналите 
социалистически страни проектира и управлява 
индустриализацията, а в по-дълбок пласт--строителст-
вото на новото общество. Именно феноменологията на 
тази супертехнология  създава форма като 
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“номенклатурата”. “Те излъгват работниците с 
обещание за диктатура на пролетариата--пише 
Восленски--и започват бързо да се превръщат в нова 
господстваща класа. Но процесът на раждането й се 
оказва неудържим и неконтролируем. Ленинската 
гвардия--запазила елементите на идеализма, илюзията, 
че действително се бори за интересите на 
пролетариата--се оказва безпомощна в сравнение с 
новите сили, необременени от самозалъгвания и 
скорострелно прииждащи в руслото на този процес.” 
(Восленски, 1993, с. 93--94) 

 
21. Феноменологично проясняване 
Тоталитаризмът не възниква по произвола на 

Комунистическата партия, както е според Авторханов 
и Желев, нито по произвола на Сталин и другите 
изкривили Учението вождове, както е според Джилас, 
нито заради алчността на кариеристите след 
Лениновата гвардия, както е според Восленски. 
Тоталитарният характер на комунизма не се 
обосновава със “законите на историята”, както е 
според Аренд. 

Характерът на комунистическата власт се 
определя от характера на феномена комунизъм като 
тотална социална технология върху човека, живота и 
света. Това е неизбежно. То присъства в самия 
комунистически проект. Без тотална власт е 
невъзможно строителството на общество по проект. 
Така че “комунистическият тоталитаризъм” не е нито 
“обективна законо-мерност”, нито акт на някаква  зла 
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воля на комунистите. Комунистическата власт е 
резултат на Проекта. Всяко Строи-телство съгласно 
проект, всяка технология, изисква предвари-телно 
определена траектория от последователни действия. 
Тоталната социална технология изисква тотален 
социален контрол от един център.  

В това отношение досегашните обяснения на 
тоталитаризма са твърде неопределени. Самото 
понятие “тоталитаризъм” подвежда с абстрактната си 
чистота. Комунистите се крепят от популистична 
визия, а не от ясно съзнание за “властен елит отвъд 
доброто и злото”.  

Историята показва, че комунистическите 
властници не целят насилие заради самото насилие, не 
целят “тоталитарна власт” заради самото народно 
единство в държавата, както е при Мусолини. Те целят 
народно единство за комунизъм. Те нямат 
онтологичната нагласа към власт отвъд доброто и 
злото. Така феноменологичният анализ ни помага да 
разберем правилно тази власт. В нощта на 23 срещу 
24.10.1956 в Будапеща ръководството на ДС не 
разрешава огън. ЦК на партията настоява да не се 
прибягва до насилие. Досега народът си е представял 
механизма на държавната власт съвсем иначе. Той още 
не е забравил времената, когато не да хвърлиш камък в 
радиокомитета, а просто полугласно да изразиш 
недоволство бе достатъчно, за да се появи веднага, 
като че ли изпод земята, милиционерски отряд. 
Трудно е било даже да си въобразиш, че такова 
уверено в себе си, такова всесилно преди правителство 
ще се разколебае, ще започне да протака, че неговите 
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заповеди няма да се изпълняват. Трудно бе да се 
повярва, че събитията, които назряваха толкова 
отдавна, ще заварят ръководството на партията 
неподготвено, че в такъв отговорен момент 
държавната власт ще се окаже неспособна да си 
обезпечи защитата. Много онази вечер и нощ 
предполагаха, че бездействието на правител-ството е 
част от някаква коварна маневра. (Дюрко, 1988, с. 200) 

Комунистическата власт може да се определи по-
прецизно като уникална “месианска” власт, като 
“идеокрация”. Именно комуни-стическата идеокрация 
обяснява комунистическата “партокрация”. Без 
комунистическата идея “партокрацията” губи 
всякакъв смисъл. Независимо от всички свои 
деформации и извращения тя постоянно се легитимира 
и самоосновава по този начин. Тя е ръководна сила за 
построяването на комунизма. Това е властта, 
единствено чрез която е възможно тоталното 
трансформиране на обществото, което стана в 
страните на реалния социализъм. Низкият морал, 
извратеността на властта, номенклатурата, всичко това 
ни най-малко не променя характера й и тя е една и 
също по форма и смисъл от началото до своя край. 
Ако обясним комунистическата криза с някакво 
извращаване на изначално добрата комунистическа 
власт, трябва да допуснем, че тя е ставала все по-лоша, 
все по-тоталитарна. Но това не е така. Вярно е 
обратното. В световен мащаб и особено след 1945 
година комунистическата власт, въпреки че става все 
по-аморална, се отхлабва, става все по-слабо 
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тоталитарна. Лагерите в СССР за политически 
противници изчезват след 1956 (заменят се с 
психиатрични болници). Лагерите в другите 
комунистически страни са изключение и изчезват след 
шестдесетте години. Комунистическите режими се 
либерализират. Те неусетно се превръщат от 
тоталитарни в авторитарни. 

Отслабването на комунистическата власт е 
отслабване на комунистическата визия. Тази динамика 
на комунистическата власт, която бележи тенденция 
на отслабване, избистря постоянното й качество--тя е 
“идеокрация”, просто власт в името на комунизма, 
еднопартийна, осъществяваща единство на властта 
вместо деление на властите, макар че номинално 
запазва делението на властите. Комунистическата 
партия се определя в Конституцията като “ръководна 
сила за построяването на комунистическото 
общество”. Комунистическата власт отслабва в 
степента, в която отслабва Строителството, в степента, 
в която то се осуетява, блокира от хората. Идеокрация 
като комунистическата власт отслабва спонтанно с 
отслабването и дискредитирането на Идеята. Тя се 
оголва като власт заради самата власт на една 
олигархия. Но с това започва и краха й. 
Комунистическите партии в Източна Европа и в СССР 
през осемдесетте години, когато превъзходството на 
капитализма вече бе явно и за тях, и когато 
собственото им управление изправи тези страни пред 
катастрофа, не понесоха огромната отговор-ност, 
отстъпиха или сами се отказаха от монопола във 
властта, като преговаряха с опозицията и допуснаха 
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края си като ръко-водни партии чрез свободни 
демократични избори. Разбира се, номенклатурата 
запази и умножи силата си като масово присвои 
лъвския пай от националните богатства в тези страни. 

Формата на комунистическата власт може да се 
изобрази като кръгово властно поле, чиито силови 
линии са радиални и започват от центъра. Локално в 
различни точки на кръга се обособяват по-слаби, 
вторични, зависими от центъра властни центрове, 
оформящи локални властни полета със същата 
радиална структура. 

Това се нарича “принцип на демократическия 
централизъм”. Но за властта се воюва и 
комунистическата представа за всяка държавна власт 
е, че “с кръв се взема и с кръв се дава”. Властта е нещо 
всесилно, по право тя е насилие и само така е 
възможен редът, визира комунистът от низините. По 
върховете властта се сменя само след политически 
трус. Един и същ е сценарият в различните 
социалистически държави. Вълча борба и подбор на 
най-безнравствени средства съпътстват всяка смяна на 
лидера в Кремъл: Сталин--Хрушчов, Хрушчов--
Брежнев, Брежнев--Андропов, Андропов--Черненко, 
Черненко--Горбачов, Горбчов--Елцин, опитите за 
преврати срещу Горбачов и Елцин. Същото става и в 
България по веригата Червенков--Живков--Младенов. 

Според класика на съвременната социология 
Макс Вебер има три чисти типа легитимно господство: 
рационално,почиващо върху записани правила; 
традиционно, почиващо върху всекидневна вяра в 
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свещеността на отколешни традиции и в 
легитимността на определените от тях да 
господстватч;  харизматично почиващо върху 
извънвсекидневната преданост към геройската сила 
или личния пример на един човек. (Вебер, 1992, с. 65) 
Комунистическото господство не е едно от трите или 
поне не е чист тип, сводим към един от трите типа. То 
не е харизматично, макар че съдържа харизматичен 
дух на отношение към Вожда--“култ към лично-стта”. 
То не е традиционно, защото комунизмът не признава 
легитимна традиция. То не е рационално, защото 
погазва и законите, създадени от него. И все пак по 
форма то е рацио-нално--то създава закони, поддържа 
рационални традиционни за Запада институции: 
народно събрание, правителство, съдебна власт. В 
него законите действат в степента, в която не 
накърняват властни интереси. Комунистическата власт 
е власт идеологична, “идеокрация”, и затова 
еднопартийна, монопар-токрация. Това в смисъл, не че 
буржоазната власт не почива върху идеи (в това 
отношение всички западни форми на власт си 
приличат), а в смисъл, че Идеята като разгърнат 
Проект има функциите на Закон. Тук легитимността 
като законност не се изчерпва с ограничаването на 
една предполагаема абсолютна свобода в гражданско 
общество, а включва следване на един път от 
личността, организацията, класата, обществото. 
Петгодишните планове се разбиват по години като 
закони. Неотменима е комунистическата конституция, 
утвърждаваща единството на властта и ръководната 
роля на партията. Немислим е публичният протест, 
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независимото публично слово, свободата на 
сдружаването, на събранията и митингите.  

За разбирането на комунистическата власт има 
значение и класификацията на Джон Гълбрайт: 
принуждаваща, компенсаторна  и условна  власт. 
Принуждаващата власт печели подчинение със 
способността си да налага друг, противоположен на 
предпо-читанията на индивида или групата избор, 
отклонението от който е достатъчно неприятно и 
болезнено, така че собствените предпочитания се 
изоставят...Компенсаторната власт, напротив, печели 
подчинение чрез прилагането на положително 
възнаграждение--чрез предоставянето на нещо 
ценно...В сравнение с тях условната власт се 
упражнява чрез промяна на мисленето.(Гълбрайт, 
1993, с. 12) В тази класификация и трите форми са 
валидни за комунистическата власт. Тя пише 
директиви, планове, закони и търси “претворяване в 
дела”. Тя принуждава и насочва. Тя награждава и 
наказва. Неин източник пак по класификация на 
Гълбрайт е предимно организацията, а след това 
личността  и собствеността. Комунистическата 
идеокрация, се осъществява чрез апарата на 
номенклатурата, организацията на тоталното 
господство. Тя е подобна на гравитационно поле с 
централен източник на гравитация и множество 
локални източници в кръга на валидността си.  

Комунистическата власт е първата тотално 
идеологическа власт. За пръв път в историята логосът 
като разгърната идея, идео-логията, става основание за 
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социален живот. А този тип живот, който следва 
проекция на идеята, е тоталитарно общество. 

Фиг. 5.1 
 

Глава шеста. Централно планиране 

Реално погледнато, и в социалистическата 
икономика основен актьор си остава личността. Всяка 
икономическа ситуация е жизнен проблем за Аза, а не-
говото действие е решение на този проблем. Личност-
та действа в производството и на пазара заедно с други 
личности. Това става в една обща мрежа от зависимос-
ти, определени с правила и действия. Движението на 
богатството от един участник в играта към друг или 
сумарното повишаване на богатството на два партньо-
ра са ходове в рационализиращата се игра. Всеки ход 
има една стратегия: повишаване богатството на него-
вия автор. 

В легалното икономическо пространство на 
строящия се социализъм не се наслагват спонтанно 
свободни намерения и действия. Икономическият ра-
зум е конструктивен. Норми не са законите, а 
инструкциите на плана. В отговор на инструкциите 
личността действа по своя рационална траектория, 
която не ги следва сляпо, а адаптира към тях своите 
смисли, интенции, цели и намерения. Така реалната 
икономика се отклонява от интендираната в плана, 
като става аномична. Аномията е ментална атмосфера 
за криминогенна нагласа. Тя става източник на 
постепенно изглаждане на менталността на илегалната 
социалистическа икономика в сянката на плановата 
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(черен пазар). Илегалните правила на икономическата 
игра правят от социалистическата икономика индиви-
дуалистична. Според тази нагласа за разбиране плано-
вата икономика не променя природата на 
икономическите субекти и представлява само форма 
на организиране на едно междуиндивидуално прост-
ранство от взаимодействия. “Икономическите закони 
на социализма“ и законите за собствеността при соци-
ализма са изкуствена постройка, която служи като 
среда и средство за междуличностни игри. 

22. Планова рационалност 
Макроплановата икономика е резултат от пре-

тенцията на разума да бъде Създател на човешкия свят 
и живот, Демиург. В Платоновата „Държава“ всичко е 
разчетено и планово регулирано. Цялата социална 
структура е изкуствено създавана по механизма на со-
циалната целесъобразност. По този начин идеалната 
държава регулира дори брачните връзки, както и раж-
дането на деца. Тази държава е управлявана от фило-
софи. Тя е напълно прозрачна за разума и  за решения-
та на разумната власт. Тук няма тайни  и недостъпни 
дълбочини. Тази държава не се стъписва пред неизвес-
тната природа на човека: „хората, родени и отгледани 
(курсив мой--С. Г.) в хармония, ще бъдат принудени 
да ядат по пет пъти на ден и това няма да бъде много, 
за да се изконсумира огромното количество храна, ко-
ято ще произвежда този нов строй.“ (Фурие, 1975, с. 
147) 

Планова икономическа организация е предвиде-
на и от класиците на научния комунизъм. Пазарът тук 
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е схванат като по-ниска степен на икономическа орга-
низация. Той осъществява „стихийно регулиране зад 
гърба  на производителя“. На пазара стоката се оценя-
ва не пряко според своята „стойност“ (количество вло-
жен в нея труд), а според търсенето и предлагането – 
неточни мерки, които едва статистически, а не пряко, 
реализират закона за собствеността (Маркс). Държав-
ната собственост и централизираното производство, 
което произтича от нея, позволяват, според Маркс, не-
посредствено осъществяване на индивидуалния труд 
като „обществен“. Разпределението се извършва съв-
сем пряко от ръководещата икономиката работническа 
класа.  

Комунистическият проект в икономиката е 
наистина от невиждан мащаб. Още в началото следва 
да се национализира икономиката, да се замени 
пазарната регулация с централно планиране. Това е 
неизбежно, за да се строи новото общество. Това е 
нужно, за да се “управлява” процеса на обществено 
обогатяване да степента, на която благоденствието ще 
позволява разпределение независимо от труда, 
“според потребностите”. Това е неизбежно, за да се 
преустрои икономиката радикално в структурно 
отношение в полза на тежката индустрия. Това не е 
хрумване на партиите, а стратегически “закон” в 
Строителството на комунизма--общество на 
благоденствието. Тежката индустрия прави 
комунистическите страни независими. Тя осигурява 
развитието на военната промишленост и сигурността 
срещу външния враг, обещава успешното изолиране 
на тези икономики.  
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Тежката индустрия не е била развита в страните 
с кому-нистическа власт с изключение на Източна 
Германия и Чехословакия. Естественото развитие на 
пазарно насочваната икономическа структура е дало 
предимство на други отрасли, които са се оказали 
оптимални и състоятелни за инвестиране. Сега 
изведнъж икономиката се нуждае от огромни 
инвестиции, без те да са налице. Решението е да се 
изземе всичко, което е възможно, от селското 
стопанство, чиято продукция е продаваема. Това 
хвърля в колапс селското стопанство, но то обективно 
печели с кооперативното уедряване.  Но черпенето на 
ресурси от село и създаването на работническа класа 
от довчерашни селяни продължава интензивно.  

Натрупването е бързо. Темповете на 
икономически растеж се ускоряват. Съвсем нормално 
е тръгването от нула в тежката промишленост да 
бележи значителен растеж в проценти. На-пример ако 
първата година са произведени метали за един милион 
долара от един нов завод, откриването на втори завод 
през следващата година ще означава растеж на 100 %. 
Този растеж е изключително енергоемък и 
ресурсоемък, той поглъща богатството. Но това 
поглъщане остава невидимо за официалната 
пропаганда и за повърхностното външно наблюдение.  

Според Фридрих Август фон Хайек централно-
плановата икономика не признава принципни 
ограничения на човешкото познание. Ето какво пише 
той в книгата си Погрешна употреба и западане на 
разума: “Да си въобразим, че можем да повишим 

 



 275

силата на човешкото разбиране, за да се управлява 
съзнателно развитието, почива върху стария 
теоретичен възглед, който твърди, че това развитие 
напълно може да се обясни, претенция, която 
заключава в себе си едно Свръхразбиране; и не е 
случайно, че представителите на тази теоретична 
гледна точка искат да видят развитието на интелекта 
също направлявано по този начин.” (Heyek, 1959, p. 
122) 

Идеята да се подобри радикално „хаотичната“ 
пазарна организация е разбираема. Разумът и чувство-
то за справедливост се бунтуват срещу безредието и 
неравенството. Но в защита на това безредие и нера-
венство застават идеите за свобода и личност, за па-
зарно формиране на стойността. Тогава  срещу това се 
впряга философската спекулация от типично немска 
проба. Нещата се обръщат, преструктурират и придо-
биват неузнаваем вид. Разяснява се например, че „ин-
дивидуалният труд“ е само непряко обществен труд. 
Посредникът като пазар изкривява това отношение. 
Там се срещат стоките и едва чрез тяхната размяна 
трудът става „обществен“. Човешките отношения са 
отчуждени във „вещните“. Маркс смята, че на пазара 
отсъства производителят, автентичният икономически 
субект. 

Ето отново Хайек--Видове рационализъм (Kinds 
of Rationalism): “...един ред на икономическата 
активност с помощта на колективно, събирателно  
познание ...е вид ред над отделни манифестации, над 
които имаме нищожен контрол, защото правилата 
детерминират само абстрактния характер, докато 
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детайлните зависимости  от конкретните 
обстоятелства са познати само на индивидите. Това е 
ред, който не можем да подобрим отгоре, а само го 
разрушаваме чрез опити за предумишлено подреждане 
на всяка негова брънка. ” (Heyek, 1967, p. 92) 

Централният и тотален план, обхващащ цялото 
икономическо пространство и време, се визира като 
свобода на труда и рационализация на икономиката, 
като „съзнателно реализиране на икономическите за-
кони", което трябва да тласне напред производтлните 
сили. Тук има една особено тъмна чисто по немски ди-
алектика на „икономическия закон“. Той е напълно 
„обективен“, като природните закони. Но действа чрез 
човешката дейност и затова може да бъде „прокарван“ 
съзнателно или да действа „стихийно“. Във всеки слу-
чай планът е „икономически закон“ на социалистичес-
кото производство. Точно тази интенция към 
съзнателен контрол обаче иронично води към загуба 
на съзнателния контрол. Защото зад държавата не стои 
ничие съзнание. 

Планът – това е интендирана и предметно 
проектирана цел на производството, технологично раз-
гърната в икономическото време и пространство. Той 
е фиксиран за определен период от време. В този пе-
риод трябва да се произведат определени количества в 
определена номенклатура производства и е посочено 
коя икономическа единица (функция в цялото) какво 
има да прави до твърде подробни предписания. Той се 
разработва в Центъра въз основа на научно предвиж-
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дане за „обективните тенденции“ и за човешките пот-
ребности в тяхното „непрекъснато растене“. 

Планът за производство е съвсем естествен в 
личната и донякъде в частната групова производстве-
на дейност. Той е атрибут на рационалното икономи-
ческо и въобще човешко поведение. Но рационалност-
та на плана потъва в бездънната сложност на живота. 
Ако икономиката е сложна игра на милиони субекти, 
планирането на ходовете на производството и разпре-
делението, цените и инвестициите, количеството и ка-
чеството е просто невъзможно. Това е все едно да се 
планират ходовете в някаква суперигра, многократно 
по-сложна от шаха. Можем ли да си представим пла-
нирана шахматна партия в цялото й разгръщане до 
края? Как е възможно да се планира процес, в който 
участва непрекъснато човешкото свободно и отговор-
но рационално решение? Оказва се, че може. 

Ако се сведат производители и потребители до 
ролите си на ръководители и изпълнители на плана, 
икономиката става социално-технологична. Тук вече 
няма свободни и отговорни решения, а заповеди и из-
пълнение. Грешките няма как да се разпознаят точно и 
използват за корекция, защото пазарът, в който те се 
проявяват, по същество е „отстранен“. Новото не може 
да си проправи нормален път, защото не е „предвиде-
но“. Плановата икономика губи характера си на игра с 
много участници и се превръща в субординирана ак-
тивност. 

По подобие на строителство на машина или сгра-
да, икономиката на комунизма би трябвало да се осъ-
ществи в едно прозрачно пространство и време. Всич-
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ки изходни стойности на параметрите трябва да са яс-
ни. Икономиката трябва да е ограничена, изолирана 
като строителна площадка, поради смущаващия и неп-
редвидим характер на световния пазар. Динамиката на 
работната сила, на ресурсите и на стоките трябва да се 
предвиди до подробности. Трябва съзнателно да се 
следват такива количества, които да осъществяват 
пропорции и така да осигуряват възможността за възп-
роизвеждане на различните сфери. Основните фондове 
например трябва да са достатъчни за възпроизводство 
на оборотните. Производството на машини трябва да е 
в съгласуваност с производството на предмети за пот-
ребление. Всичко това е възможно в една идеално зат-
ворена и заредена с ресурси икономика. Но такава 
просто не е възможна. Всяка икономика като всяка 
жива система е отворена система. Тя има своя исто-
рия, която е по принцип непредвидима. Всяко иконо-
мическо действие може да бъде или да стане рацио-
нално, когато неговият субект може да го избира, 
възприемайки констелацията,  а не сляпо следвайки 
визираната предварително картина. 

Плановото стопанство е невъзможно или става 
непланово, ако се допусне човешката воля да решава 
според обстоятелствата на всяка крачка. Личността 
трябва да е най-близко до ролята си на изпълнител. 
Иначе нейното действие няма място в никакъв план. 
По подобен начин се произвежда и в големи капита-
листически предприятия. Сферата на творческата тех-
нология е ясно отграничена от сферата на точното 
производство, перфектно организирано и тиражирано.  
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Държавната собственост играе в плановата ико-
номика двойната роля на необходимо условие за съ-
ществуването й и неизбежния носител на колапса й. 
Импулсите и мотивите за експанзия на тази икономика 
са опосредствани и слаби. Докато те стигнат до отго-
ворния за експанзията компетентен субект, те губят 
своята сила и не действат. Твърде далечно е „разстоя-
нието“ от мотива през Центъра до реализацията. 

Плановата рационалност в мащаба на едно наци-
онално стопанство, от името на Държавата, е „форма 
на конструктивната рационалност“.  „Ако поискаме да 
подредим всички наши действия така, че да водят към 
една цел, трябва да изпълним условието, че на всяка 
отделна наша нужда се посочва нейното място в една 
скала на ценностите.“ (Heyek, 1952, p. 3) 

Централното планиране на една национална ико-
номика изисква предварително познаване на потреб-
ностите на милиони хора, диференциацията на вкусо-
вете, разчети за икономически величини, които се на-
мират в нелинейни зависимости, невъзможни по прин-
цип, имитиране на конкуренция и изкуствени цени. 
Чрез плана се реализира идеята, че обществото като 
цяло  има примат пред уникалната личност. 

Тъй като всеки от участниците в плановата 
икономика е все пак автономна личност, той търси на-
чини да адаптира своето рационално действие към 
свръхдетерминираната и затова твърде хаотична сис-
тема. Оказва се, че не е трудно да се изтръгне и легал-
но богатство, но обикновено е много трудно да се нап-
рави нещо рационално за системата. Ефектите на вся-
ко действие се объркват по траекториите на бюрокра-
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тичните зависимости и в повечето случаи просто се 
анулират. Личната инициатива се изгубва дори когато 
е проявена. В едно винаги уникално преплитане на 
конкретни интереси и действия общото отклонение от 
„общия интерес“ е неизбежно. Трудно е да се допусне 
рационално, че плановете поне приблизително ще бъ-
дат изпълнени, за да продължи балансирано възпроиз-
водство. Затова дебалансите непрекъснато нарастват, 
за да достигнат необратими стойности (през 80-те 
години), предвещаващи банкрута на системата. 

Основната грешка на плановата икономика в съг-
ласие с философията на „обществената човешка същ-
ност“ и на колективния етос може да се определи и 
като неразбиране разликата между естествено и изкус-
твено. Човешкото същество се приема като създание, 
като артефакт на „обществото“. „Обществото“ е абсо-
лютният исторически и икономически субект. Човек е 
отъждествен с място в обществените отношения. Тази 
визия позволява да се смята, че човек ще бъде точно 
според „същността си“ истински свободен в този тота-
лен организъм. Отклоненията, „отрицателните явле-
ния“, плод на свободния избор, са „антиобществени“, 
„неморални“ и в крайна сметка зло. 

Този суперконструктивизъм доведе до 
икономически банкрут, което едва сега се осъзнава и 
още дълго ще проявява своите ефекти върху нашия 
живот и самите нас. Изработената трайна незаинтере-
сованост, пасивност и безотговорност към „обществе-
ните“ дела може би столетие няма да се компенсира. 
Защото тя е въпрос на култура и се предава от поколе-
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ние на поколение. Хората, веднъж спонтанно дистан-
цирали се от една колективна и артефактуална рацио-
налност, трудно ще се върнат към персоналната  и 
естествена рационалност. 

Продуктът на плановото производство 
свидетелствува най-ясно за качеството на това 
стопанство. В икономиката на света 
социалистическото производство не можа да получи 
па-зарно признание на световната сцена. С 
изключение на оръжието и суровините, както и някои 
продукти на селското стопанство и туризма, 
социалистическите производство бяха приемани само 
на социалистическите пазари. Социалистическата 
икономика се оказа затворена както по идея и 
технология, така и по резултати. Тя не можа да стане 
конкурентоспособна. 

Плановата икономика е несъстоятелна в същия 
смисъл, в който е невъзможно „плановото“ функцио-
ниране на една  популацията от много организми. 
Всичко в тези органични системи се саморегулира и 
всяко отклонение само задейства механизмите на пре-
махването си. Нито едно единично отклонение не би 
могло да бъде предвидено и никое компенсиращо 
действие не може да се предначертае. Не е нужно и не 
е възможно някой предварително да знае и да планира 
какво ще направи конкретната антилопа и конкретни-
ят лъв в саваната, но именно затова е възможно анти-
лопите и лъвовете да са в равновесие. 

По същия начин икономиката на множество хора 
и множество икономически субекти може да се разви-
ва само при липса на твърда централна детерминация. 
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Тя ще блокира всички саморегулаторни механизми и 
реакции и ще обрече тази икономика на неминуем 
банкрут. Разумът на планирането никога не е доста-
тъчно мощен, за да компенсира загубите. Блокирани 
са автоматичните регулаторни действия в цялата мре-
жа от спонтанно напасвани прави и обратни връзки. 

Трансценденталният център на живота е винаги 
персонализирано  лично или междуличностно 
съзнание. Всичко, което човек може да регулира със 
своя разум, е по  някакъв начин произлизащо от този 
разум. Той може да обозре напълно само онова, което 
сам е направил. Природата винаги се изплъзва и почти 
нищо в нея не може да се „побере“ до степента на точ-
но предвиждане, да не кажем регулиране, в човешкия 
разчет. Това, че са предвидими елементарни механич-
ни явления като лунните затъмнения, е едно изключе-
ние за много чисти, почти изолирани механични сис-
теми с известни стойности на величините им във всеки 
момент. 

Икономиката е необхватна за ничие лично 
разбиране. Тя е неподталива на центриране, в което не 
живи собственици, а държавни институции играят 
ролята на организатори на икономическия живот. 
Според феноменологията икономиката е сфера в 
интерсубективния жизнен свят на хората. 
Неограничен брой хора действат свободно и 
рационално в различна степен съгласно своите 
собствени визии и интенции за богатството като 
производители, търговци или потребители. Пазарът е 
среда за активност при изкуствени правила, 
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институции и текстове, потопени в живота. Те не са 
планирано творение на гениален създател, а са плод на 
еволюция по механизма на напасването, грешките и 
новите проби. Всички икономически явления са 
интерпретирани от икономическите деятели и тази 
интерпретация определя икономическите действия. По 
един начин се приема и “интерпретира” частната 
собственост, а по друг--държавната. Следователно в 
икономиката не може да има закони, сравними с „при-
родните“. Отделен е въпросът за съществуването на 
самите „природни“ закони – те вероятно са само наши 
постулати. Но икономиката има „свои закони“ само 
във вид на правила, които се съблюдават от участни-
ците, сред които основно свръхправило е правото на 
собственост. Разбира се, в икономиката като потопена 
в природата реалност е невъзможно нещо да възникне 
от нищо. Не може енергията да се „ражда“, нито да из-
чезва. Не може богатството да възниква спонтанно. 
Всички икономически системи, оставени „сами на се-
бе си“, без човека, спонтанно ще се разпаднат . Те ще 
се превърнат в хаос. 

Елементарното пазарно взаимодействие е 
интерсубективно рационално интендирано и 
проведено действие, което по идея и свободно 
решение е положително за всеки от участниците. То е 
интендирано да повишава богатството на всяка от 
страните. Иначе свободно взаимодействие и съ-
действие са невъзможни. Никой не може да ме накара 
да направя свободно нещо неизгодно за мен, а само за 
моя партньор, още по-малко като начин на действие в 
мащаба на цели епохи от историята. Това изключва 
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идеологическото обяснение за капиталистическата 
“формална свобода” и “експлоатацията на човек от 
човека”.  

Природата, правилата, човешките възможности и 
интерпретации ограничават икономическото развитие. 
Те са рамки на свободното и отговорно, а оттук рацио-
нално или нерационално в различна степен действие. 
Нищо не може да застави един свободен човек да про-
извежда ефективно, без да е лично мотивиран. Ако той 
бъде заплашен или притиснат, неговата производител-
ност ще бъде в най-добрия случай равна на тази на 
свободния, но само за изпълнителски действия. Отго-
ворното и сложно решение изисква свобода. 

23. Програма 
План и пазар осъществяват два типа подредба на 

богатството. Те са научно изследвани в теориите на 
орга-низацията като “програма” и “обратна връзка”. 
Тук тези научни понятия са крайно важни и аз ги 
вземам така, както те работят в науката, без да имам 
предвид някакво "обективно съществуване" на 
програми и обратни връзки. Програмата и обратната 
връзка са тук форми на рационална подредба. Те са 
добре разграничени форми, макар че са съчетаеми при 
определени условия. И двата имат свое специфично 
място в организацията на жизнените и технологичните 
процеси. Те присъстват и в човешките действия. (Тук 
не отстъпвам от феноменологичното изясняване и не 
използвам кибернетичните дискурси относно 
програмата и обратната връзка). 
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“Програмата” е точно определена, разчленена 
цел. Тя подрежда във времето и в пространството оп-
ределени действия. Такъв ред може да се използва за 
строго детерминирани структури, за предварително 
известни резултати. Програмата подлежи на изпълне-
ние. Тя не търпи корекции без риск самото изпълнение 
да се осуети. Колкото по-добре определена и по-добре 
следвана е, толкова по-рационална е всяка програма. 

Програмата, естествено, има свое пространство 
на приложение. Тя се прилага към своя обект. Тя не 
реагира и не се интересува от други промени и взаимо-
действия. Нейното изпълнение изисква чистота от та-
кива смущения. Една организация с определена струк-
тура не може да се възпроизвежда без програма. Едно 
организирано производство на един модел кола напри-
мер не може да се осъществи без програма, определя-
ща момента и мястото на всяко действие и детайл. 

Програмата се прилага за нещо вече синтезирано 
и известно като структура. По програма не може да се 
твори. Програмата може само да повтори вече сътво-
реното, да го размножи. Програмата е истинската ло-
гика на серийното производство на определена стока. 
В света на хората всяка програма се отнася за нещо 
сътворено, създадено от тях. Тя се отнася за 
артефактите, а не за живите актове.По програма и 
изобщо по технология може да се прави всичко 
априори определимо, което се фиксира в текст или 
веществено-енергетична структура, подредена от 
човек. Но по програма не може да текат живи мисли, 
да се чувства, да се радваме и да се страхуваме, да 
възприемаме течащия свят, да се любим и да усещаме. 
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По програма не може да се правят природни 
зависимости,  елементарни частици, атоми, живи 
клетки, галактики. Не може да се прави 
метеорологично време или да се променя орбитата на 
Земята. 

Ограничението на програмите не е въпрос само 
на време. Не е въпрос само на развитие--“ако сега е 
невъзможно, утре ще е”.  Програмата като програма 
има своите  граници. Тъй като само изкуствено 
създадените от човека неща са достатъчно обособени  
в света, само те са прозрачни и поначало обхванати 
пълно от замисъла, от човешката интенция. Защото 
всяка програма е ограничена чрез своята 
определеност. В границите на тази определеност 
програмата изчерпва предмета си като ред операции. 
Природата, животът, духът са реалности, 
неконтролирани от нас и невъзможни за алгоритмично 
обхващане в основните си определения. Те естествено 
не могат да бъдат програмирани от нас. Това 
обстоятелство се изплъзва от вниманието на 
технологичния разум, защото той не рефлектира върху 
своите граници.  

Наистина всеки артефакт--текст върху каменна 
плоча или книга, рисунка върху стена на пещера или 
картина, музикално произведение  на нотна книга или 
в изпълнение от оркестър, религиозна или научна 
книга, оръдие или машина, всеки артефакт, е потопен 
във физична и психична реалност. Подложен е на 
действието на природни или духовни сили. В 
частност, подложен е на силите на хаоса, на физичната 
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ентропия. Оставен сам на себе си, се разпада. Текстът 
се губи поради разпадане на своята физична 
основа.Значението му се губи със западането на 
културата, която го е създала. Машината се 
амортизира и разпада. Така, оставена сама на себе си, 
цялата сума на създаваните от нас неща постепенно 
ще изчезне от лицето на Земята. Ветровете на времето 
ще я унищожат. Следователно и артефактите са 
елементи от един универсален  поток на битието. И те 
не са докрай под контрола на разума и не могат да се 
планират и програмират докрай. Съвременната 
технология ни изправя все по-често пред рисковете на 
изплъзнали се от контрола ни  процеси в нашата 
технология--атомна енергетика, агрономия--
отравянето на почвите и водите, химическа индустрия, 
която необратимо нарушава екологичното равновесие, 
едрото машиностроене, което замърсява въздуха и 
водите, повишава равнището на шума. Днес сме 
свидетели на бурно и не докрай контролируемо 
развитие на електрониката и компютърната техника. 
Самите възможности на компютрите все повече се 
изплъзват от планиране.  

Човешкото планиране като дух на технологията 
постоянно открива, че не обхваща действителността, а 
само променя структурата на съизмерими с човешките 
форми и сили неща, подчинявайки се на “законите на 
духа и природата”, на универсалния ред, който 
откриваме като сърцевина на “хаотичния” свят. Това е 
демонстрирано ясно в кризата на плановата 
икономика. Тя се оказва несъстоятелна, защото се 
стреми да построи икономическия ред из основи. А 

 
 
 



 288 
 

 
 
 

това значи да се планират тотално икономическите 
действия и да се замени необхватната пазарна 
реалност с едно всеобщо “строителство”. 

През 1988 година в България се търси трескаво 
изход от капаните на плановата икономика. 
Правителството е недоволно от липсата на растеж и 
разтревожено от кризата. То иска от икономистите 
нова рецепта за “качествено нов растеж” в рамките на 
“преустройството” на социализма. Дискусията обаче 
се превръща неусетно в критика на плановото 
стопанство. Венцислав Антонов анализира  “седем 
ключови проблема, с които икономическата политика 
днес не е в състояние да се справи и които поради това 
се очертават като непосредствени задачи”.  

1. Традиционната икономическа политика  от 70-
те години е неуспешна.  2. Поддържането на високи 
темпове на растеж в нашата икономика се оказа 
исторически свързано с устойчиво повишаване на 
прирастната фондоемкост. От определено място 
нататък растежът се лимитира от невъзможността за 
по-нататъшното разширяване на натрупването. 3. 
Външно-икономически отношения. Новите отрасли 
като електрониката не успяха да заемат място в 
структурата на нашите външно-икономически 
отношения. Близо половината от техния износ отива за 
компенсиране на вноса, изразходван за производство-
то на износа. Порочният кръг, който се завърта по тази 
спирала, поражда прогресивно намаляване на 
ефективността от участието на страната в 
международното разделение на труда, намалява 
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продуктивността на системата и нейния темп на рас-
теж, като интензифицира напреженията в основните 
народно-стопански пропорции. 4. Постоянен растеж 
на реалното потребление.Прогресивно намаляване на 
стоковото покритие на създаваното платежоспособно 
търсене изостря дефицитите в сферата на 
потреблението, като им придава нормален, възпро-
извеждащ се характер. Икономиката е под силен 
инфлационен натиск, отслабва мотивацията за труд и 
се поражда устойчиво възпроизводство на дефицитите 
в сферата на потребление. 5. Технологично 
обновяване и адаптиране.  Основните, структу-
роопределящи отрасли на промишлеността се оказаха 
неприспо-собени към екзогенно форсирания процес на 
технологично пре-устройство. Носителите на 
технически прогрес при нормални условия се 
превърнаха в носители на по-големи разходи, но не и 
на по-висока ефективност. 6. Икономически 
механизъм. Често се сменят “механизмите” и 
инструментите. В основата на това разминаване между 
намерения и резултати стои институтът на 
централното планиране и безусловният приоритет, с 
който той се ползва в схемите на действащата 
икономическа политика. Работата е в това, че всеки 
икономически механизъм, различен от традиционния, 
т.е. този използван в средата на 60-те години, създава 
по необходимост повече степени на свобода, 
отколкото предполага системата на централно-
планираната ико-номика. 7. Динамично равновесие в 
икономическата структура. С инструментите на 
краткосрочна икономическа политика всеки недостиг 
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се уравновесява с помощта на съответна схема за 
рационализиране. Липсата на съответствие между 
различни схеми поражда неравновесия, които вече не 
могат да бъдат преодолени със средствата на 
краткосрочна адаптация. (Антонов, 1988, с. 19-21). 

Плановата икономика се оказва не в състояние да 
разреши проблемите, в които се въвлича. В 
универсален смисъл соци-алното инженерство е 
обречено да не обхване социалната реалност и в 
своето многообразие и дълбочина тя поднася 
изненади. Дори всяка демократична институция: 
парламент, правителство, съд, изпитва осезаемо 
границите на своята ефективност и реално не може да 
обхване със своите функции онази област, за която е 
създадена. Има множество ненаказани престъпления, 
множество недостигащи или липсващи, или невъз-
можни закони, безкраен ред нерешени и нерешими 
проблеми пред правителствата. А какво остава за 
технология, която цели да контролира социалния 
живот като цяло? Да планира производ-ството в 
цялата икономика? Очевидно по-големите мащаби на 
технологията означават и по-голям риск от излизане 
извън контрол.  

Всяка личност може да използва програми за 
каквото намери за добре в своя живот. Самият приро-
ден живот е изтъкан от милиони програми. Най-важ-
ната е генетичната програма, която пази генома, био-
логичната организация. Програми са и системите от 
безусловни и условни рефлекси. Всичко, което следва 
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определена предзададена форма, величина, състояние, 
се нуждае от програма. 

Хората прилагат своите програми и ползват ре-
зултатите им. Те стават отговорни за тези програми. 
Не може обаче една програма, синтезирана от А, да 
бъде прилагана върху В без негово съгласие. Полити-
ческите програми изискват съгласие на хората. В мо-
мента, в който върху мен действа чужда програма, за 
която не съм отговорен нито с авторство, нито с прие-
мане, аз съм приравнен с инструмент и не съм свобо-
ден. 

Програмите се “поставят в скоби” от свободната 
дейност на човешките същества. Хората могат да ги 
ползват или не, когато решат, като носят 
отговорността зо това. Моралните старозаветни 
заповеди могат да се нарушават (иначе те щяха да са 
заложени в генетичната програма на човека). Казаното 
от Иисус за живота на личността може да не се следва-
-тогава се носят и последствията от това. Юриди-
ческите закони могат да се нарушават и се нарушават. 
В края на краищата те се заменят от нови и тази 
замяна не е предвидена конкретно, нито 
предварително е подложена на контрол. Разбира се, 
много идеи противоречат на това схващане. Ислямът е 
противоположен етос. Той изисква подчинение на чо-
вешкото същество, безропотно предоставяне на волята 
в ръцете на Бога и неговия закон. Комунистическата 
идеология също защитава „програмния“, императивен 
характер на етоса. 

Висшата нравственост също е императивна. „Ка-
тегоричният императив“ на Имануел Кант е най-сил-

 
 
 



 292 
 

 
 
 

ният „програмен“ тип етика. Но тук императивно е не 
самото подчинение, а свободата: Отнасяй се с разум-
ното същество винаги само като с цел, и никога – като 
със средство. Нравственият и технологичният импера-
тиви са съвсем различни. Но в нито един от двата слу-
чая не се посяга на човешката свобода. Във втория 
случай ситуацията е изцяло между човека и машината. 
Определени действия в технологията са императивни. 
Определени операции в организацията на производст-
вото са задължителни. Определени закони в една дър-
жава са затова закони, за да се спазват. Неспазването 
им влече санкции. Сферата на законите обаче е отново 
един технологичен порядък, който пази свободата в 
разумните и възможни граници. Всяка технология в 
обществото по идея се прави за хората и в тяхно име. 

Съвсем друг е случаят, когато самата свобода, 
самият живот, самата реалност се подложи на техноло-
гия. Когато някой вменява на други какво е свободата, 
без да ги пита, и „произвежда“ тяхната свобода или ги 
заставя да я „произвеждат“. Такъв е случаят с тотално-
то планово стопанство, където всички участници са 
изпълнители на една свръхволя. Външната програма, 
каквато представлява държавният план, може очевид-
но да е нерационална в много случаи. Тя може да хар-
чи суровини и енергия отвъд нормалното, да води към 
неконкурентоспособност и ниско качество. Но тя се 
изпълнява, иначе е невъзможно самото координиране 
на държавното производство, разпръснато в много 
единици. Плановата икономика не е свободна дейност 
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дори за планиращите, защото те следват идеологична-
та Схема. 

Какво може да се програмира? Човек може да 
програмира онова, на което той е създател и е в състо-
яние:--да определи докрай,--да го опознае изчерпател-
но,--да го контролира.  Човек може да програмира 
процеси, които са ясни, прозрачни в своите ефекти. 
Човек не може да програмира природата с метеороло-
гичното време, с приливите и отливите, с кръговрата 
на веществата, с разпадането на елементите, с хаоса и 
живота. Човек може да програмира машините, които 
познава, своето социално поведение в някакви грани-
ци, дори законите в една държава. Той може да прог-
рамира свръхсложни процеси на водене на война и да 
разработва варианти за решаване на сложни задачи. 

Какво следва от това? 
Централното планиране на производството, в ко-

ето е вплетена волята на милиони, за които се предпо-
лага, че трябва да извършват разумна дейност – не са-
мо изпълнение, а и избор на рационално действие, е 
несъстоятелно. То анулира избора и  с това отговор-
ността и свободата. То се осъществява върху безлична 
собственост – държавната – и естествено е безотговор-
но. Там, където чиновници решават „от разстояние“ 
какво е разумно да се произвежда, къде, кога и колко, 
а не самите организатори на производството, банкру-
тът е неизбежен. “Насрещните планове” са безсилен 
компенсатор като “обратна връзка”. 

24. Обратна връзка 
Пазарът е пример за рационализиране чрез об-

ратна връзка. За разлика от програмата, обратната 
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връзка е механизъм в „отворен режим“. Тя е предназ-
начена именно за това – да реагира на непредвидени 
процеси и да възстановява някакво равновесно поло-
жение независимо от смущаващите въздействия. Об-
ратната връзка също има свои граници. Регулирането с 
нейна помощ не е способно да възстанови „нормата“ 
от всякакво положение. Обратните връзки, които 
включват охлаждането или затоплянето в човешкия 
организъм, сработват при всяко важно отклонение към 
затопляне или охлаждане. Но когато сложим човек на 
кладата, никакви организмови регулации не могат да 
запазят нормална неговата температура. Обратната 
връзка не е гарантирана. Впрочем и програмата, която 
изисква чисти условия за спазването си, е неизпълни-
ма при достатъчно големи смущения. Програмата е по 
правило много по-крехка от обратната връзка. Тя не 
реагира на текущите изменения изобщо и е безпомощ-
на пред измененията на средата. Обратната връзка е 
адекватна на измененията на средата и реагира на 
всички, стига те да имат достатъчно за дебаланс въз-
действие. 

В широк смисъл човешките действия, развиващи 
се по механизма на пробата и грешката, се 
самоорганизират чрез „обратни връзки“. Действието 
може да е резултат от план, но подлежи на “редакция”, 
ако е погрешно. А дали то е погрешно, решава само 
живата уникална ситуация. Грешното действие се 
променя и с това евентуалният план, който стои зад 
него. Но редицата от грешки и поправки несъмнено 
води до осуетяване на всякакъв план. В същото време 
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поправените, коригирани траектории на дейността 
водят до целта. Ако програмата в жива ситуация би се 
следвала в своята чистота, без обратна връзка, тогава 
тя би била радикално нецелесъобразна. Грешката е 
онова обратновръзково съобщение, което кара дейст-
вието да се развие и адаптира по-добре към проблема. 
Ако не съзнаваме своите грешки, ние сме безсилни да 
решим какъвто и да е проблем и беззащитни пред ли-
цето на течащия свят. Всички живи организми оцеля-
ват благодарение на своите обратни връзки в различни 
варианти на развитие на външните процеси. 

„Грешката и пробата“ са органично присъщи на 
свободния и отговорен човек. Само свободният може 
да греши отговорно, т.е. да избира, да оценява грешки-
те си и да ги поправя, да носи техните последствия. 
Обратната връзка илюстрира реалната неперфектност 
в човешкото общество, а програмата – идеализираната 
и в последна сметка нереална перфектност.  

Пазарът е саморегулиращата се отворена система 
(Хайек) чрез обратната връзка. Търсенето и предлага-
нето представляват механизмите на  саморегулация на 
пазара. Търсенето е онази обратна връзка, която кори-
гира производството така, че то да реагира точно на 
изискванията на пазара. Цената е  онази стойност, чие-
то нарастване или намаляване сигнализират за по-ви-
соко или по-ниско предлагане на стоката. Този уни-
версален и прост механизъм позволява на икономичес-
ките субекти да откриват точно най-доброто място и 
момент за предлагането на определена стока. 

Пазарната регулация не вменява дължими, 
планирани действия на икономическите субекти. 
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Всяка персона или институция взема решението си са-
мостоятелно, свободно и отговорно, спазвайки само 
ограничението на закона и правилата на пазарната иг-
ра. Всеки може да спечели или загуби, ако рационално 
отчете или не успее да отчете сигналите на пазара. Па-
зарът съхранява човешката свобода в нейната рискова 
напрегнатост. 

Между произвола и робството е свободата. Абсо-
лютното програмиране на производството е робство. 
Съвсем свободният „пазар“ без правила е груба борба 
за живот, където не икономическата рационалност, а 
силата определя изхода от „играта“. Реалната свобода 
в реалната пазарна икономика е исторически продукт, 
а не творение на велик разум. Посоката на развитие е 
намаляване на напреженията и „триенето“ в механиз-
ма на производство и разпределение на богатството. 
Един от най-важните проблеми в това развитие е 
бедността и  в по-широк смисъл държавната намеса на 
пазара и извън него. 

Централно плановата икономика блокира, защо-
то греши фундаментално във визията, че икономиката 
като жива социална реалност, а не мрежа от 
контролируеми действия, е артефакт или може да 
стане артефакт. Тя се основава върху разбирането на 
обществото като цялостен субект, върху претенцията 
на разума да създава човешкия живот, върху свежда-
нето на човека до механизъм. Но няма единно общест-
во – субект. Няма обществена воля. Тази мнима субек-
тност неизбежно се заменя от реален деспотичен цен-
тър и пасивна управлявана маса. Икономиката не е 
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прозрачна и контролируема като цяло реалност. Всяко 
планирано производство или сделка подлежат на 
“редакция” в хода на развитието на уникалната 
ситуация. И нито едно действие не протича в 
херметични, изцяло изкуствени и прозрачно познати и 
контролирани условия. На всяка крачка икономиката е 
пълна с изненадите на уникалните човешки решения. 
Рационалното действие е винаги  ограничено в 
необозримия контекст на чуждите действия и 
спонтанните процеси, в несъвършеното знание, 
предвиждане и промисляне, в грешките и спонтанния 
хаос. 

План и пазар са органически несъвместими. Не 
може органично едно централно планирано 
производство да бъде съвместено със свободни 
пазарни цени. Защото тези цени ще направят 
производството или невъзможно поради 
непродаваемост, или нерентаблилно. Планирането 
включва планиране и фиксиране на цените. Само 
тогава кръгооборотът става контролируем и 
резултатът--измерим. Само тогава покупко-
продажбите не блокират производството, а органично 
го продължават. 

 План и пазар все пак реално се съчетават по ня-
какъв механичен начин. Едно фирмено планиране се 
използва като база за актуален избор в уникална 
ситуация. Предвидени са варианти и един от тях може 
да се окаже успешен. Но тук решава не планираното, а 
реалното. Едно социалистическо държавно 
производство може да има предвид трайни тенденции 
на международния пазар и да се съобразява с тях. Това 
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съчетание на план и пазар е механично, защото нито 
планира-нето може да се надява да предвиди, да 
включи органично, с гаранция икономически 
реалното, нито икономически реалното като сделка 
например се влияе от предвиденото в плана. Планът 
успява само когато е разчетен по реални тенденции и 
факти. Но в своето многообразие те по правило се 
изплъзват от контрол. Все пак планирането на 
варианти някак “се среща” с реалната ситуация и се 
ражда изборът на рационално действие. В човешкия 
живот са съвместими така вещите и личностите. Може 
да се определи, че планът се отнася до вещната страна 
на производството, а пазарът – до персоналната „игра 
на живот“. Планът в човешкия живот е насочен изклю-
чително в технологичните феномени. Плановата наг-
ласа покрива артефак-тите. Тук се включват не само 
неживите машини, но и технологиите в политиката, в 
правото, в икономиката, в обучението. 

Да планирам – това значи да очертавам траекто-
рията на ред действия. А това мога само за моите 
действия и за онези, които са ми подчинени в една 
технологична област – в армията, в производството, в 
търговията, в услугите. Планът е мой избор и отговор-
ност и нямам право да го налагам на независим субект. 

Пазарът обаче никога не е ясен в някакви твърди 
траектории. Той е място за много избори. Той не е тех-
нологичен. Тук действат живи личности, независими 
като самия мен. Тук осъществявам взаимодействия 
чрез напасване на моите и чуждите рационални реше-
ния. Нито един ход не ми е предписан и нито един ход 
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– гарантиран успех. Жизненото пространство на богат-
ството се структурира от живите актове и рационални 
проекти за растеж на богатствата. 

Пазарът не е просто игра. Това е автентична от-
говорна реалност, където можеш да загубиш опорите 
на социалното си съществуване, силата си, всички въз-
можности, които крие богатството. Тук можеш да спе-
челиш такива възможности. Докато планът създава по-
ле на една само предполагаема прозрачност и 
сигурност,  пазарът прогонва апатията и държи ума 
нащрек. Планът в тотален мащаб бива жестоко 
опровергаван, а пазарът постоянно се самокоригира.  

Централно-плановата икономика никога не е 
херметично затворена. Тя по необходимост се отваря 
навън и е неперфек-тна. Прогнозите се коригират от 
проучването на актуални пазарни обстоятелства. 
Производството се влияе осезателно от пазара, 
особено в международен план. Ръководните 
институции и личности в социалистическата 
икономика постепенно започват да мислят и действат 
като пазарни менажери. Но принципът на държавната 
собственост и дължимото тотално организиране на 
производството изискват цяла система от 
мероприятия, които само случайно може да съвпаднат 
с рационални пазарни действия. Половин век липса на 
пазар е способен да създаде у милиони нагласата на 
забравата, упойката на пасивността и надеждата към 
Държавата. Раждането на свободния пазар е възможно 
върху съхранените въпреки централното планиране  
свободни икономически пространства. Възможно е 
върху неумъртвената човешка инициатива.  
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Точно тази инициатива обаче е обитавала тъмни-
те ъгли на тоталитарната икономика. Тя има нагласата 
на илегалност и невалидност на правилата. Единстве-
ният респект в тази нагласа е към силата на натрупа-
ното богатство. Етосът на натрупаното илегално бо-
гатство е престъпен и чака пазара само за формална 
легитимация.  

Между план и пазар няма преход. Има преход от 
едно към друго състояние. Планът и пазарът не са от-
делни състояния на една и съща система. Това са ко-
ренно различни системи, макар че могат да съжителст-
ват в една икономика. Не може обаче плановата ико-
номика да се трансформира плавно в пазарна чрез при-
бавяне на нещо и отнемане на нещо. Няма величини на 
цент-рално плановата икономика, чието изменение да 
даде пазарна. Централно-плановата система просто се 
разпада и на нейно място много бавно реанимира паза-
рът-- либерално или соци-ално ориентиран чрез 
държавна намеса. Той изисква синтез на богатство, за 
да заеме бъдещата частна собственост решаващ дял от 
икономическото пространство.  

25. Мъгла и казионни обяснения 
Икономиката на социализма по идея е научна, 

рационална и изцяло управляема. При нея 
“икономическите закони действат чрез съзнателното 
управление, а не стихийно, зад гърба на 
производителите”. Но в хода на строителството 
рационалните хора в реалния социализъм престават да 
вярват в максимата: “Ние строим социализма, 
социализмът строи нас”. В ирония се превръща в 
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годините на засилващ се дефицит и изоставане спрямо 
Запада “основния закон” за “все по-пълното задово-
ляване на непрекъснато растящите потребности”, 
формулиран още от екипа на Сталин. Ето какви са 
целите на социалисти-ческата политическа икономия:  
“Изяснява съдържанието и смисъла на живота, 
неговите социални особености и фактори на 
развитие...проиводствените отношения в 
социалистическото общество... съществуват точно 
определени, обективно необхо-дими закони и 
закономерности ...Тези закони и закономерности често 
са невидими и неуловими на пръв поглед, 
отношенията като че ли са пълен хаос, случайни и 
необосновани.”(Аройо, 1983, сс. 7 -11) Хаосът е 
привиден. Зад него е обективната необходимост. 
“Може да се каже, че при социализма тя 
(политическата икономия--С. Г.) е наука за 
управлението на народното стопанство...Без знанията, 
придобити от нея, никой не е в състояние да го 
управлява--както в цялост, така и в отделните му 
звена. Това се отнася главно до социализма, тъй като 
тук хората сами и съзнателно управляват и 
стопанисват средствата за производство, с които 
разполагат... Полити-ческата икономия на социализма 
изяснява същността и показва величието на 
комунистическите идеали,тяхната сила и 
необратимост. Тя разкрива картината на реалния 
социализъм, неговите исторически постижения и 
перспективи.”(Аройо, 1983, сс. 13--14) 

Това, което се изпречва първо в анализа на 
социали-стическата икономика, е осезаемата съпроти-

 
 
 



 302 
 

 
 
 

ва. Тя се изразява в една словесна мъгла,  липса на 
данни  или  блокировка на достъпа до малкото достъп-
на информация за реалните измерения на нещата. В 
критериите и мерките на социалистическата икономи-
ка липсват и не се измерват о нези показатели, които 
биха я диагностицирали обективно. Разработват се и 
се дават показатели, които представят тази икономика 
в приемлива светлина. Икономическият растеж се 
мери и показва без фондо-емкост и енергоемкост (тези 
величини поне в последните години все пак се 
измерват). Не се измерва въобще производи-телност 
на труда. Не се измерва инфлация. Не се измерва 
дефицит. Не се измерва жизнен стандарт. вътрешният 
и външ-ният дълг са почти държавна тайна.  Естестве-
но, нещата се разкриват във всекидневния живот. Но 
това не е достатъчно за научното обяснение и рацио-
налната промяна. Ярко свидетелство за 
информационното затъмнение относно икономиката--
тази жизнено важна сфера за всяка нация--е, че дори в 
1990 годи-на изследването на българския дълг е 
невъзможно по български източници: “Поради липса 
на друга съпоставима информация от национални 
статистически източници, настоящият анализ се 
основава на публикациите на международни 
икономически, финансови и банкови институции.” 
(Тодорова, 1990, с. 5) 

Изолацията прави дефицита дори във всекиднев-
ните му измерения на бит трудно забележим. Защото 
нали недостигът е относителен. „Човек може и с две, и 
с двеста.“ Не са известни нормалните величини на бла-
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гополучния бит, приети в цивилизованите страни. Не 
са известни нормалните величини на заплатите, печал-
бите и другите доходи в развитите общества. Опреде-
лянето на дефицита изисква сравнение. И когато той 
се съотнася с бедните военни години преди половин 
век, това сравнение прави бедността да изглежда нап-
редък. 

Хората нямат ясен мотив и основание да описват 
състоянието си като бедност. Дори когато икономика-
та започва да работи „на червено“ за сметка на дълго-
ве, това е неизвестно. В национален мащаб се 
разгръщат програми за “задоволяване”. Всяка 
петилетка построените жилища се планират и отчитат. 
Разрастването на градовете поради форсираната 
ресурсо-поглъщаща индустриализация води до 
перманентна жилищна криза. В тази ситуация 
панелното държавно жилище е благодат. Не е 
известно например, че панелното жилище, чакано 
десети-летия и изплащано още няколко десетилетия,  е 
използвано в развитите страни само като безплатно за 
най-бедните слоеве от населението, изцяло издържани 
от държавата. 

В битовото икономическо пространство, в 
домакинството, държавната собственост с нейните 
цели и държавният план са трансцендентни. 
Макроикономиката е среда за прокарване на 
рационални траектории  на лично стопанско действие. 
А то има измеренията на домакинството. Със заплата 
се цели изхран-ване. Оттук нататък се възнамеряват 
всевъзможни легални, полулегални и чисто илегални 
действия за обезпечаване на облекло, почивка, 
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пътуване, кола, жилище, вила. Тези цели се оказват 
така високи при социализма, че просто поглъщат 
икономическото мислене и действие, без това да 
гарантира постигането им дори отчасти.    

Трайно ниският градус на икономическо дейст-
вие, малките лични  цели и стесненият жизнен хори-
зонт „смекчават“  истината и така мъглата обхваща 
нагласата на комунистическия човек към богатството. 
Неговото стеснено сетивно битие не позволява реф-
лексията за недостатъчност и осигурява жизнеността 
на системата за цели десетилетия след като тя вече е 
доказала несъстоятелността си. 

Маскирането на истината удължава живота на 
системата. То намалява напрежението и проблемната 
острота в нагласата на хората. Дори най-просветената 
личност, вкоренена в тази икономика, има деформира-
ни и неточни представи за  това, какво е богатство, 
какво е норма за благоденствие в развития свят, как се 
постига истинското богатство, задържа и използва. 
Всички ние бяхме безкритично  убедени, че 
богатството някак  се „прави“ от самата държава. 
Общо взето, не си давахме сметка, че  усилията на 
реалните хора в производството и търговията и единс-
твено те при нормална икономическа игра могат да 
увеличат богатството без предел. И основание за това 
имаше, защото всичко бе в “ръцете” на държавата и 
държавните чиновници наистина правеха 
нестандартни за пазар-ната икономика фокуси, за да 
удържат положението. Полити-ческият елит при това 
постоянно развиваше темата за „осигуряването“ за 
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„придобивките“, за материалните права, които Държа-
вата предоставя на хората. 

През осемдесетте години скритите от хората 
„кърпежи“ на икономиката – оръжейният бизнес, реек-
спортът на съветски нефт, удължаваха живота на де-
фицитната икономика. Те даваха още храна на  
нагласата, че  едно общество на гарантираната заетост 
и спокойствието има своите предимства пред общест-
вото на риска и несигурността. Така задълбочаващата 
се криза се оказа  полуневидимо падане без дъно, 
приглушена катастрофа, за която не си давахме доста-
тъчно сметка. Не си давахме сметка, че това е 
ускорение встрани от пътя на циви-лизацията, което 
ни тласка в задънена улица. 

Възприятието на социалистическата икономика 
от социали-стическите хора е блокирано. Дори иконо-
мистите, включително и най-добрите, можеха само ин-
директно, чрез „открадната“ или непряко синтезирана 
информация, да бъдат наясно с истинските измерения 
на тази продължителна криза. Те бяха отчасти също в 
плен на мъглявата представа за предимствата на соци-
алистическата икономика и искрено се стремяха към 
по-добри варианти на същата тази несъстоятелна сис-
тема. Търсеха се механизми за „имплантиране“ на па-
зарни отношения в плановото пространство. 

Казионни обяснения. Всяко научно обяснение се 
прави със закони. Законът, който „движи“ социалисти-
ческата икономика или по-точно социалистическата 
политикономия, е основният икономически закон на 
социализма: „все по-пълното задоволяване на непре-
къснато растящите материални и духовни потребнос-
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ти“. Ето как с този закон се обяснява дефицитът: „Пот-
ребностите относително изпреварват производството и 
с това предизвикват необходимостта от неговото раз-
ширяване. Но разширеното производство, от своя 
страна, поражда още по-големи потребности. Обикно-
вено задоволяването на едни потребности в производ-
ството довежда до нови потребности, които изискват 
още по-голямо производство. За отделни моменти, 
следователно, нуждите остават относително незадово-
лени и в този смисъл те изпреварват производството, 
изискват неговото развитие, за да бъдат те задоволени. 
В разрешаването на това противоречие производство-
то се тласка напред.“(Курс по политическа икономия 
на социализма, 1970, с. 518) 

Следователно колкото дефицитът е по-силен, 
толкова противоречието между потребности и задово-
ляване е по-остро. Това значи, че движещата сила на 
производството става по-голяма. Следователно дефи-
цитното общество се развива по-бързо от задоволено-
то. А задоволеността е признак за бавното растене на 
потребностите. Но защо това бързо развитие усилва 
дефицита, вместо да го намалява?  

 

Глава седма. Ментална експанзия 

Експанзията е времевата форма на всеки живот. 
Тя е насочена към ре-синтеза на живата форма срещу 
спонтанното й разпадане. Комунизмът не прави 
изключение. Докато е жив, той експанзира срещу 
разпадането си и дори постига силен растеж в първата 
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си фаза. След това растежът намалява, за да се стигне 
до доминиране на спонтанното разпадане.  

26. Бъдещето закъснява 
Комунизмът е динамичен и експанзира почти 

взривно като идея. Смисълът, който го движи, е 
общочовешки и положителен. Ангажиментът е 
свръхсериозен--разрешаване “загадката на световната 
история”. Той завладява мислещи личности от най-
високите културни пластове на рационалистичния и 
християнски запад. Не е чудно: комунизмът интендира 
спасение чрез разум като познание на историята и 
историческо рационално действие, нямащо равно на 
себе си. Християнската идея за спасение и античния 
архетип на логоса, визиращ логосния контрол над 
логосния свят, се обединяват органично в една идео-
логия за социална хармония върху теория.  

Тази изключителна ментална енергия е 
набелязана от класиците като завладяване на масите от 
идеята. Комунистическата идеология се мисли от 
революционерите и интелектуалците като мощно 
оръжие за промяна на света. Тя трябва естествено да 
бъде на въоръжение на пролетариата--класата, 
призвана да извърши промяната. Така тя се визира 
като класово съзнание. Именно това класово съзнание 
е живият двигател на революцията (Lukach, 1971) под 
ръководството на комунистическите партии.  

Западът затаява дъх, а левите интелектуалци са в 
трепет и възторг от решителните стъпки на 
болшевиките към социалния ред на справедливостта. 
Русия се смята за факел на историята и за лоно на нова 
цивилизация, в която богатството ще бъде впрегнато в 
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служба на човека и ще бъде сложен край на 
господството на хора над хора. Комунистическите 
движения в Европа са в подем и дори избухват 
революционни бунтове с цел установяване на 
комунистическа власт. 

В общественото мнение тръгва силна позитивна 
вълна спрямо левите партии и особено 
комунистическите. Тяхното влияние расте, расте и 
членската им маса. Хората гласуват все по-масово за 
социалистически и комунистически партии. В тази 
вълна впрочем, но като идейна алтернатива на 
комунизма, като друг вид социализъм, колкото и да 
изглежда парадоксално, попада и възходът на 
фашизма в Италия и националсоциализма в Германия, 
където се създава вторият тип тоталитарна система.  

В самата Русия и после в другите  
социалистически страни доминира странна смес от 
страх и ентусиазъм, характерна впро-чем за 
месианската нагласа и хвърлянето в риск. С течение на 
годините терорът се свързва с понякога перверзна 
любов към он-зи, който носи терора (култа към 
Сталин). Хората искрено оби-чат своето общество, 
прокламираните нови ценности--солидар-ност, 
колективизъм, единство, всеобща ангажираност в 
изгражда-нето на бъдещето, срещу мнимите за запада 
експлоатация, груб индивидуализъм, ретроградност и 
готвене на световна война.   

Следва фаза на забавянето на  менталната 
експанзия, отдръп-ване и затихване вълната на 
ентусиазма, отрезвяване и опити за равносметка пред 
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лицето на съмнителните резултати. В началото съвсем 
незначителен слой от обществото, а след това все 
повече хора си дават сметка, че реалният социализъм 
не е някакво вълшебно решаване на историята, 
спасение или нова цивилизация. Това е един гигантски 
експеримент, който носи и положителни и 
отрицателни смисли--наред с “равенството”, 
“справедливостта” и “социалната сигурност” се 
появяват всеобща бедност, административен произвол 
и страх от властта.  

Тази динамика протича като привличане и 
отблъскване на социалистическите смисли от базовите 
човешки смисли: живот, свобода, сигурност, 
богатство, справедливост, достойнство. Хората са 
силно привлечени от опита да се реализират техните 
базови смисли, залегнали като смисъл на 
революцията. Но те бързо идентифицират реалния 
социализъм като значително отрицание на тези 
смисли. Вместо живот за всички, идват неочаквано за 
никого много жертви. Враговете стават все повече и се 
появяват на най-неочаквани места. Оказва се, че 
нашият добър съсед е враг и някоя нощ изчезва, 
откаран в лагер. Вместо свобода “народната власт” 
носи заплаха от лагер и смърт за думи, мисли и 
действия срещу властта. Вместо сигурност имаме 
страх и скована социална инициатива, с изключение 
на все по-фалшивия ентусиазъм. Вместо богатство 
отначало имаме колек-тивизация, после 
индустриализация и панелни жилища, а в пос-ледните 
десетилетия все по-изострящ се дефицит. Вместо 
достойнство--послушание и унизително самонасилие 
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над мисълта и речта да мислим и говорим угодни на 
властимащите неща. 

Така менталната експанзия на комунизма има 
динамичната форма на една балистична крива, 
тръгваща стръмно нагоре към позитивно приемане на 
комунизма, забавяща се и спираща своя порив, а после 
падаща все по-стръмно към гравитацията на 
отхвърлянето и връщането към изоставените ценности 
и смисли на свободния индивид.  Именно всред 
хората, живели десетилетия в реален социализъм, 
възникват най-радикалните антикомунисти-чески 
нагласи. Студенти-комунисти от Третия свят, 
следващи в СССР и Източна Европа, за четири години 
стават такива анти-комунисти, каквито никога няма да 
станат техните негативно настроени към комунизма 
братя, които следват на Запад.   

Пътят на комунистическата идея във времето е 
съпроводен с постоянно растящо напрежение и 
съпротива на реалността срещу тази идея. За да 
оцелее, комунистическата идея се модифицира. Тя 
следва постоянен курс на корекции. “Самокритиката” 
е всъщ-ност единственият механизъм на идейно 
развитие на партиите в еднопартийната система.  

Комунизмът атакува социалния живот с една ог-
ромна енергия. Напорът постепенно отслабва чре з 
блокиране на строежа. Визи-ята се  ревизира, за да 
остава реалистична. Но с всяка ревизия тя отслабва. 
Обещанията стават все по-пестеливи. Енергията, 
интенцията и вярата отслабват--до пълното си угасва-
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не. Комунизмът от 20 в. се “задъхва” все повече в 
историческия “крос” на Запада. 

Менталният хоризонт  на комунизма се отмества 
напред, без да се разширява. Комунизмът се 
възприема все по-перспективно и дистантно. Визията 
и строежът се разтеглят в едно постоянно закъсняващо 
бъдеще и по този начин се съхраняват по-дълго. Това 
бъдеще наподобява линията на визуалния хоризонт, 
която се отдалечава с приближаването ни към нея. И 
все новите и нови фази, етапи и преходни периоди 
наистина изглеждат като нови детайли на пътя, които 
са видими от достатъчно близко разстояние. Ето как 
разпознавам в един ред текстове ревизирането на 
комунистическия смисъл: 

Маркс. Икономическо-философски ръкописи, 
1844 (излизат за пръв път през 1956 г.): “Комунизмът 
като положително премах-ване на частната 
собственост, като самоотчуждение на човека и затова 
като действително присвояване на човешката същност 
чрез и за човека; ..той е истинското разрешение на 
противоречието между човека и природата и между 
човека и  в социалното прост-ранство и време човека, 
истинското разрешение на спора между съществуване 
и същност, между опредметяване и самоутвържда-
ване, между свобода и необходимост, между индивид 
и род. Той е разрешената загадка на историята и знае, 
че е това разреше-ние.” (Маркс, Енгелс, 1977, Т. 9, сс. 
46--49) 

Маркс-Енгелс. Немска идеология, 1845: 
“Комунизмът не е състояние, което трябва да бъде 
установено, не е идеал, с който трябва да се 
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съобразява действителността. Ние наричаме 
комунизма действителното движение, което премахва 
сегашното състояние. Условията на това движение се 
пораждат от съществуващата сега предпоставка.” 
(Маркс, Енгелс, 1987, Т. 2, 95) 

Маркс. Манифест на Комунистическата партия. 
1848. Значението на този програмен документ е 
изключително в контекста на марксизма като цяло. В 
“Бележки” към Том 1. на “Избрани произведения” на 
Маркс и Енгелс от 1977 г. е писано: “”Манифест на 
Комунистическата партия”--най-великият програмен 
документ на научния комунизъм. “Тази малка книжка 
струва цели томове: с нейния дух живее и се бори 
досега целият организиран и борещ се пролетариат на 
цивилизования свят” (Ленин).” (Маркс, Енгелс, 1977, 
Т. 1, с. 284) 

Тук Маркс за пръв път представя в публикувано 
произведение цялостната си философско-историческа 
и политическа концепция: “Крайно време е вече 
комунистите открито да изложат пред целия свят 
своите възгледи, своите цели, своите стремежи и на 
приказките за призрака на комунизма да 
противопоставят един манифест на самата партия” 
(Маркс, Енгелс, 1977, Т. 1, с. 35). 

Следва първата съществена ревизия. Въвеждат се 
два етапа на комунистическата обществено-
икономическа формация. 

Маркс. Критика на Готската програма, 1875. 
(Публикувано от Енгелс през 1891):  
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“В колективното, основано върху общото 
владение на средствата за производство общество 
производителите не разменят своите продукти; 
също така и трудът, употребен за произвеждане на 
продукти, тук не се явява като стойност на тези 
продукти, като някакво присъщо на тях 
веществено свойство, защото сега в 
противоположност на капиталистическото 
общество индивидуалният труд вече не по околен 
път, а непосредствено съществува като съставна 
част на целокупния труд...Съобразно с това след 
тези приспадания отделният производител 
получава обратно точно толкова, колкото той дава 
на обществото. Онова, което той му е дал, е 
неговото индивидуално количество труд. 
Например общественият работен ден 
представлява сбора от индивидуалните работни 
часове; индивидуалното работно време на 
отделния производител е дадената от него част от 
обществения работен ден, неговият дял в него. 
Той получава от обществото квитанция, че е дал 
еди-колко си труд (след приспадане на труда му в 
полза на обществените фондове), и с тази 
квитанция получава от обществените запаси 
толкова предмети за потребление, за колкото е 
изразходван също толкова труд. Същото 
количество труд, което е дал на обществото в една 
форма, той го получава обратно в друга 
форма...Тези недостатъци обаче са неизбежни в 
първата фаза на комунистическото общество, в 
оня му вид, в който то е произлязло от 
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капиталистическото общество след 
продължителни родилни мъки... 
Във висшата фаза на комунистическото общество, 
когато изчезне заробващото подчинение на 
индивидите на разделението на труда, а заедно с 
това и противоположността между умствения и 
физическия труд; когато трудът стане не само 
средство за живот, а и първа жизнена 
необходимост; когато заедно с всестранното 
развитие на индивидите нараснат и 
производителните сили и всички извори на 
общественото богатство потекат като пълноводен 
поток--едва тогава тесният хоризонт но 
буржоазното право ще може да напише на своето 
знаме: От всекиго според способностите, на 
всекиго според потребностите!” (Маркс, Енгелс, 
1977, Т. 1, сс. 173--175). 
По-късните разработки на марксизма се 

отличават със стремеж към стриктно следване на 
класиците. Лафарг, Кауцки, Бернщайн, Плеханов се 
идентифицират като ортодоксални марксисти и целите 
им усилия са насочени към приложение на 
оригиналната концепция към нови проблеми и към 
нови исторически реалии. Този дух на  
възпроизвеждане се изражда в дух на сектантски 
стеснено и силно пристрастно изобразяване на 
социалните сили в духа на “Манифеста”. Но 
учениците на Маркс не са буквалисти. 

Кауцки, както и Лафарг, не се възприема като 
мислител, призвани радикално да променя марксизма. 
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Но той акцентира върху икономическата 
необходимост на революцията, премълчава 
“насилствената революция”, отрича “диктатурата на 
пролета-риата” като социалистическа държавна форма 
за цял етап на комунизма, оценява обективно 
историческата обстановка и коригира визията на 
Маркс за скорошното избухване на пролетарска 
революция на запад. 

Карл Кауцки. Пътят към властта, 1895: “...Маркс 
и Енгелс, напротив, съзнаваха, че революции не могат 
да се правят по прищявка, но че по необходимост 
произлизат при определени условия...Този възглед, 
чиито основи бидоха положени в Комунистическия 
манифест, е възприетият днес от социалистическото 
движение във всички страни...Обаче, в една точка те 
сгрешиха; те смятаха, че революцията е много близо.” 
(Кауцки, 1909, с. 34). 

По-близо до реалността обаче се оказва 
Владимир Илич Ленин--най-радикалният 
“ревизионист” на марксизма. Всъщност неговата 
“ревизия” се състои единствено в решаващото допус-
кане, че в “епохата на империализма” 
комунистическата рево-люция може и трябва да 
избухне не в най-развитите капиталисти-чески страни, 
а напротив, в най-слабото звено на империализма--
Русия. При това не трябва да следваме илюзиите на 
Кауцки за демокрация. 

Владимир Илич Ленин. Двусмислеността  на 
марксизма като теория  и проект задвижва онези 
разминавания, които позволяват на проекта да се 
осъществява въпреки, а не съгласно теорията, при това 
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спазвайки оригиналния проект. Тази същата двусмис-
леност позволява неограничен ред от ревизии в духа 
на “поправ-ки”, “уточнявания”, “доразвивания” на 
теорията така, че тя да пасва на моментното състояние 
на осъщественост на  проекта. 

1917 е възлова в развитието на комунистическата 
визия. Тогава става осъществяването на практика на 
комунистическата революция. В началото на 
двадесетте години, в залеза на своя живот, Ленин обе-
щава на комсомолците, че ще живеят при комунизма... 
Оттук нататък идеята става действие и се изпитва 
силата й.  И настъпва забележимо пречупване на 
кривата. До 1917 г. визията се развива и радикализира, 
а след 1917 тя се смекчава в посока към 
дерадикализация. Особено силно е това смекчаване 
след Първата световна война, когато резултатите от 
социалистическото развитие все по-забележимо 
изостават от индендираните. 

Йосиф Висарионович Сталин. Сталин е 
изключително лоялен марксист и ленинист. Въпреки 
многобройните опити в духа на перестройката 
отклоненията от социализма да се припишат на “култа 
към личността” на Сталин, текстовете говорят друго. 

Към въпроса за стратегията и тактиката на 
руската комунистическа партия, 1925: “а) да се сломи 
съпротивата на съборените и експроприирани от 
революцията помешчици и капиталисти, да се 
ликвидират всички и всякакви техни опити за 
възстановяване на властта на капитала; 
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б) да се организира строителство в духа на 
сплотяване на всички трудещи се около пролетариата 
и да се проведе тази работа така, че да се подготви 
ликвидирането, унищожаването на класите” (Сталин, 
Съчинения, Т. 5, с. 93). 

Сталин е теоретически безплоден, но притежава 
изключително важното за концепции като марксизма 
качество да опростява и изяснява до блясък основни 
положения. Единствената “ревизия”, която той си 
позволява, е разширяването до крайност на силата на 
социалистическата държава и превръщането на 
насилието във всекидневна норма за утвърждаване на 
комунистическата, т.е. своята власт. Сталин довежда 
до чистота изискването Строежът да бъде компактен и 
изолиран. Иначе той се оказва невъзможен. Не е 
възможно да се действа в национален мащаб чрез 
централен контрол при наличието на постоянна 
дискусия. 

Затова основни “класови врагове” стават именно 
бившите и настоящи съмишленици: хората на Лев 
Троцки, член на ЦК по времето на Ленин и основна 
фигура в Петербургския Октомврийски преврат., 
Зиновиев и Каменев от стария ЦК, Бухарин...Всеки по 
ред намира смъртта си. 

Въпроси на ленинизма, 1953. Сталин цитира своя 
учител Ленин: “Накратко: диктатура на пролетариата е 
неограничено от закона и опиращо се на насилието 
господство на пролетариата над буржоазията, което се 
ползва със съчувствието и поддържката на трудещите 
се и експлоатирани маси.” (Сталин 1953, с. 42).  
“Приказките на Кауцки и Ко за всеобщо равенство, за 
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“чиста” демокрация, за “съвършена” демокрация и т. 
н. са буржоазно прикриване на несъмнения факт, че 
равенството между експлоатираните и 
експлоататорите е невъзможно. Теорията за “чистата” 
демокрация е теория на горния слой на 
работническата класа, опитомен и подхранван от 
империалистическите грабители.” (Сталин 1953, с. 42) 

В болшевишкото възприятие марксистът Кауцки,  
работнически вожд от световна величина, служи на 
капиталистите-грабители. (В суматохата от взрива на 
комунизма десетилетия след като Сталин е написал 
тези редове, неговите последователи все пак се 
ориентираха към социалдемократическата визия на 
този “платен агент на буржоазията” и към 
“социалфашизма”--другия сталински етикет на 
социалдемокрацията.) 

Защо Сталиновата версия на Учението е така 
силна? Защото Строежът като компактно 
пространство-време с единен и неизме-нен Проект има 
нужда именно от такава бистра до дъно идея, която е 
близка до здравия разум на много хора, изкушени и 
неизкушени от самостоятелно търсене.  

Георги Димитров, 1948. В средата на века Георги 
Димитров предсказва, че за десет-петнадесет години 
ние ще постигнем това, което други народи при други 
условия са постигнали за столетия.  

Никита Хрушчов, 1962. ХХII конгрес на КПСС. 
На този истори-чески конгрес се прави равносметка на 
досегашните резултати на строителството на 
социализма. Показва се статистически, че при 
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продължаване на темповете на развитие СССР след 
десетилетие ще задмине САЩ по брутен продукт и 
социалистическата система като цяло ще изпревари 
капиталистическата. Въз основа на това е изготвен 
подборен и научно обоснован план за построяването 
на комунизма  в близките двадесет години, т. е. до 
1980 г. В отговор на това велико начинание в решени-
ята на VIII Конгрес на Бкп  седемдесетте години са 
посветени на изграждането на материално-
техническата база на комунизма в България. 

В началото на седемдесетте  вижда, че 
комунизмът е по-далеч  и се виждат  нови  етапи: 
строителство на развито социалистическо общество, 
РСО, изграждане на комунизма и чак тогава 
комунизъм. 

В началото на осемдесетте  вместо РСО в 
България дойде рязко увеличение на цените. А към 
средата на осемдесетте се затъна в капана на външните 
дългове. Тогава се видя пред нас по пътя 
преустройството и “повечето социализъм”, “хуманния 
социализъм”, “реалния социализъм” и “демократичния 
социализъм”. Още след две години, през 1987, у нас на 
знаменития Юлски пленум на преустройството се 
прие официално понятието “социалистическо 
гражданско общество”. 

27. Мълчание за комунизма 
Перестройка. Съветската перестройка е най-

силното свидетел-ство за обречения характер на 
ревизиите на комунизма. Послед-ната ревизия е и 
последна фаза. Перестройката се превърна от реформа 
в крах поради илюзията на Михаил Горбачов, че 
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комунис-тическият светоглед е съчетаем с 
“отвореното общество”--свобода на печата, 
плурализъм, свобода на пътуванията. Въпреки 
интенцията си, Горбачов за сетен път показа, че 
комунистичес-ката визия не е наясно с единството на 
“буржоазната” цивилиза-ция. Демокрацията не е 
възможна без многопартийност, парламен-таризъм, 
разделение на властите. А тези компоненти 
унищожават единната комунистическа власт и правят 
всяко централно “строи-телство на общество” според 
идеен проект невъзможно.  

Михаил Горбачов. Политически доклад на ЦК на 
КПСС пред XXVII конгрес на КПСС. 6. 03. 1986: 
“Нашата сила е в казването на истината” 
(Ленин)...”ускоряването развитието на обществото е 
немислимо и невъзможно без по-нататъшното 
развитие на социалистическата демокрация, на всички 
нейни страни и прояви.” (Горбачов, 1987, с. 121). 
Отново Ленин: “Страшни са илюзиите и 
самозалъгването, пагубен е страхът от истината.” 
(Горбачов, 1987, с. 121) Горбачов визира един 
“плуралистичен соци-ализъм”, който  просто събори 
устоите на съветската система: “Ние се ръководим от 
разбирането, че социализмът е нарастващо много-
образие в мислите, във взаимоотношенията и в 
дейността на хората. Всеки човек има свой социален 
опит, свое равнище на знание, на образование, 
своеобразно възприемане на нещата. Оттук и 
огромният диапазон в мненията, убежденията и 
оценките, които естествено изискват внимателно 
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отношение и съпоставяне. Ние сме за разнообразие на 
общественото мнение, за богат духовен живот.” 
(Горбачов, 1987, сс. 46--47) 

Перестройката е отчаяно усилие за овладяване на 
разпадането чрез саморазрушително предприетата и 
освободена "гласност". Перестройката няма форма. Тя 
е кампания за спасение на реалния социализъм чрез 
трескаво търсене на нови названия и интерпре-тации 
на класическото наследство. Но ревизиите също се 
изчерп-ват. Когато на мястото на комунизма дойде 
"строителството на развито социалистическо 
общество, бе намерено изречение от Ленин за зрялото 
социалистическо общество. Перестройката като 
ревизия в пределно дълбока криза и пределен дефицит 
на вари-анти в класическите текстове, прибягва до 
нови определения и названия на социализма като 
"повече социализъм"--Горбачов, "социалистическо 
гражданско общество"--Живков. Постоянно се търсят 
дефиниции на преустройството, защото то е във висша 
степен неясна промяна: “Преустройството--това е 
повишаване на приноса на всеки на своето място.” 
(Горбачов, 1987, с. 52). Неясната промяна плаши с 
капиталистически смисли и застраховането става 
постоянна нужда: “Протичащият у нас процес на 
демократизация се тълкува превратно в буржоазния 
печат. Явно някой много иска да убеди своите 
читатели и слушатели, че в Съветския съюз 
възнамеряват най-после да се приближат към онази 
демокрация, която съществува на Запад. Нещата, бих 
казал, стоят точно обратно. Ние развиваме 
изначалната същност на ленинските принципи на 
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съветския социалистически демократизъм.” (Горбачов, 
1987, с. 259). 

Съветският човек има право на свободно мнение, 
на свобода на пътуванията и дори на частен 
“кооператив”,  ако си остане съветски, т.е. строител на 
социализма, т.е. признаващ Учението и Проекта. Но 
какъв смисъл тогава имат тези права и има ли ги 
въобще? “Виж, ако започнат да търсят и да ни 
подхвърлят ценно-сти и открития извън народните 
интереси и извън социализ-ма, ЦК публично ще 
подлага на критика това, ще дава оценка и в рамките 
на демокрацията и гласността принципно ще излага и 
своята позиция.” (Горбачов, 1987, с. 476). Отново и 
отново Горбачов се позовава на “социалистическия 
избор”. Той не си дава сметка, че именно наличието на 
такъв окончателен избор вече предопре-деля 
характера на “демокрацията”: мисли каквото искаш, 
но социалистически, пътувай където искаш, но бъди  
съветски човек, критикувай и изразявай мнение, но в 
рамките на марксиз-ма-ленинизма, имай панелно 
жилище, но не и частна собственост. 

Ако дори само гласността бе разрешена, тя бе 
достатъчна. Нали “гласност” ще значи и гласно да се 
усъмним в “социалисти-ческия избор”, поглеждайки 
назад в историята и настрани към Запада. Гласността 
не може да не разобличи чрез истината на фактите 
състоянието на съветското общество и утопичния 
характер на Строителството. Така се и получи. 
Съветският комунизъм се удави в морето на 
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“гласността”, в бурята на отприщената 
седемдесетгодишна болка. 

Гласността стартира каскада от отрицания. Пласт 
по пласт се подлага на публично съмнение и отхвърля 
комунистическата визия. Започва се със Сталин. Той 
вече е бил критикуван по време на Хрушчов. Вади се 
отново "култа към личността". Горбачов е внимателен. 
Той посочва и заслугите на Сталин. Но това не 
обяснява следващите провали. Поема се критика 
срещу Леонид Брежнев за "застоя".   Когато и това се 
изчерпва, защото всички виждат, че в самия 
социализъм е заложена грешка, се започва с Ленин. 
Ленин става обект на внимателна критика. Най-
смелият в това отношение е Александър Ципко.  Сега 
се подлага на скептично преосмисляне най-силния 
слой от визията. Ципко използва все пак мълчалива 
вярност към Маркс и Енгелс, но и те са 
проблематични според неговите очерци. Но не е лесно 
да се разчупи окончателно една стогодишна илюзия. 
Показателни са работите на Ципко една година след 
началото на перестрой-ката. 

А. Ципко. Истоки сталинизма, 1988: “При 
отлъчване на научния социализъм от реалния първият 
въобще увисва във въздуха, в най-добрия случай може 
да му се присвои статуса на нормативна теория, по 
подобие на нагорната проповед на Иисус, разчетена на 
всички векове и за всички народи. Но нали самите 
Маркс и Енгелс категорически са възразявали против 
подобна трактовка на тяхното учение като 
пророчество, предсказване на бъдещето.” (Горбачов, 
1987, с. 47). "Осъжда се Сталин, съхранява се вярата в 
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идеала, възстановява се “чистотата” на 
теорията”...Ципко иронизира съветските казионни 
философи като А. Бутенко, когато оценяват властта на 
Сталин като узурпирана и “забравяща революцията”. 
Той иска да се изследва историята на Съветския съюз 
след 1917 г. чрез диалектиката, чрез “глъбинните 
противоречия на започнатото от нас дело в 1917 
година.” (Горбачов, 1987, с. 52) Сталин “строеше 
социализма в съответствие с предначертанията на 
теорията, опитваше се както може да ускори 
движението на Русия към комунизма, започнато в 
октомври 1917.” (Горбачов, 1987, с. 48) 

Когато зданието се пропука, се гледа проекта. 
“Защото социализмът е уникалното в историята 
общество, което се строи съзнателно, на основата на 
теоретичен план...И още сега се вижда, че дефектите 
на конструкцията--това не са само отстъп-ленията на 
Сталин от първоначалния проект на социализма (по-
скоро трябва да става дума за извращаването му на 
ценностите на марксизма, на разбирането на целта и 
смисъла на социалисти-ческите обществени 
преобразования), но това е още и отстъпле-ние на 
теоретичната мисъл от живота, нейната неспособност 
напълно да предвиди бъдещето.” (Горбачов, 1987, с. 
49). “Възможни ли са здрави гаранции на личните 
свободи, на демокрацията, когато всички членове на 
обществото работят под наем при пролетар-ската 
държава и нямат самостоятелни, независими 
източници на съществуване...” (Горбачов, 1987, с. 70). 
В следващия си очерк Ципко е още по-рязък: “Ние 
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сега знаем, как скъпо ще плати управлява-щата 
комунистическа партия за своето право да контролира 
всички без изключение прояви на живота, всички 
страни на общественото битие. Такова свръхвластие 
подрива самодейността на населението, ражда 
всеобщо нежелание да се приемат самосто-ятелни 
решения, да се поема върху себе си отговорност, то 
извежда изпод контрола на народа ръководството на 
партията, създава възможност за феодализация на 
обществото, за израждане на ръководните органи.” 
(Ципко, 12, 1988, с. 42) 

Това е финалът на ревизиите. Защото 
предстоящата критика на Маркс вече не е ревизия на 
научния социализъм--тя е вън от марксизма. 

Посткомунистическа равносметка на 
комунистически водач. Тодор Живков. Срещу някои 
лъжи, 1993:“Организация на общество-то без насилие, 
без експлоатация, без национално или социално 
неравенство. Отношения на разбирателство и 
взаимопомощ. Блян ли е това? И до днес не искам да 
повярвам, че ще остане утопия. И такова място няма 
да има. Ние в социалистическата общност не го 
създадохме. Изграждащият се с десетилетия строй 
беше далеч от първообраза на идеала... Реалностите 
изместваха и обезобразяваха мечтата за хармония... 
Демагогията изместваше вярата.” (Живков, 1993,с. 17). 
“Моите съмнения за правилността на основните 
насоки, а оттам--и на цялостния градеж на социализ-
ма, намериха потвърждение и доразвитие още през 70-
те години, при посещенията ми в капиталистическите 
страни... Ако можеше да се даде еднозначна оценка, то 
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тя съвсем не беше в полза на страните от 
социалистическия лагер” (Живков, 1993,с. 20) 

Тази посткомунистическа реминисценция остава 
по нагласа марксистка. Обществото отново се 
определя чрез “производителни сили” и “производ-
ствени отношения”. Отново Маркс и Енгелс “не са 
изтълкувани правилно”. Отново развитието на 
учението е “произволно”. Но с комунизма като визия е 
свършено поне в Източна Европа.  

28. Каскадата ревизии  
А преди това всяка поредна промяна във Визията 

се представя като “ортодоксия”. Използват се всички 
възможности за “мека” и “гъвкава” семантика, за да се 
представят принудителните отстъпления от визията 
като нейно “развитие”. Всяка промяна е отстъпление в 
ясна посока--към “буржоазните” ценности. Всяка 
поредна редакция на визията се опровергава от 
фактите и се заменя с нова. Скоростта на ревизиране 
расте във времето. Редът на ревизиите доказва, че ця-
лата история на комунистическата визия поне в 
Европа и СССР, е феноменална динамика на 
експанзия и колапс, бързо усилване и после постоянно 
отслабване на нагласата и визията. 

Експанзията и колапсът на комунистическата 
визия наподобява балистично движение. Хвърленото 
нагоре срещу земното привличане тяло изпитва обаче 
постоянно силата на това привличане. Под негово 
действие тялото намалява скоростта си нагоре и в един 
момент тя става нула. Това е таванът. Оттам започва 
стремително падане. 
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В един момент от своето развитие Европа е раз-
търсена от съвсем нова революция. Комунистическият 
тласък е неколкократен през двадесетия век и довежда 
световния ред до една огромна амплитуда на отклоне-
ние. Но с времето напрежението на тази система расте  
под натиска на индивидуалните сили, които 
постепенно ерозират визията. Тези сили са живата 
реалност, която спонтанно се съпротивлява срещу зат-
варянето на живота във форма, определена от идея и 
визия. Затова след достигане на максимума на кому-
низма в резултат на изчерпване на неговите сили за-
почва “падането”.  

Падането е особен феномен. Това е движение 
към експлозията, която взривява системата и 
разрушава строежа. Това е падане, защото е свободно 
движение по силата на една историческа 
“гравитация”--спонтанно привличане на линията на 
историческия процес към една жива линия на 
експанзия. Падането обаче е изключително 
инерционно в разрухата. Това определя пост комуниз-
ма като движение надолу, към все по-ниско равнище 
на социална организация--икономически упадък, 
социален хаос, престъпност, духовно опустошение. В 
същото време силите на живота действат, 
съзнателното възстановяване структури на 
демокрацията е в процес. И макар че падането 
продължава, обществото се реформира и скоро 
противостои на това падане с нов вид социални 
конструктивни сили , оформени в традиционни за 
запада институции. Връщането към линията на еволю-
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цията обаче е проблематично. Това е огромен дистрес, 
който е неизвестен в своите резултати. 

Все пак въпреки всички дискусии около марксиз-
ма и пътя на цивилизацията се оказа, че “човешката 
форма” налага обществено устройство, което трябва 
да оставя индивида сам да решава своя живот. Либе-
ралната демокрация и частната собственост, личната 
инициатива, жестоката конкуренция, перманентният 
риск, политическият избор и културната свобода се 
оказват много добро решение на еволюционния проб-
лем: как хората могат най-добре да съхранят своята 
свобода при един висок социален порядък. Той е полу-
чен чрез еволюция на социалната организация по пътя 
на постепенното напасване на движещите сили на лич-
ностите, такъв спонтанен „разгърнат ред“ (Хайек), е 
най-близко до метастабилното състояние на социална-
та система. 

В такова общество всяко излизане отвъд 
менталното равновесие с е компенсира от задейства-
ните механизми на обратните връзки и махалото се ко-
лебае стабилно около равновесието. Докато правеното 
по концепция общество наподобява махало, което е 
просто издигнато опасно високо в едната крайност и 
пуснато. Такова махало трудно идва в равновесие, ма-
кар че колебанията му неминуемо ще заглъхнат или 
чрез смърт, или чрез стабилизиране. В несъстоятелна-
та система обратните връзки са „положителни“ – те не 
неутрализират, а усилват отклоненията. Всяка форма 
на дефицита, блокажа и апатията при социализма про-
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извежда дефицит, блокаж и апатия. Такива самоусил-
ващи се поражения просто са неудържими. 

Менталното напрежение и силното системно не-
равновесие на социалистическото общество е забеля-
зано от неговите ръководители. Първите обяснения се 
свеждат до неизбежната нестабилност на „преходния 
период“. Но когато нестабилността се усилва, а не отс-
лабва с годините, картината на несъстоятелността ста-
ва ясна. И тъй като „колелото“ не може да се спре, 
преди да се разруши, визията се подновява чрез серия 
ревизии, които смекчават комунистическата доктрина, 
стремят се да я приближат до либералната и произвеж-
дат много интензивна реформаторска активност. Тази 
активност наподобява дейността на изстреляния с ба-
листична ракета пилот, който обаче не може да проме-
ни с нищо параметрите на полета. Все пак поради 
разбираема идейна инертност и устойчивост на 
интереси и убеждения, комунистическите лидери не се 
примиряват с провала и продължават експеримента до 
възможния край.  

Изображението на тази линия на отклонение и 
връщане може да бъде такова:или такова: 

Фиг.7.2.  
Всяка от тези ревизии е предприета не да развива 

някаква емпирична теория, а просто да запълни вакуу-
ма, който се е образувал. Импровизацията е постоянна. 
Конюнктурността на визиите и ревизиите им е опреде-
лена от стила на комунистическото управление, което 
се движи от централни импулси и следва централна 
воля, а не някаква „логика на изследването“. Всички 
ревизии са несъстоятелни, защото все не стигат 
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корена--не социализмът следва да се ревизира, а 
концепцията за тотали-тарно-социалистическо 
развитие. Новите визии не са адекватни на новите 
проблеми, а само целят да намалят напре-жението. 
Това намаляване все не идва и това налага все по-
бърза смяна на концепциите. Но съхраняването на 
властта е един метаидеен мотив и той може да наджи-
вее дори самата основна визия. Новите „социалисти-
чески партии“ вече приемат капитализма като трайна 
ценност и се опитват да поставят социализма в коор-
динатите на социалдемократическата философия. 

Коренната заблуда на е, че човек се подменя с 
обект. Подменя се трансцендентално съзнателния чо-
век с човешкото творение институция (обществено от-
ношение). Обръща се рационалността на опита и тя 
придобива вида на рационалност на визията. Не реал-
ността доминира, а визията. Не визията следва живота, 
а животът – визията. Здравият разум, опитът и скепси-
сът са изключени и не играят роля в насочването на 
развитието. Те действат подмолно. 

Разумът работи за Идеала. Това не е разумът на 
изследването или изпитанието. Това е разумът на из-
мислянето на конструкции и механизми, които посто-
янно трябва да крепят една рухваща сграда. Това не е 
чуждо на човешката психология. Дори вътрешно 
напрегнатото състояние, особено когато е хронично, 
става относително устойчиво. Организмът и духът се 
приспособяват към него. Така то се „овладява“ и впис-
ва в едно „нормално“ поведение. Излизането от него 
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изглежда е и рязък стрес и шок, който е нежелан и от-
лагането на лечението е спонтанно. 

Това прави от визията нещо изключително ус-
тойчиво. Удобно за понижената жизненост на отказа-
лият се и отвикнал от своята лична свобода и отговор-
ност човек. Свободата изглежда много по-трудна от 
вегетирането. 

29. Пролетарската етика и духът на комунизма 
Комунистическият манталитет оформя свой 

специфичен етос или мрежа от норми и визии, които 
важат в отношението на комуниста към другите. Щом 
човешките същества са “съвкупности от социални 
отношения”, то те не са трансцендентални спрямо 
света и конкретно спрямо обществото. Различното 
място в обществото прави различни хора и 
отношението към тях трябва да е различно. Всяко 
такова отношение изключва безусловното уваже-ние и 
предполага адекватното третиране спрямо класовия 
морален критерий. А комунистическият човек е 
предмет на технология по “създаването” си. 

В „Манифест на Комунистическата партия“ и 
във всички по-късни Маркс-ленински съчинения и до-
кументи, засягащи темата за морала, „вечните истини“ 
– справедливост, свобода, личност, човешко право и 
т.н. се „разбулват“ като фетишизирани буржоазни ин-
тереси (Маркс, 1977,Т. 1). „Вечността“ на тези ценнос-
ти Маркс обяснява с дълготрайността на класовото 
господство, чиито форми раждат сходни духовни об-
разувания. За него нито религията, нито моралът, нито 
науката като форми на духа „нямат своя история“. 
Тяхната история е историята на начина на производст-

 
 
 



 332 
 

 
 
 

во, логиката на производителните сили и производст-
вените отношения. Моралът е класов по-интересен за 
изследователите, твърди марксизмът. Той изразява 
класови интереси. Доброто за пролетариата не може 
да бъде добро за буржоазията. В революцията всичко, 
което води до падането на капитализма и победата на 
комунизма, е добро. Следователно насилието срещу 
класовия враг е добро. Това е етос отвъд общочовеш-
кото, отвъд абсолютната равнопоставеност на личнос-
тите. 

П. Лафарг. Икономическият детерминизъм на 
Карл Маркс, 1883: “Справедливостта, подобно на 
онези насекоми, които щом се родят, изяждат своята 
майка, разрушава духа на равенство, който я е 
породил и осветява заробването на човека... Комуни-
стическата революция, като унищожава частната 
собственост и дава “на всички едни и същи неща”, ще 
освободи човека и ще възроди духа на равенството. 
Тогава идеите за справедливост, които вълнуват 
човешкия ум от времето на установяването на 
частната собственост, ще изчезнат като най-страшния 
кошмар, който някога е измъчвал нещастното 
цивилизовано човечест-во.”(Лафарг, 1979, с. 60). Ко-
мунистическият морал съвместява саможертвата и на-
силието. Въобще човешкият живот за морала на кому-
нистическото действие няма особено значение. Прес-
тъпността и героизмът вървят заедно както при гимна-
зистите из софийските улици през четиридесет и чет-
върта с пистолети в ръка, така и при служещия до пос-
ледния дъх на партията си червен комисар. 
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Друга абмивалентност долавя Достоевски. Него-
вите герои-социалисти като Лужин от “Престъпление 
и наказание” или Верховенски от “Бесове” съчетават 
чудесно най-тънката сметка и изгода с най-фантастич-
ни вярвания (Достоевски, 1981). Всъщност става въп-
рос за съчетаването на магията на властта с магията на 
богатството. До властта лумпенът може да се добере 
само чрез тероризъм. А такъв е нужен на революцията. 
До богатство без труд и риск този човек може да се до-
бере чрез властта. 

Известна е историята с “немските пари”, които 
получава ЦК на ВКП (б) на Ленин чрез немските 
социалисти (Парвус) от немското външно 
министерство. За кратък срок въпреки незавидното си 
финансово състояние с помощта на тези пари 
болшевиките издават в огромни тиражи няколко 
вестника, в които пропагандират най-важните си 
лозунги за мир и хляб. Ленин не отказва помощта на 
врага Германия (Гелер, Некрич, 1994, с. 41-42).  

Властта е взета почти без съпротива и с голяма 
поддръжка--обещани са мир и земя сега. Ленин не се 
спира пред национал-ното предателство, за да осигури 
на революционната власт външен мир. На 3 май 1918 
съветската делегация подписва в Брест-Литовск 
“циничен” по израза на самия Ленин мирен договор, 
приема немската окупация на Прибалтика, част от 
Белорусия и цяла Украйна. Съветската държава се 
задължава да плати на немците огромни контрибуции: 
в продоволствие, сурови-ни, злато. Но Ленин запазва 
властта (Гелер, Некрич, 1994, с. 68). Що се отнася до 
земята, селяните не я получават. 
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Но ето какво пише Ленин за мотивите за 
политическо действие: Хората винаги са били и ще си 
останат глупава жертва на измамата и самоизмамата в 
политиката, ако не се научат зад всевъзможните 
нравствени, релиогизни, политически, социални 
фрази, декларации и обещания да търсят интересите 
на тези или онези класи. (Ленин, 1978, Т. 6).  

Класата е източникът на “морала”. Колективът е 
субектът. Личността не е отговорна. Няма вина в рево-
люцията. Има само целесъобразност. Така са форму-
лирани и основанията за присъдите на „революцион-
ния трибунал“ (Солженицин, 1984). Моралът на част-
ния собственик е „морал на експлоататора“. Но мора-
лът на експроприатора, който присвоява всичко за „ре-
волюцията“, е морал на великото равенство и братст-
во. Отрича се „грабителската частна собственост“, но 
се поощрява „устройването на другарите“ във вилите 
и жилищата на експроприираните. Заклеймява се пре-
дателството, но се издига в ранг на герой предалият 
баща си на червените комисари Павлик Морозов. 

Колективът е силно гравитационен. Той следи 
всяка стъпка на своя член и в комунистическата 
откритост на личния живот към "обществото" 
колективът винаги е на мястото си, за да заличи 
различните и с това противни ментални форми: 
индивидуализъм, нестандартно мислене, необичайно 
поведение, творческо решение. Частното притежание е 
"неморално", макар че е мълчалива норма 
присвояването на общото чрез привилегии и 
злоупотреби.  
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Свеждането на личността до място в социалното 
пространство води до изключване на личната воля от 
морала. Човек не избира своето поведение. То е 
предначертано като необходимо или дъл-жимо. Човек 
може само да се отклони или не от него. Колекти-
вистичният дух разрушава отговорността. 

Злото може да се изобрази като ентропия. Това е 
величината, която е израз на хаоса. А смисловият хаос 
за жизнения свят значи колапс. Злото е безредие, безс-
мислие, смърт. То расте като нея, лавинообразно, пре-
ливайки се и усилвайки се от всеки към всеки. Всеки 
удар, с който се връща на удара, е част от тази лавина. 
И всяко добро срещу злото– е част от съпротивата сре-
щу лавината. Реалният социализъм развива такива от-
ношения, че става все по-трудно за човек да се проти-
востои на активното и стихийното зло, което залива 
отвсякъде. В условията на жестока борба за насъщно-
то благородният отказ от него заради другия изисква 
огромни усилия. Колкото злото е повече, толкова доб-
рото е по-трудно. Неговата трудност го прави обаче 
по-ценно.  

Деморализацията с право се сочи като диагноза 
на тота-литаризма. Защото нравствеността носи едине-
нието на хората в една свободна общност. Чрез нравс-
твеността хората живеят съвместно, без да посягат на 
самоличността и достойнството на другия. Само сво-
бодно избраното добро може да установи онзи ред, 
който съхранява свободата, но съхранява и реда. Ак-
тивното добро е поток на жизнеността, който се преда-
ва от човек на човек и премахва хаоса със силите на 
духа. Но когато неговата енергия е сведена до мини-
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мум под натиска на покварата, то е свито в тясното 
пространство на близките кръвно или приятелски хора 
и няма сили да напусне изолираната миниобщност. 

Социализмът и комунизмът се появяват с нравст-
вената „мисия“ за “построяване” на хората в справед-
ливост. Взема се от имащия и се дава на нямащия. Ръ-
ката на справедливостта внася равенство в джунглата 
на безмилостната борба за оцеляване и поробване на 
слабия от силния. Но кой върши всичко това? Не сво-
бодната човешка воля в една нравствена общност, а 
Апаратът на държавата, който отнема и дава. А този 
апарат не е нищо друго, освен група хора, които по-
робват всички останали и се разпореждат с живота. 
Въдворяваното равенство сред уникални и различни 
по възможности и по сила на духа хора е социално 
зло, защото представлява социално неравенство на 
личната експанзия. Достоевски гениално бе предвидил 
всичко това. Няма корени на нравствеността, които се 
измислят в социалните проекти. В „социалното равен-
ство“ на комунизма по-добрият, по-способният, по-
силният постоянно са ограбени за сметка на по-неспо-
собния, по-лошия и по-слабия. От силните фирми дър-
жавата „храни“ слабите, които пропиляват богатството 
и човешкия труд. За сметка на успяващите без 
снизхождението на чиновниците се облагодетелстват 
неуспяващите, които по правило се нуждаят от “едно 
рамо”.  

Разликата между добро и зло постепенно се зали-
чава в социалното етично пространство на комунизма. 
В множеството значения, с които авторите и партньо-
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рите товарят всяко действие, доброто и злото сменят 
своите места. Не е известно дали правиш някому доб-
ро, когато го защитаваш открито пред злепоставящите 
го. Защото по този начин можеш да го направиш ми-
шена за още по-жестоки удари. Не е известно дали ис-
тината във всяка ситуация има ефекта на добро. Азо-
вото начало се обръща в разрушителен фактор.  

Без да решава сама, а в края на краищата под на-
тиска на обстоятелствата, личността определя същест-
вуването си в тоталитарното общество като оцеляване-
в-цялото и приема съдбата си на функционален еле-
мент в Строежа. Оттук нататък личността е непрекъс-
нато във война със Системата и нейните сили – неза-
висимо дали става въпрос за адаптирания номенклату-
рен кадър, който играе ролята на ръководител на Стро-
ежа, а стои там, за да има по-удобен бит и повече удо-
волствия, или става въпрос за аутсайдера, който върви 
от конфликт към конфликт и когото Системата и ней-
ната власт постоянно насилват в отговор на избора му 
да не се приспособява и неприемането на модуса оце-
ляване-в-цялото. В края на краищата, разбира се, побе-
дител е личността, защото тя носи живота, защото 
Системата е противник на всички – от върха до долу. 
Тя се разпада, а личността остава. Но остават и депер-
сонализиращите поражения. 

И все пак Азът, доколкото остава независим в то-
талитарните клещи, е способен на добро и върши ак-
тивно добро. Сферата на нравствеността се затваря в 
тясното пространство на неподвластните на държавен 
контрол отношения. Този факт отново потвърждава, 
че извор на целия социален ред е автономната лич-
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ност. Нравствеността се запазва в своите естествени 
форми – като състрадание, солидарност, чест, дос-
тойнство – въпреки пълния крах на обществения мо-
рал. На фона на фалшивите „кодекси“ на Строителя, 
които бързо умряха, си пробива път една здрава нравс-
твеност, която единствено е способна да роди култура-
та на един цивилизован и отговарящ на човека морал. 

 
В частния си живот всеки запазва неунищожимо-

то Аз. Аз откраднах, Аз приспособих, Аз уредих, Аз 
спечелих, Аз обичам, Аз мразя, Аз обещавам и дори 
Аз избирам. Но в координатите на „социализма“ няма 
Аз. Там шестват Те. Независимо дали става въпрос за 
Държавен глава, Правителство, ЦК, Политбюро, Кмет-
ство или Окръжен комитет – всичко това са Те. Пусна-
ха олио, Дадоха му апартамент, Свалиха Х, Издигнаха 
У, Повишиха цените, Разсипаха нацията, Те ме избра-
ха, Наградиха ме, Наказаха ме, Обещаха ми, Пратиха 
ме, Върнаха ме. 

Неразличимостта на Той в това Те е симптом. 
Рядко някой персонален „той“ решава, освен ако този 
той не е Моят, който ме урежда срещу моето уреждане 
извън комунистическото пространство. Иначе става 
въпрос просто за един от Тях, някакъв Началник. Съв-
сем вярно езикът опростява многообразната представа 
до Те, защото наистина това е компактна, цялостна пи-
рамида от „отговорни“ позиции, в които могат да се 
намират във всеки момент най-различни личности. Ка-
то личности те имат значение, само доколкото контак-
тът ми с тях е на лична основа. В Те като Свръхинс-
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танция се фиксира истината, че персонализираната 
Институция в  тоталитарното общество е всичко. 

 

III. КОЛАПС 

Збигнев Бжежински е проследил и набелязал 
социални признаци 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 
комуниз-ма. 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) 
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Бжежински привежда една таблица по страни, в 
която 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 8т,а Куба има 15 т. Но точно в тази "най-
кризисна" страна кому-низмът все още е жив като 
система. Разбира се, нормално е и най-интелигентната 
прогноза да се разминава с историята.  

Ако комунизмът естествено не успява като 
проект и реализа-ция в контекста на западната 
цивилизация, това може погрешно да се смята за 
“обективна закономерност”. Феноменологията не 
търси и не намира “обективни закономерности”. Тя 
търси да проследи живия процес на отслабване и 
напрягане на комунисти-ческия жизнен свят, който 
доведе до експлозията през 1989 в Източна Европа и 
на други места. И дотук трябва да е получен резултата, 
че в експанзията си комунистическият феномен от 
визия и проект през формата му на революционно 
преобразувание и строеж на нов живот към формата 
му на визираното комунисти-ческо общество отслабва, 
напряга се и запада ментално и деятелно. И това става, 
защото формата на комунистическият жизнен свят 
буквално се разкъсва от спонтанната съпротива на 
трансценденталната субективност. 

Западането на комунизма в Източна Европа и 
Съветския съюз до взрива му през 1989 не е обективно 
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и закономерно, макар че комунизмът, както се оказва, 
е “из основи” несъстоятелен. Всички случаи на 
комунизъм са различни и никъде колапсът не е 
неизбежен. Комунистическите режими и икономики се 
разполагат в няколко реда “семейно сходни” в 
смисъла на Витгенщайн форми като род с по по-
близки и по-далечни родственици. Типът или 
феноменът комунизъм не е константна същност. 

Социалните форми в жизнения свят са получени 
от наслаг-ването и противопоставянето на спонтанни 
базови смисли, които хората (или поне западните 
хора) винаги търсят в своя живот, и външни 
гравитационни смислови центрове като формите на 
комунизма в случая: държавна собственост и планова 
икономика, еднопартийна и единна власт, ментална 
фиксираност на кому-нистическия светоглед. 
Падането на комунизма е възможно само тогава, 
когато масовите нагласи на апатия и относителен 
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 като напрежение енергия, ненамерила своя 
легална и илегална форма в условията на реалния 
социализъм.  

Тази енергия е преди всичко енергията от 
блокираното свободно мислене и действие, усилена от 
инвазията и реани-мацията на базови нагласи и идеи 
на западната цивилизация--човешки права, свобода на 
собствеността, пътуването и мисълта, демокрация, 
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лична автономия. Тя се освобождава като противо-сто-
ящи на комунизма действия. Тъй като те са блокирани 
с някаква енергетична бариера, освобождаването на 
човешката енергия като протест е възможно само при 
силно нарастване на напрежението и уникално 
стечение на обстоятелствата. Така комунизмът за 
дълги периоди остава външно спокойно общество, 
трупайки напрежение. Но когато моментът настъпи, а 
това е уникален момент, е възможна лавина. Така се 
случва в 1956 г. в Унгария, в 1968 г. в Чехословакия, в 
1980 г. в Полша. Процесът в Полша стартира едно 
пропукване в силовата структура на системата. В края 
на 80-те се стигна до дъното на политичес-ката криза и 
това доведе до серия взривове в Централна и Източна 
Европа. Тук европейските нагласи, идеи и ценности са 
най-силни и като реалност “зад желязната стена”, и 
като спомен в “лагера”. 

 

Глава осма. Блокаж 

Блокажът (англ. blockage,фр. blocage)се определя 
в Оксфордския речник като “състояние на 
блокираност”. To block значи възпрепятствам, 
задържам. И на български значението е същото. 
Фундаменталният деятелен феном ен в колапса на 
кому-низма е блокажът. Това е напрежение на проти-
вопоставянето на базовите поне за западния човек 
смисли на свободата, достойн-ството, сигурността и в 
крайна сметка живота, срещу комунис-тическите 
форми. Това е енергия, която не може спонтанно да се 
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пусне в потока на действието. Въпреки своята 
еластичност и податливост човешките същества се 
съпротивляват изначално и дори несъзнавано на 
основополагащи за реалния социализъм форми като 
държавната собственост, плановата рационалност, 
тоталната власт и диктатът върху мисълта. В резултат 
се получава напре-жение, което се снема в действия 
извън тези форми. Органичес-ката непоноси мост е 
онова напрежение на комунизма, което фиксираме във 
феномена “блокаж”. 

30. Чакане и маркиране  
Личното действие в неговата авторска 

интерпретация, в неговия оригинален смисъл, е “атом” 
на социалната реалност. “Смисълът е душата на 
действието... Смисълът идентифицира и самия 
порядък. В един ред от знаци, в който липсва 
физическа връзка между знаците, например една дума, 
подредеността е зададена на нивото на значени ето на 
думата. То е неин вътрешен смисъл, стоящ зад 
физическото взаиморазположение на буквите. По 
същия начин един ред от операции изглежда 
произволна последователност, ако не знаем цялостния 
му смисъл като действие. Чуждият ритуал, чието 
мистично съдържание не знаем, е непонятен. 
Действието и неговият резултат са синтези във 
времето и пространството на отделни елементи, върху 
основата на органични цялости, предшествуващи в 
идеален план.” (Герджиков, 1987/1988, с. 156) 

 Личното рационално действие е класически 
разработена тема в разбираща социология на Макс 
Вебер, където “Zweck-Rationaliät”--целерационал-
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ността е основно социологическо понятие: “ Всичко 
това са разбрани по смисъл връзки, чието разбиране 
ние смятаме за обяснение на фактическото протичане 
на действи-ето... Правилно причинно тълкуване на 
едно конкретно действие означава, че външното 
протичане и мотивът са схванати вярно и в същото 
време разбира емо по смисъл.” (Вебер, 1984, сс. 92--
94). Други класически разработки са 
позитивистичната и логическо-емпирическата--
Вилфредо Парето (Парето, 1984, с. 60); Токът Парсънз 
(Parsons, 1949, p. 701; Parsons, 1964,p. 22). Моделират 
“логиката на рационалното действие” чрез деятелни 
умозаключения (Benn, Mortimor 1976,pp. 97, 161, 272--
273). Хенрик фон Врихт разработва формула на 
практическия силогизъм (Wright, 1971, p. 96). 

Всички тези теории не успяват да направят нещо 
невъзможно--да изведат живото действие логически от 
целта. Нито едно човешко действие не е пряко 
логическо следствие от цел, защото всяка ситуация 
има ментален план, в който става избора на средства. 
Живото действие протича в проблем, одушевено е от 
смисъл, интерпретирано е  и чрез него личността или 
личностите проектират своето виждане за социал на 
реалност, създавайки такава реалност. Живото 
действие протича в проблем. Всяко действие е 
необхватно богато в смисловите си следствия в 
жизнения интерсубективен свят и ограничено като 
социална рационалност. Да действам социално, това 
значи да участвам в призната социално знакова 
промяна, насочван от смисли, насе-ляващи жизнения 
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свят. Действието е текстът, в който може да се прочете 
смисълът и проблемът на деятеля. Степента на рацио-
налност на действието може да бъде оценена чрез 
степента, в която то решава задвижилия го проблем. 
Личното рационално действие е брънка от социалната 
реалност и рационалност. Действието е изпитание на 
рационалността на мисленето. Но то е и изпитание на 
моралната позиция на личността. В една принуж-
даваща власт личността може да предпочете не 
рационалната адаптация чрез подчинението, а 
самоунищожителна линия на противопоставяне. В 
известен смисъл всяко свободно действие в 
пространството на тотално централизирана власт, без 
да е възнамерявано като протест, е противопоставяне 
(Герджиков, 1989, сс. 89--94). Така действието в 
тоталността на системата е и страдание--то напряга 
ментално поради разминаването на базовите смисли--
живот и сигурност возят до не-богатство и не-
достойнство.  

Каква е смисловата схема на колапса на 
социалистическото свободно и рационално действие?  

Чакане. То е празна деятелна форма, в която 
действието е отложено или разкъсано във времето. 
При социализма чакането е неизбежно и придобива 
императивен характер: “Трябва да мога да чакам и ще 
чакам, за да оцелея”. Спокойното чакане, доколкото е 
възможно, предпазва от жертви, но не и от загуба на 
време. Чакането е разкъсване на подредбата на света 
на реалния социализъм. Тя се разкъсва, защото хората 
отказват да подреждат своя свят в съгласие с нормите 
на социализма. Тя блокира, защото нормите се 
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саморазпадат в своята проекция върху базовите 
смисли. Хората блокират реда и редът блокира 
човешкия живот. В този цикъл на взаимното 
блокиране и на усилващия се сумарен блокаж всеки 
чака всекиго и всички чакат нещо неидващо. Това, 
което сега не може, може би ще може след час, ден, 
месец, година, десетилетие, поколение, епоха. 
Бъдещето е мястото на желаното и невъзможното сега.  

Важни грижи за чакане за утре, за след месец, за 
след година, за след десетилетие в блокажа са храна, 
облекло, битови стоки, мебели, телефон, кола, 
жилище. Жизненият свят се напряга в разтягащо се и 
накъсано усилие за битов ред в базовия смисъл на 
живота. За всичко това се чака часове, дни, месеци, 
години, десетилетия, цял живот, от раждането до 
смъртта, от детската количка до ковчега. Втори 
смислов кръг  след бита е социалното уреждане или 
сигурността. Важни в блокажа са грижите за 
жителство, регистрация, назначаване, избиране, 
включване, приемане, разрешаване, удостоверяване, 
одобряване. За всичко това се чака часове, седмици, 
месеци, години, цял живот, от акта за раждане до 
смъртния акт. Трети пласт смисли са чисто социални и 
се свеждат до признанието или "достойнството". За 
членство, за избор, за признание, за доверие, за 
поверяване на важни мисии, за оценка, за награда. За 
всичко това се чака и пробива месеци, години, 
десетилетия, цял живот. Заветните листи, нареждания, 
утвърждавания, заповеди, укази, от „чавдарче“ до 
„народен артист”. 
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 Всички са чакащи и всички бавят другите. 
Чакането се натрупва и възпроизвежда като дефицита. 
Чакането ражда чакане. Ако аз чакам автобуса, 
колегите ще чакат мен, планът ще чака изпълнение, а 
клиентът ще чака стока. Ако аз чакам месаря, 
подчинените ще ме чакат пред канцеларията, а децата 
им ще чакат да учат език. Колкото повече чакам аз, 
толкова повече ще чакат мен. Чакането може да се 
избегне с „връзки“, като се решава локален проблем 
по ненормален начин, което значи за сметка на 
отслабване и блокиране на нормата или увеличаване 
чакането на другите, без „връзки“. Оазисите на 
бързото уреждане, както и оазисите на 
благоденствието са за сметка на пустинята на 
неможенето и нямането. Всички са с нагласа да чакат. 
Всеки е готов във всеки момент да почака. Чакането е 
трупане на напрежение. Чакането е небитие на 
действието. Чака-нето е разкъсано и убито време. 
Резултатът е трайно отслабване на личността и 
жизнено отслабване на цялото общество.  

Маркиране. Напрежението намалява и се запазва 
свободна енергия, ако дължимото действие "се 
извърши" непълно или повърхностно. Мога да дам 
знак, че действам, без наистина да действам. 
Разкъсвам семантиката на "социализма", за да прикрия 
моето оттегляне от него. Маркирането е маскирано 
бездействие на мястото на дължимото в Строежа, в 
който всеки има своя роля. То властва навсякъде, 
където дължимото според „линията“, „директивата“, 
„закона“, „указа“, „наредбата“, „инструкцията“, 
„повелята“, „дълга“ или просто план а се разминава 
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със свобод-ната воля и не може да се отговаря за него, 
не може значи да бъде рационално. То може случайно 
да съвпада с волеизявление-то, но ще се намери защо 
да бъде не изпълнено, а само отчете-но. Източникът на 
такова действие е външен. То не е избрано или прието 
след компетентна преценка какво трябва да се прави. 
То е верига от псевдодействия, отчитани рутинно като 
дължими. Цялата мисловна форма, в която се включва 
онова, което „трябва да правя“, няма сериозен смисъл, 
не е организирана както трябва, ирационална е. Остава 
ми само едно. Да маркирам, което се толерира от всич-
ки и се прави от всички. 

В свърхмашината, строежът на която 
представлява в своите перипетии социализмът, дейст-
вията на функционалните елементи (човешките дейст-
вия) са естествено машинални. Функцията се маркира. 
Тя се пише изпълнена. Не се ангажираме в нея. 
Пробле-мите, които реално стоят пред всеки, нямат 
нищо общо с маркираното действие. Истинското 
действие, скрито зад маркираното, е друго действие, 
насочено в съвсем друга посока и лежи в друга верига 
действия. То има смисъ л противен на 
комунистическия и е потенциално нелегален. 
Кариеристът в се старае не за глупавото мероприятие, 
а за изскачането в йерархията. Работникът на струга се 
грижи не за нормата си и качеството на детайлите, а за 
частното, което може да „изчука“. Дори когато работя 
любимата си професия, маркирането е неизбежно по-
ради маркирането на останалите участници в колек-
тивната работа. Маркирането програмиране, маркира-
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ното ръководене стимулират само маркирано 
изпълнение.  

Маркирането естествено е свързано с мъглата, 
която скрива реалното положение и необратимото отк-
лонение от начертаната линия. То е част от маската. 
Наслагването на милиарди маркирани действия озна-
чава лошо качество, изостаналост, застой, раз-руха, 
катастрофа, нищета. То значи откъсване от 
конкуренцията, от развитието, от цивилизацията. Плод 
на маркираната работа са масата псевдонаучни 
постижения, некадърното управление, неефективното 
производство и неконкурентноспособните на 
свободния пазар стоки. Тези некачествени стоки са 
знаци за лошата смислова атмосфера на социализма. 

Тъй като маркирането е знаково прикриване на 
друго действие с друго значение, определено от лич-
ността в илегални траектории на властни зависимости, 
неговата енергия е максимално занижена, за да се ос-
вободи енергия за личното рационално действане, изг-
раждащо зад фасадата на комунизма едно жизнено, но 
аномич но и белязано със зло общество.  

Близо до маркирането стои феноменът съкръща-
ване на действи-ето. Човекът на реалния социализъм 
по инерция на добрите нра-ви, вярата в себе си и 
обществените си задължения се ангажира по правило с 
повече дела, отколкото реално свършва. Това е 
особено отслабване на живота, при което жизнения 
цикъл от интенция до промяна на смисъл и текст, до 
резултат на социално действие, е блокиран, жизнената 
му сила е отслабена и той се “сдъвква”, съкращава, 
икономисва, фрагментира. От ангажимента на първата 
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степен на експанзия, при първия блокаж, остава една 
част или един компромисен, забавен, отслабен 
вариант. Този отслабен вариант още повече отслабва 
на втората фаза, при втори блокаж. При прехода си по 
веригата на комуникативните взаимодействия в 
социалното пространство ангажиментът се прехвърля 
на други хора. Но вече като нов ангажимент той 
отново отслабва и така в края на веригата от него не 
остава нищо или нещо съвсем неузнаваемо. Това 
прави действията в реалния социализъм съвсем 
проблематични. 

Значителните социални проекти са въпрос на 
централни партийни и държавни решения на конгреси 
или държавни съвети. Да кажем, че се проектира 
голям и модерен машиностроителен комбинат. 
Предвиждат се инвестиции. Отпуска се първата част 
от инвестициите. Провежда се национален конкурс 
(вместо търг, както би било в пазарната икономика). 
Висши чиновници и специалисти преценяват 
предложените проекти. Избира се онзи, който 
задоволява като мащаб и относително ниска цена. Тъй 
като пазар отсъства, цената се определя субективно. 
Тя обикновено е предназначена да се спечели проекта, 
а след това по правило расте многократно. Когато 
проектът е спечелен, той започва своя ход от 
институция в институция. Идейно нещата тръгват от 
Държавния съвет и отиват в Министерския съвет. От 
Министерския съвет--в Министерството на 
промишлеността. В него примерно се провежда 
конкурсът. Минават година или две. Междувременно 
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се откриват грешки в проекта. Конкуренти подават 
жалби и искат преразглеждане. Проектът се предава на 
комисии. Комисиите заседават бавно. Накрая те 
решават, притиснати от силов натиск на 
правителството или в полза на конкурентите. Тогава 
се дава зелена улица на строежа. Но междувременно 
проектът е остарял морално. Той трябва да се 
преразгледа. Или започва строителст-во, но се оказва, 
че втората част от инвестицията не може да се 
отпусне. Възможни са и много други пречки. В края на 
краищата е построен и недооборудван някакъв завод, 
който не функционира много години. Някакви 
договори с чужди фирми блокират поради наши 
неразбории. Машини бездействат. Ако проектът се 
реализира, той по правило е морално остарял и с това 
вече съвсем отслабен. В по-лошите случаи той е един 
блокиран строеж със замразени в него големи пари.  

Така от инстанция на инстанция, от отговорен 
чиновник към отговорен чиновник, от колектив към 
колектив, една позитивна интенция в 
социалистическото общество отслабва и не може да се 
промуши през многобройните блокажи. Хората, които 
са в основа-та на издигането на такива проекти, 
обикновено се изморяват, отчайват и примиряват. 
Това е обикновена съдба на проектите в среда на хаос. 
Когато ред отсъства или е разрушен, всички сили се 
прахосват в хаоса.  

Всеки човек в реалния социализъм има своя 
опитност относно отслабва нето и икономисването на 
действието. В началото интен-дирано с цялата му 
цивилизована и професионална подреде-ност и 
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изчерпаност, предприетото постепенно се “съкращава” 
откъм организация, сигурност, обезпеченост, 
безупречност от техни-ческа гледна точка, точност, 
акуратност и т. н.  

Почти всеки човек на реалния социализъм е отх-
вър лял приети ангажименти и на него са му отказва -
ли вече обеща ни неща. Всеки е подвеждал другите и 
него са го подвеждали. А най-често той е подвеждал 
принудително поради подвеждането му от други. Така 
блокажът се самоусилва и води до колапс на цялата 
система.  

Съкращаването на действието не е само 
възнамерявано пестене на енергия. То е най-често 
хронична интерсубективна слабост. 
Социалистическите хора нямат сили от многото 
изхабявана за елементарни грижи енергия за добре 
организирани и завършени рационални действия. Това 
личи и от повсеместната запуснатост и на техните 
лични дела.  

31. Дилетантство и корупция.  
Дилетантство. Комунизмът е среда за 

разпространение на дилетантството. Всички специ-
алисти в плановото стопанство в определени моменти 
и във висока степен са подложени на натиск да правят 
компромиси и да отстъпват от професионалните стан-
дарти. Това става преди всичко по линия на твърдото 
заплащане независимо от индивидуалния принос. Това 
е ефект от колектив-ната липса на отговорност за 
личните действия. Това е причине-но от безличността 
на организац ията на социалистическото 
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производство. Това става поради задръстването на 
професионалното пространство с планирани, 
измислени в Центъра и центровете по места 
изисквания. Допълнителна, но органично единна с 
останалите причина за дилетантството е идеологи-
зирането--например в хуманитарните науки, някои 
природни науки, информацията и управлението. Към 
този ред причини за накърняване на професионализма 
е партийният подход при избора на специалисти. 
Когато благонадеждността е по-важна от 
професионализма, натискът на обществените 
изисквания е към засилване на посредствеността, 
дилетантството.  

Така при комунизма специалистите са в различна 
степен дилетанти. Известно е колко мъчително е дори 
за най-елитни специалисти – граждани на социалисти-
ческа страна – да се приспособят към професионални-
те изисквания във всяка цивилизована страна. По 
правило социалистическият специалист е 
неконкурент-оспособен в сравнение със 
западноевропейския или североаме-риканския си 
колега. Той може да има по-големи способности и 
повече теоретични знания, но неговата тясно 
професионална подготовка е по правило по-слаба. И 
то в решаваща степен. Разбира се, въпреки немалкото 
усилия на немалкото таланти, средата и техниката 
тормозят професионалното израстване.  

Статистиките за постиженията в науката, 
техниката, производството и всичко останало, което е 
зависимо от комунистическия проект, сочат явно 
изоставане от Запада и от света. Нобелови награди, 
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научни открития, изобретения, патентовани във 
водещите страни, машини, автомобили, радио, 
комуникации, телевизия, електроника, компютри, 
роботи, пречиствателни станции--всичко тотално 
изостава без надежда за наваксване. В същото време се 
правят национални кампании за научнотехнически 
прогрес. Процентът на учените на глава от 
населението расте. Официално се приема скъсваща с 
академичните традиции скала за професионално 
израстване. Измислят се нови научни степени и 
звания. Оценката на труда е деформирана.  

Социалистическият специалист е по-слабо моти-
виран да се развива. При социализма не се плаща за 
талант и способности да се върши работа, с изключе-
ние на сферите, които пряко поддържат властта, режи-
ма и стопанското положение. Естествено този елит 
има нужда от добри икономисти, но само от такива, 
които работят за плановата икономика. А несъстоятел-
ността на плановата икономика не подлежи на обсъж-
дане от тези “специалисти”. 

Подборът на специалисти на отговорни места, а 
още повече на неотговорни, е не според критериите на 
компетентността, а според критериите на колективно-
то съгласие или съответствие между интересите на от-
говорни дейци. Още по-фрапиращ е политическият 
подход при подбора на специалисти. „Конкурсното на-
чало“ почти до края на комунизма бе подчинено с 
някои изключения на политически съображения и на 
неформални връзки, по механизма на взаимните услу-
ги на различни властни нива. 
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Комунистическият специалист не е стимулиран 
да придобива нагласата за професионална експанзия и 
риск. Дилетантът Сталин бе „гениален“ сатрап, който 
определя не само кой ще живее и кой ще умре, но и 
какво е политическа икономия, философия, 
езикознание, биология и литература. Неговото 
протеже – Лисенко – народният учен – погреба за 
двадесет години, начело на армия дилетант,и 
биологичната наука не само в СССР. Беше забранена 
науката кибернетика, уличена като “буржоазна 
лъженаука”. Историята се написа наново с груби 
фалшификации. Литературата и другите изкуства са 
подчинена на “социалистическия реализъм” и се 
задължават да изобразяват прехода от капитализъм 
към комунизъм. Философията слиза до нивото на 
унизена слугиня на идеологията в ролята си на диамат 
и истмат. При това този диамат и истмат се изучава 
навсякъде като единствено научна философия. 
Правото става “класово” и “социалистическо”, а 
икономическата теория си остава “наша”, марксистка, 
и се откъсва за половин век от развитието на 
икономическата наука в света.  

Кибернетиката бе "лъженаука" и напредъкът на 
изследванията в областта на изчислителните машини е 
блокиран за двадесет-тридесет години. Генетиката е 
удавена в примитивната псевдо-наука, която обещава 
да поднесе природата в краката на комуни-стическия 
Строител (Лисенко). В същото време на Запад се 
извърши революцията на молекулярната биология. 

Същото се отнася за технологиите, които се 
контролират като “стратегически” и “обикновени”. 
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Партията решава, а не пазарът и специалистите, какви 
изследвания да се правят и накъде да се насочват 
средствата за развитие на технологиите. Партийните 
комитети и секретари решават какво, колко, къде и 
кога да се произвежда, а не пазарът. При това се 
решава по същия начин и за селското стопанство. 
Коли и телевизори, научни изследвания и институции, 
обувки и храни, машини и книги – всичко без 
изключение, произведено при комунизма, носи без 
друго неговия печат – печата на лошото качество, зад 
което се открива некадърността. 

Номенклатурният подбор на кадри е несъвмес-
тим с професио-налната конкуренция. 
Професионалните постижения създават авторитет и 
независимост извън номенклатурната игра. Успелият 
във важни области се изплъзва от тоталитарния конт-
рол поне в работата си. А това е опасно за тоталитар-
ната власт. Изоставането е фактор за загуба на ориен-
тация и критерий за професионално развитие. 
Иронично е, когато най-добрите специалисти според 
нашите професионални мерки не могат да влязат в съ-
измеримост и реално съперничество със своите колеги 
от развитите страни. Голям съветски физик, емигрирал 
в САЩ, дълги години се приспособява към чисто про-
фесионалната атмосфера в института, където му нами-
рат работа. Учените от естествознанието все пак мо-
жеха да публикуват свои трудове в авторитетни меж-
дународни списания. Но това бе непознато и недости-
жимо за хуманитарите. Цялата хуманитаристика и фи-
лософията бяха осезателно блокирани за половин век. 
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Комунистическите страни си позволяват да лансират 
на най-отговорни политически, икономически и 
технологически постове неподготвени хора с мотива, 
че са политически лоялни. Партий-ните лидери са по 
традиция полуобразовани „всестранно компе-тентни“ 
хора. Тридесет и три години България бе управлявана 
от човек, който едва е завършил средно образование. 

Основната специфика на дилетантската нагласа 
при комунизма все пак е по-дълбока. Това е 
безотговорността. Социалистичес-кият професионал 
не носи нито положителните, нито отрицателните пос-
ледствия от своята работа. Той не носи нито отговор-
ността за провалите – те се „замазват“, нито престижа 
на успехите – те се „разливат“ между членовете на на-
учния колектив начело с ръководителя. 

Тоталното деформиране на критериите и пости-
женията в резултат на блокираната компетентност 
прави комунистическите страни отчайващо запуснати, 
изостанали, изолирани и примитивни. То отпраща в 
задънена улица, в забрава и пренебрежение, което мо-
же да се превъзмогне само чрез грамадно усилие, за 
което силите не се виждат. В същото време целта на 
развития социализъм бе “многостранно развитата”, а 
на комунизма--“всестранно развитата” личност. 

Корупция. Тя блокира действията и правото на 
милиони за сметка на уреждането на десетки, стотици 
и хиляди. Енергията, спестена от маркирането и натру-
пана в чакането, се влива в стихията на илегалното 
действие – далаверата. Образованата далавера често е 
в пълно съгласие с винаги неясния и уплетен от подза-
конови актове закон. Тя дори има свой „морал“. 
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Включва мрежа от актьори, всеки от които е заинтере-
сован по особен начин от една обща верига размени на 
стоки и услуги. 

Х отклонява държавни строителни материали за 
вила или кооперация на човека от номенклатурата У. 
Z осигурява като ръководител на строежа У с тези 
качествени материали. Неговата дъщеря е допусната 
до изгодно пътуване на Запад за държавна сметка чрез 
У. Х печели благоволението на властника У и в 
подходящ момент е предложен за пост на по-висок 
етаж на йерархията. Всички са доволни. Строежът се 
строи с некачествени материали и после дава некачес-
твена продукция и серия аварии, които изискват сума 
пари. Колежката на дъщерята на Z няма да направи 
своето професионално пътуване и няма да помогне на 
своята фирма. У се свързва и обгражда с „партньори“ 
от този тип и скоро престава да има представа от ис-
тинските проблеми, за които „отговаря“. Той вече е от 
„друга планета“. Средствата, загубени за държавния 
строеж, са за сметка на безличния държавен социалис-
тически бюджет, който по идея трябва да защитава У. 
Оттук те се прехвърлят върху банките, а в последна 
сметка – върху външния дълг и всеобщата бедност. 

Оста, около която се върти сюжетът на 
далаверата, е придобиване и разпределяне на власт и 
богатство. Между актьорите в тази игра се разиграват 
всички отношения на влияние, авторитет, принуда и 
насилие. Тя се възпроизвежда разширено. Тя експан-
зира бързо. Жизнената й среда е дефицитът и 
блокажът. Така на гърба на обикновения 
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социалистически гражданин и въпреки ропота му една 
огромна мафиотска мрежа се пълни с живот. Тя е 
напълно готова да завладее поне икономическото 
пространство веднага, щом придобие открито правото 
на частна собственост и инициатива. 

Социалистическата корупция фокусира типично-
то в разпределението и растежа на властта на отделна-
та личност в комунистическото общество. Нейната 
нагласа е аморалността, неразличаването или безраз-
личието спрямо доброто и злото. Нихилизмът става 
основа за един неограничен от нищо, освен от власт-
ния потенциал, произвол. Законът е „в краката“ на 
Властника. Властният му потенциал значи разпореж-
дане с пари, основен капитал, материали, труд, кадри, 
работни места, дефицитни стоки, пътувания и цял ред 
други ценности, които могат да се придобият чрез раз-
мяна срещу въпросните властни ресурси. 

Хоризонталният обмен на ресурси и вертикално-
то разпореждане с тях прави възможностите на влас-
тимащия ограничени само от властното равнище. Тъй 
като само то е решаващо, властникът търси пътища да 
бъде издигнат и тази стратегия не може да бъде възп-
ряна от никакви съображения за ред, хуманност, за-
конност или някаква политическа целесъобразност. 

 „Политическата целесъобразност“ се свежда до 
лоялността спрямо конюнктурната „линия“. Удобно за 
разрастващото се корумпирано образувание е 
запазването на властното статукво. Силните нямат 
интерес от големи рокади. Те намират начин за лоялно 
разпределение на ценностите помежду си. Това не им 
пречи при всеки удобен случай да изхвърлят или 
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компрометират по-слабия, ако той е допуснал да 
изпадне в губеща позиция поради грешки. 

Корупцията е стихията на номенклатурата. Тя е 
начинът на трупане на нейната сила. Останалото е 
само някакви полузаконни предимства и привилегии. 
И всяка посткомунистическа власт, която се 
разпорежда с държавата, ще бъде изкушена от същата 
тази корупция. Антикомунизмът не е гаранция за 
отказ и устояване на нейните изкушения. 

32. "Другарят" и "Гражданинът"  
Значими и фундаментални права (Международна 

харта за правата на човека--1989-чл. 3,13,17,18,19 и 
др.) са блокирани--частна собственост, свободно 
публично слово, свобода на съвестта, изповядване на 
религия и идея, протест, право на придвижване и 
живеене, право на пътуване и граждан-ство извън 
пределите на страната, създаване на организация, 
елементарни съдебни права и понякога--живот. 

В силна степен меналността на 
социалистическия човек самоблокира правата му. 
Чиновниците неусетно го заместват в неговите 
правозащитни действия--те решават какво той може в 
сферата на труда, потреблението, здравето, 
благосъстоянието и образованието. Постепенно 
"другарят" получава нагласата, че не той, а шофьорът 
на публичния автобус, началникът и секретар-ката му, 
магазинерът, учителят на децата му, милиционерът на 
улицата и управляващите органи имат правото, а не 
той. Другарят става "гражданин-о!" само тогава, 
когато е нарушил правилата и бива глобяван, мъмрен, 
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наказван, арестуван, разпитван и осъждан. При 
социализма всички са другари. "Граж-дани" са онези, 
които са се провалили като другари. От детс-ките ясли 
чак до старческия дом социалистическият другар се 
храни, спи, говори, чете, пее и пише в рамките на 
социалисти-ческия колектив и активност--по график, 
план и концепция. 

Членството. Чрез членството в казионни 
организации цял живот обикновеният човек е включен 
в конструкцията на "Пирами-дата". Членството го 
обрича и същевременно го „легитими-ра“ като 
съпричастен. То блокира възможностите за избор. Има 
си масови организации за всеки на всяка възраст и на 
всяко място. Така комунистическият символ, заместил 
традицията, маркира пътя в живота. Тези членства са 
буквално поголовни. Никой никога не е подавал молба 
за „Чавдарче“ и „Септемврийче“. За Комсомола 
всички са заставяни да подадат молби. В „Партията“ 
нещата са по-други. Тук трябва да „се добереш“, 
трябва да си „поканен“. Онези авторитетни личности, 
които пазят дистанция, са канени настойчиво и 
многократно, ако се наложи. За тук трябват кадрови 
проучвания. Онези, които не могат да станат членове 
на БКП поради "буржоазен" произход, са „на мушка“. 

Неприемането или в тежки случаи изключването 
от масовите организации бяха знак за скандална 
нелоялност и извънредно тежко наказание. Членството 
се попълва във всички възможни формуляри, при 
всяко приемане на работа, във ВУЗ, за справка, при 
пътуване в чужбина и къде ли не още. Има казионни 
организации, в които не се изявява никаква воля за 
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участие, нито пък има някакво „приемане“. Човек 
научава, че членува в тях по членския внос, който му 
искат. Такива бяха в България Отечественият фронт и 
Профсъюзите. 

Членството на социалистическия човек в казион-
ните организации е неизбежно. Отказът е немислим. 
Излизането е невъзможно. Само с гръм и трясък – 
изключване. Както не ти решаваш кога да влезеш, така 
не ти решаваш кога да излезеш. В устава на БКП няма 
член или алинея за доброволно напускане. Можеш са-
мо да отпаднеш в случай на смърт или да те изгонят. 
Изключването от БКП става при престъпление и значи 
съд и затвор. Така "другарят" става "гражданин". 

Членът на всички тези организации все пак на-
мира начин да се изтръгне. Неговото членуване е 
формално. Той не се ангажи-ра. Типично е нежелани-
ето да се заемат ръководни постове, освен с кариерис-
тични цели. Личното начало си пробива и тук път, за 
да третира това неизбежно членство като периферен 
факт. С годините то губи силата си на обединение и 
заплахата си от санкции. Става все по-бедно на 
съдържание. Това бележи отхлабването и разлагането 
на тоталитарната система. 

Социално значимите действия, които се очакват 
от члена, са ясно формулирани като права и 
задължения. Членът има право да бъде предлаган (не 
да се предлага), да бъде избиран (ако е посочен отго-
ре), да предлага и избира (в съгласие с предложената 
отгоре изборна листа). Длъжен е да плаща членски 
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внос, да посещава събранията, да пази комунистичес-
кия морал и закон. 

Членът не е личност с автономен статут. Той ня-
ма мнение, когато се разисква неговото поведение. 
Решава не той, а Ръководството. Членът трябва да по-
каже искреното си Съгласие с всичко това, иначе става 
подозрителен и застрашен с изключва-не. Което значи 
изключване от ВУЗ, уволнение от работа и т.н. 
Членството е въвлеченост в роля в това тоталитарно 
пространст-во. Тази въвлеченост и без това бележи ка-
то сянка живота в тоталитарното общество. Но да бъ-
деш член вече носи конкретни изисквания и правила 
на играта, от които нямаш право на измъкване. През 
годините на терора дори отклонението във фразата, 
малкото нюансиране на отдадеността на властта се 
третира като предателство и се санкционира с години 
лагер, ако не и по-лошо. С годините тази страшна във-
леченост е смекчена от естествения стремеж към 
автономия, който само със сила и трайни усилия на ко-
мунистическия режим може да бъде потиснат. В края 
на това разпускане ролята на член е плосък ритуал и 
нищо незначещо присъствие в списъците. Само пери-
оди на затягане напомнят за възможните санкции за 
отклонения. Ролята на член се изпълнява механично и 
максимално пасивно. Такъв е и замисълът, макар че 
видимо се държи на показната активност. 

Ролята на член на масова организация е атрибут 
на блокираното гражданско право, на социализацията 
в тоталитарното общество. Тя е пълна с всички 
значения, които свободният човек спонтанно свързва с 
надвисналата над главата му Машина. Различието, 
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отстояването на собствен глас, е експеримент с 
осезаеми последствия за един член. Различният е опа-
сен дори за другите еднакви, а не само за Системата. И 
когато различните се свързват с някакво витаещо 
образувание, реално или имагинерно, те се посрещат 
„на нож“. 

Членството е легитимация за мяст о в 
Пирамидата. От това място може да се стартира и да 
се пробива нагоре. Но при пълно спазване на 
разположението на властните сили. И най-малката 
съпротива срещу тях може да се окаже гибелна. 
Защото „играчът“ в тази йерархия е допускан именно 
заради лоялно ст и съпричаст-ност към нея във всичко. 
Членът-играч може да стигне до върха, но с цената на 
необратима загуба на собствения избор. Този избор се 
свежда до битови ценности и пътувания, до 
удоволствия за тялото.  

Глас и мълчание. В колективистичното общество 
гласуването  е акт на всички, а не на всеки. Личният 
глас е социално защитен, когато е глас на присъединя-
ване. Гласуването е маркирано, машинално. Тук отно-
во се прокрадва подтекстът на несъгласието в това, че 
гласуването е механично и не е свързано с никаква 
лична позиция. Липсата на позиция в гласуването е 
достатъчно страшна. Чрез апатично единодушие  хора 
се пращат на унищожение. То е сигнал за това, че хо-
рата са се предали. Те не намират смисъл в никаква 
форма на протест. Те биват заставени сами с вдигната 
си ръка да заявят съгласието си. Гласуването в соята 
невинна, но потенциално опасна с инерцията си всеоб-
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щност и повсеместност, е един ритуал, за който всич-
ки са сложили маски – от „госта“ от Райкома до пос-
ледния дремещ и гласуващ на задните банки. Гласува-
нето е жест на съгласие с онова, което го довежда до 
съгласие. 

Това гласуване, макар и маркирано, е било доста-
тъчно за сигурността на режима, макар и не вечно. От-
казът от активен отказ, страхът от противопоставяне 
вече е обрекъл гражданина и цялото общество на ле-
таргия, на очакване „нещо да се случи“ и някой да „до-
несе свободата“, или – още по-лошо – на безкрайното 
повторение на това маркиране на дейността. Гласът на 
присъединяване е глас на личността за нейното само-
отрицание. Ние почти половин век гласувахме своето 
самоотстраняване в огромен мащаб с 99,99 %! 

Разбира се, човек запазваше силите си за един 
бит или за хобито си, за далаверата и удоволствието 
си, когато се отърваваше с това гласуване. Той нямаше 
неприятности. Това бягане в ъгъла  позволяваше на ре-
жима да живее, но подкопаваше неговата жизненост. 
Ефектът на апатичното приемане е голяма  опасност 
на тоталитаризма. Така хората се променят в 
коренните си жизнени нагласи и стават трайно 
апатични. Но същото това “приемане” не дава почти 
нищо конструктивно за комунизма. То е чакането, 
маркирането, корупцията, дилетанството.  

Единодушието  е в основата на политическото и 
социалното единство. Фактите на единодушие са прос-
то потресаващи. Данните за изборните резултати пре-
ди компютърната ера бяха известни още същия ден и 
неизменно бяха над 99 %. Народното събрание, пред-
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варително избрано и написано, „избрано“ от народа с 
апатичния му глас, бе една машина за гласуване на ве-
че решеното в Политбюро. 

Особена форма на глас е овацията. Овацията е 
тържество, емоционален „изблик“ на горещо одобре-
ние. Тя е нечленоразделно  одобрение не на някакво 
решение, а на знак, на присъствие, на поява или дори 
на споменаване на Вожда. Тя има своя антипод – дю-
дюкането. Овацията и дюдюкането нямат равни на се-
бе си във „волеизявлението“ на тоталитарния човек. 
Те са гръмка, ярка, категорична изява на идентифици-
рането им с всички. На моята защитеност и приобще-
ност, на стоплеността ми от Светлината, която идва от 
едно място, но е за всички. 

В обществото на реалния социализъм тайното 
гласуване е избягнато отвсякъде откъдето това е въз-
можно. Изборите са акт на всички, а не на всеки. Из-
ползването на „тъмните стаички“ по време на избори е 
лош тон, който може да коства много. Негласуването е 
скандална позиция, която се обсъжда от „ръководните 
органи“. Гласуването трябва да приключи бързо. Има 
си съревнование за това. То е знак за спонтанно и 
празнично единство. Гласуването протича под акомпа-
нимента на бодра народна музика. Извива се хоро. На 
хорото са едни до други „овластените от народа“ и 
„техните поданици“. Така се получава, че личният глас 
е заличен. Това, което го заличава и което е нужно на 
Властта, е единодушното одобрение. Нужно е крещя-
щото мълчание, веселящото се немислие, тържеству-
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ващото съгласие, неистовото одобрение, идиотската 
преданост. 

„Гласността“ бе последният „гласов“ феномен на 
комунизма. Трябваше позициите да се демонстрират 
гласно. Това бе визирано като масово съгласие с най-
новата мъдрост на Партията. Но бдителността на Пар-
тията този път фатално я подведе. Гласността се пре-
върна в джина на бутилката, който после видя сметка-
та на режима. Гласното лично одобрение далеч не мо-
же да се превърне в единодушие. Гласността затова се 
превърна от мероприятие в удар.  

Пирамидата. Принципът на „демократическия 
централизъм“, създаден от болшевишката партия на-
чело с Ленин, е оптимален, несрещан в историята 
принцип на неограничена властна експанзия при пъл-
на демонстрация на легитимност. Всичко насилствено 
може чрез този „квадратен кръг“ да се предостави като 
доброволно. Поне по форма решенията бяха вземани 
демократично. В пирамидата се гласуваше демокра-
тично за всичко, който ставаше с нас. Такова изобрете-
ние е „демократичният централизъм“. Аз не съм скло-
нен да виждам тук някаква демонична гениалност. 
Просто така се получи. Демократичният централизъм 
е замислен от Ленин като форма на дисциплина, съче-
тана с масово одобрение. Всяко ръководство се изби-
раше с такова гласуване. Масовите акции на одобре-
ние бяха дори в изобилие.  

Такова израждане на демокрацията се оказа въз-
можно, защото поначало демокрацията като „народов-
ластие“ го имплицира. Демокрацията е масов глас, а 
не акт на преценка. Тя е волеизява, но получена след 
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всевъзможни внушения в масов мащаб. Народът не 
може и не е длъжен да взема управленски решения. 
Той се съгласява да делегира правата си на онези, на 
които има доверие. А онази „демокрация“, която е до-
несена на щиковете на революцията, увеличава до 
крайност рисковете на безличния глас, защото 
превръща този глас в безусловно и перманентно 
одобре-ние. Всякакви избори могат да се спечелят 
след насилственото завземане на властта и 
установяването на еднопартийна система. 

Демокрацията никога не е едновременен акт на 
лична волеизява на милиони, макар по форма да про-
тича и така. Това е тотална сила, незадължително 
свързана с разумното. Самото назоваване и спрягане 
на „народа“ като субект е бременно с демагогия и то-
талитаризъм. Дори Русо, който е влагал в думата „су-
верен“ онази народна воля, която твори демокрацията 
съзнава, че „суверенът“ не може да твори закони. Че 
идеалният случай е богове да дават закони на хората. 
Че няма почти никога единно или решително преобла-
даващо „народно мнение“ по сложните въпроси. И че 
дори да има такова, то обикновено не съвпада с „раци-
оналното“, „изгодното“, „правилното“, което се цели в 
политиката. „Претопяването“ на личностите в „народ“ 
е опасно.  

33. Комунистическата смъртност  
Насилието. Насилието се разбира от само себе си 

в тоталитарната власт. Тя изцяло почива върху него и 
е пронизана от неговия дух. То става начин на същест-
вуване. Обикновеният социалистически гражданин 
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неусетно е осакатен от всекидневно, всекичасно наси-
лие. Самата дума “гражданин” се използва от 
милицията като дистанциращо обръщение към и на 
заподозрения или престъпника, който вече не е 
"другар", а "гражданин".  

Всички разгледани феномени на комунизма са и 
феномени на някакво насилие, доколкото спонтанната 
воля е задържана, блокирана, нереализирана. Чакането 
е насилие. Поголовното членство и единодушието са 
насилие. Дори недостигът и бедността са насилие. На-
силието е тотално–-в икономиката, в политиката, в ду-
ха. То се изражда в самонасилие. Познати са ни реф-
лексите на „вътрешната цензура“-–самонасилването да 
се мисли и пише, да се говори и действа чрез кодовете 
на идеологическата лоялност. Този неизмерим натиск 
прави разбираем нервния травматизъм, нервно 
зависимите болести, високата смъртност, в някаква 
степен самоубийствата. 

Насилието в комунистическите страни в нашия 
век надминава всички дотогавашни форми на насилие 
и прогнозираното от опонентите. Още по времето на 
Ленин се създават лагерите за несъгласни с властта. 
Такива лагери поставят човешките същества на 
предела (Тодоров, 1994). Достойнство, здраве и живот 
са изпитвани, както се изпитват качествната на 
неодушевени материали. Реки от кръв текат през исто-
рията на комунизма. Статистиката на неговите жертви 
в световен план е нещо много проблематично. В 
Извън контр ол Сбигнев Бжежински привежда 
приблизителни данни на тази "мегасмърт" в размер на 
десетки милиона жертви без жертвите във войните 
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(Бжежински, 1994). А ето какво пише А. Солженицин 
в "Архипелаг ГУЛаг: „По изчисления на емигриралия 
професор по статистика Курганов това „сравнително 
леко“ вътрешно подтискане ни е струвало от началото 
на Октомврийската революция и до 1959г... 66 (шест-
десет и шест) милиона души.”(Солженицин, 1981, с. 
10). 

Почти митологични са разказите от “подземията” 
на властта, излизащи днес на повърхността. Органите 
на тоталната идео- и партокрация създават прецеденти 
на насилие не само върху своите граждани--
подслушване, донесения, арести, психологи-чески 
натиск, политически процеси, убийства и терор в 
определени времена, но и прецеденти на наказание на 
“своите", дръзнали да се отпримчат от секретните 
институции. Виктор Суворов пресъздава картината на 
заснето наказание в “Аквари-ума” на Военното 
разузнаване, показвана му, когато го приемат, като 
предупреждение: 

“Теоретично за всички членове на организацията 
е предвиден само един изход от нея--през 
комина...А ето в едър план камерата показва 
лицето на един жив човек. Лице, плувнало в пот. 
Горещо е край пещта. Лицето го показват от 
всички страни безкрайно дълго. Най-после 
камерата се отдръпва и показва целия човек. Той 
не е с престилка. Облечен е със скъп черен 
костюм, наистина страшно измачкан. 
Вратовръзката му е усукана като връв. Човекът е 
привързан здраво със стоманена тел към 
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медицинска носилка, подпряна със задните си 
дръжки на стената така, че човекът да вижда 
пещта...И ето, най-после идва и редът на 
завързания.Носилката отново е върху 
насочващите улеи. И отново чувам този беззвучен 
вопъл, който сигурно е способен да изкърти врати 
от пантите им...Просто на човека не му се иска да 
влиза в пещта и той се мъчи по някакъв начин да 
го покаже. А как ще го покажеш, освен чрез 
крясък? Лачените обувки вече влязоха в огъня. 
Влязоха, дявол ги взел! Бушува огънят. Сигурно 
вдухват кислород. Първите двама огняри отскачат 
настрана, а последните двама със сила отблъскват 
носилката навътре. Вратата на пещта се затваря и 
тракането на машината затихва. 
- Той...кой е?--И самият аз не знам защо задавам 
такъв въпрос. 
- Той ли? Полковник. Бивш полковник. Беше в 
нашата организация. На високи постове. Лъжеше 
организацията. Поради това го изключиха от нея. 
И той си отиде. Такъв е законът ни. Насила 
никого не вкарваме в организацията. Като не 
искаш--откажи се. Но влезеш ли, принадлежиш ú 
изцяло. Заедно с обув-ките и вратовръзката. И 
така...давам последна възможност за отказване. За 
размисъл--една минута.” (Суворов, 1993, сс. 6--7). 
Разгърнатата феноменология е идеална, строго 

емпирично неверифицируема. Но не е излишно да 
допълним тази идеална картина с избрани характерни 
данни, имащи пряко отношение към социалното 
напрежение в обществото на реалния социализъм, 
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очертано в тези феномени. Ако данните например за 
смъртността от някои социално зависими болести се 
групират така, че обособяват някаква характерна само 
за тези страни картина, и ако тази картина смислово се 
покрива с феноменологичния анализ, то той получава 
потвърждение. Нека приведем данни за смъртността и 
причините за смъртността в източноевропейски 
страни в сравнение със западноевропейски. Известно 
е, че тези съвкупни данни косвено говорят за 
комфорта или напрежението в живота на хората от 
определени региони.  

Избирам наличната в годишниците на ООН 
здравна статистика на смъртността от различни 
заболявания. Известно е, че някои от тях са особено 
силно зависими от цивилизацията, т. е. те са 
социогенни. Такива са сърдечните болести, нервните 
болести, рака, диабета. Много силно социално 
зависими, макар и дълбоко лични, пределни и 
патологични актове, са самоубийствата.    Ако 
животът в реалния социализъм (и неговото 
здравеопазване специално)е по-лош от този на Запад, 
тези страни трябва да са по-напред като тенденция в 
процента на смъртност от тях. (В полза на това 
предположение предварително говори фактът, че 
точно тези здравни данни до 1989 г. бяха “служебна 
тайна”, или не се публикуваха, подобно да данните за 
дефицита, инфлацията, производителността на труда). 

1. Между умрелите през 1986 г. в България 61,5 
% са починали от болести на сърцето и 
кръвообращението (основно инфаркт). Всеки девети 
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човек през същата година е боледувал от такива 
болести--общият брой е 1 015 820 души. 

2. От злокачествени тумори са заболели 137 
450,което значи 251,2 души на 100 000 (СУ при МНО, 
ед. 1988, с. 7--12). Същата година у нас са се 
самоубили 1456 души – 23,2 на 100000 мъже и 9,4 на 
100 000 жени. Унгария е на първо място в света по 
дела на самоубийствата: 4817 за 1986 година – 66,1 на 
100 000 мъже и 25,9 на 100 000 жени. (UN, World 
Health Stat. 1987) 

Представените в този годишник (само шест!) 
бивши социали-стически страни – България, 
Чехословакия, ГДР, Унгария, Полша и Югославия – не 
слизат под дванадесето място показа-телите смъртност 
от инфаркти и от самоубийства . А предста-вените в 
тези годишници страни са повече от сто. До 1989 г. 
СССР не дава данни за своите инфаркти и 
самоубийства за този международен здравен 
годишник. Няма данни и за Северна Корея,Румъния, 
Куба и Албания. В свои нови издания (“Огонек” и на 
други места) СССР публикува данни за самоубийците 
за 1987:40 181 мъже и 13 924 жени--средно 41,1 на 100 
000-данни на Госкомстат. 

По смъртност от сърдечни болести отново 
„пакетът“ от комунистически страни е в „челото“. 
Известно е, че болестите на органите на 
кръвообращението са най-тясно зависими от 
напрежението в живота. Същото намираме и в данните 
за смъртно-стта от захарен диабет. Начело са Унгария, 
България и Югосла-вия. От "пакета" липсва само 
Полша. Дори болестта диабет отбелязва огромно 
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нарастване на леталния изход за комунисти-ческите 
страни. Разбира се, тук се крие не само спонтанният 
фактор на смъртността, а и ефектът на 
медицината.(World Health Statistics, 1987) 

По темп на нарастване на процента на само-
убийствата начело е Франция със 140,7 % през 1988 в 
сравнение с 1975.На следващите места са България, 
Югославия, Полша и Унгария. Но по абсолютни циф-
ри за 1988 г. класирането е: Унгария 41,8 на 100 000; 
СССР (1987) 41,1; Австрия 24,7; Швейцария 22,6; 
Франция 22,1; Швеция 18,4; ФРГ 17,9;Югославия 17,2; 
България 16,2...(пак там).(World Health Stat. 
1987)Самоубийството, разбира се, като и другите 
смъртоносни събития, не е някакъв чист израз на 
социално напрежение или протест. Тук има и други 
причини, напълно ирационални или независими от 
социалната система. Според всички възможни правила 
за статистически анализ корелацията между 
смъртността от социо-генните заболявания и реалния 
социализъм е изключително силна.  

 Не може се избегне интерпретацията, че през 
тези години животът в комунистическите страни е 
ставал все по-напрегнат в най-дълбок смисъл, като 
цялостен жизнен свят. 

 

Глава девета. Дефицит 

Дефицит е икономическата диагноза на колапса 
на живата форма комунизъм. Това е същият смисъл на 
без-жизненост, който се проецира в политиката и 
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социалното действие като блокаж (а в чисто ментален 
план--като апатия). Това е отслабв ане растежа на 
богатството поради разминаването и напрежението 
между смисъла на богатството за личността и 
социалистическия смисъл на централно-планираното 
икономическо действие (общественото богатство). 
Блокажът в икономическото действие води до 
зацикляне на икономическата система на реалния 
социализъм или невъзможно нарастване поради 
плътни засечки на неговата траектория.  

Икономическата система постоянно се ре-
синтезира от действията на актьорите на различни 
функционални места--бюджет, държавна собственост 
централно-планова икономика. Нали всеки блокаж 
води до отклоняване на действието от оригинално 
възнамеряваното. Тогава действието е или маркирано, 
или отложено, или изпълнено непрофесионално (нера-
ционално планиране (прогнозиране), ценообразуване, 
инвестиране, дотации, вътрешни заеми, баланси, 
отраслово планиране, ефективност, качество, 
приоритети, производителност на труда, 
производство, маркетинг, продажби, експорт, 
външнотърговски баланс, външни заеми, 
изплащане...На всяко функционално място в тази 
свръхсложна система на цялостната социалистическа 
икономика има отклонения от рационалното и те 
водят до отклонения във всички следващи фази. Така 
блокажът в икономиката се самоусилва и води до 
самоусилващ се дефиц ит в произвежданото богатство. 
Защото какво друго, ако не дефицит, недостиг на 
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богатството, съпътства слабостта и нерационално-стта 
на икономиката? 

Така е във феноменологичното проясняване, 
изхождайки от получения вече смисъл блокаж като 
базов феномен в деятелната организация на 
социалистическия живот. Но така е и в опитното изс-
ледв ане на показателите на тази икономика. Тя 
започва със стръмен възход, и подобно на 
комунистическата власт набира сили до един 
максимум. След подема (“екстензивното развитие”) 
следва забавяне, спиране (изчерпване на 
“екстензивния модел” и неуспех на всички варианти 
на "интензификация") и все по-бърз упадък. 

34. Феноменът дефицит 
Диспропорциите растат постепенно и стават 

необратими. Те се "компенсират" от нови радикални 
вмешателства на държавата. Но каквито и мерки да 
вземе правителството, богатство от нищо не се 
произвежда,дори ръка да подава наистина богатият 
Съветски съюз--със суровини и технологии, развити 
през изминалия четвърт век социалистическо 
индустриално развитие. Индустриално изоставане е 
предопределено от изкуственото преструктуриране на 
икономиката без традиции, ресурси, компетентност и 
инвестиции. 

Индустриалното развитие, централното 
планиране, липсата на реална конкуренция и 
икономически стимул за ефективни икономи-чески 
действия неминуемо водят към изтощение. 
Първоначалното ускорение нагоре е за сметка на 
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изтощаване на селското стопанство. То продължава 
десетилетия. Селското стопанство се напряга да даде 
максимума. Земята се изтощава и трови с из-куствени 
торове. Замират традиционни индустрии или бележат 
бавно развитие--лека промишленост, туризъм. Това 
постепенно води до дефицит на предмети за 
потребление.  

Индустриализацията намалява относително бо-
гаството на селското стопанство по два начина--чрез 
засилена експлоатация на земята и изтощаването й 
поради изискванията за износ срещу машини и паради 
намаляването и замърсяването на обработваемата 
площ. Селското стопанство отслабва. Дефицитът се 
увеличава. А тежката индустрия изисква нови и нови 
инвестиции. Така социалистическите фирми започват 
да теглят дългове, за да компенсират изоставането на 
вече доминиращата тежка индустрия. Вътрешните 
дългове стават огромни и непосилни за държавата. Тя 
се обръща към западни частни и държавни банки.  

Така кривата на икономическия растеж се 
насочва надолу. Ускорението нагоре е създало 
закономерно огромен невидим в началото дефицит. 
Той започва да тормози растежа и го осуетява. Започ-
на падане надолу. В началото на осемдесетте години 
това падане е осезателно. А същият период е разчетен 
преди две десетилетия като период на строителство на 
комунизма.  

Това предопределя фалита на комунистическите 
икономики--къде по-радикален и болезнен, къде по-
поносим и с по-благоприятен изход. При всички 
случаи хората усещат болезнено все по-осезателна 
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липса на средства за живот на пазара и обедняването 
става явно. Сега основна задача е да се стаби-лизира 
самата власт, заплашена от икономическата криза. 
Това определя избора на губеща и фалит на стратегия 
на нови заеми за отлагане на социалния взрив. Според 
едно от първите посткому-нистически изследвания на 
външния дълг на България “критичният момент за 
платежните позиции на България е през 1986 г., когато 
експортните приходи спадат с 22 %, а дефицитът на 
търговския баланс надвишава 1 млрд $. Балансът на 
текущите плащания преминава от равновесие (1985) в 
дефицит от 1,2 млрд $. (Тодорова, 1990, с. 14) 

Това е само външноикономически израз на 
дълбоката икономи-ческа криза, която дори 
комунистическите правителства вече смятат за 
съдбоносна за развитието, а постепенно и за същест-
вуването на социализма. Защото кризата на дълга е 
продукт на вече явно несъстоятелен икономически 
модел. Стават явни, необратими и неудържими 
диспропорциите, които именно централ-но-плановата 
икономика трябваше да отрегулира съзнателно. 

В обикновения живот на социалистическите хора 
надвисва сянката на една нова бедност, угасяваща и 
плахите надежди за просперитет с цената на лишения. 
Елементарни блага стават проблем. Дефицитът се 
настанява властно в жизнения свят. “Дават”, 
“Пуснаха”, “Няма”, “Ще чакате”, “Режим на тока”, 
“Режим на водата”, стават пароли на всекидневието, 
основни модуси и мотиви за усилия, по-значителни 
отвсякога преди, с изключение на военните години. 

 



 379

Феномените на дефицита  са един вид симптоми  
за поставяне диагнозата дефицит на жизненото иконо-
мическо пространство. Но те имат по-дълбок смисъл. 
Това са онези основания, които позволяват да се изпи-
та и оцени като цяло комунистическата икономика 
спрямо капиталистическата. Самото „лошо“ или „доб-
ро“ функциониране на системата е зависимо именно 
от тези базови феномени и само с тях може да се обяс-
ни как така една тотално разчетена и рационална сис-
тема се оказва по-лоша от разпръснатата и некоорди-
нирана система на свободния пазар. На тази плоскост 
може да се сравнят базовите частна  и държавна собст-
веност. В този жизнен свят феноменологичният анализ 
проявява същността на системата. 

Едно постоянно отрицание  непрекъснато се отп-
равя към действията във всяка точка на тази икономи-
ка, докато тя се разстрои. Тогава нейните адвокати 
просто казват: хората не работят. Съзнанието е ниско. 
Отрицателните явления пречат. Но “отживе-лиците“, 
“отрицателните явления” и “несъвършенствата на 
социализма като първа, стоково-парична фаза на 
комунизма” пронизват на всяка крачка всяко икономи-
ческо действие, стига то да се отнася до „държавното“. 
Безразличие, некомпетентност, незаинтересованост, 
безотговорност, безстопанственост, злоупо-треби, 
нерационални капиталовложения, постепенно убиват 
тотално-държавната икономика.  

Когато мнозинството е в нагласа на зависимост и 
очакване от държавата, тогава не липсата на съзнание, 
а липсата на адекватен жизнен мотив за активност е 
обяснение. Ето менталната форм а на осмислянето на 
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дефицита в държавната икономика: Работата в дър-
жавното предприятие не прави моето благоденствие. 
От нея не зависи много моят материален живот. Аз не 
зная за пътищата на произведеното от мен богатство. 
Аз не виждам неговите плодове. Аз виждам навсякъде 
около себе си безотговорни и некомпетентни дейст-
вия, край мен, нагоре и надолу, и въпреки това благата 
се разпределят по един и същ начин. Аз мога прекрас-
но да не работя истински и да пазя своите сили за моя-
та лична илегална игра. 

Когато правилата на икономическата игра са та-
кива, че мотивират нагласи и действия за приспособя-
ване в пасивна позиция към държавния организъм или 
за използването му за лични цели в активна позиция, 
се явяват серия или семейство феномени-симптоми, 
еднакво характерни за всички човешки личности и об-
щности в средата на държавната икономика. Те са сър-
цевината на икономическите реалности. Точно те въз-
произвеждат характеристиките на Системата на всяка 
крачка до края. 

Дефицитът така се представя като интенция на 
грижа, като проблем  за действие  в различни ситуации 
на дефицитния пазар. Тази грижа получава различни 
определения в различни ситуации, които представят 
мотиви за действие в типични форми. Например паза-
руването в дефицитен пазар е типично и представлява 
жизнен феномен. Дефицитът се представя чрез своите 
предметни значения и личностни смисли. Например 
дефицитният обмен на стоки се извършва извън легал-
ния пазар под формата на натурална размяна на стоки 
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и услуги. Всеки обменя онзи дял от дефицитното бо-
гатство, който принадлежи иначе на държавата, но е 
под негов контрол. Тези значения изграждат 
менталната форма на дефицитния комунистически 
човек. 

35. Дефицитът ражда дефицит 
Първи атакува теоретично проблемите на кому-

нистическата планова икономика със съвременните 
средства на икономическата наука унгарският иконо-
мист Янош Корнай (Kornai, 1982, 1986). Той развива 
макроикономическия модел на „икономиката на дефи-
цита“, в който дефицитът е основна променлива и 
обяснителна категория  на централно планираната 
икономика. Този модел почива върху съвременни тео-
ретични принципи на „икономикс“ и дава представа за 
дефицита като хронична болест, която се появява за 
сметка на пълната заетост  и инвестиционната актив-
ност – предимства на централно планираната иконо-
мика. 

От гледна точка на феноменологията  всяко со-
циологично или икономическо обяснение в термините 
на „системата“, а не на „субекта“, разглежда обяснява-
ния обект като трансцендентна обективна реалност, 
която се „саморазвива“, „самоосъществява“ по свои 
закони. В такъв случай всичко, което се случва в ико-
номиката, има свои причини  в по-ранни събития в 
нея. Тези причини може да се подредени във функцио-
нални вериги и цикли. Обясненията на събитията в те-
зи цикли може да са функционални: Събитието А се 
случва, за да се получи функцията (ефектът) В. 
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Ето какво се получава в такъв анализ на дефици-
та. Използвам анализа на Янош Корнай.  

Дефицитът е основна променлива в динамичния 
модел на възпроизводството на макроикономическата 
система на плановата икономика. Това е остатъчно 
търсене, незадоволено с покупка. Когато потребността 
не е задоволена, купувачът извършва форсирано на-
пасване в различни форми... Дефицитът е и „сигнал“ в 
някои разпределителни механизми. Като реална про-
менлива дефицитът влиза в причинни зависимости 
(Kornai, 1982). 

Очевидно, ако в една точка на цикъла на възпро-
изводството има недостиг, то в следващата произвол-
но взета точка недостигът ще има ефект: същия или 
по-голям недостиг. Ако липсват материали на входа, 
на изхода няма да достига продукция. Ако липсва про-
дукция на изхода, на входа на следващата фаза на про-
изводство ще липсва материал. Ако липсва този мате-
риал, ще липсва стоката, която го използва. Така в ма-
газина недостигът ще се натрупва от всички фази и ще 
бъде максимален за крайния потребител. Недостигът 
може да се „прехвърли“ за сметка на вътрешния дълг 
на фирмите или на външния дълг на държавата. Тогава 
той става държавен дълг или отрицателен търговски 
баланс. 

Но в този модел не е ясно как потребителят учас-
тва в създаването на недостиг. Той е и производител. 
Неговото време се харчи в търсене на нужни стоки. 
Неговата енергия се прахосва в обикалянето. Следова-
телно той няма да дава нужното за производството ка-
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то субект или като работна сила. Следователно той ще 
влива дефицит на производителна сила наред с влива-
щите се дефицити на материали и пари. Този момент, 
който се оказва решаващ, липсва в числата на макрои-
кономическия модел. 

Икономиката наподобява циклична система от 
събития и връзки, обусловени причинно и функцио-
нално. Чрез тези връзки може да се обясняват явления-
та на дефицит. Но едва ли дефицитът трябва да се 
обяснява... чрез себе си, като базова променлива, ха-
рактеризираща цяла икономическа система. Наистина 
в системата не може да се намери някаква начална 
точка, в която дефицитът се появява и после разраства 
в цикъла. Цялата система е „дефицитна“. Но дефици-
тът е нещо, което го няма. Следователно той не може 
да бъде реална причина. Така системното изследване, 
продължено в целия цикъл, „зацикля“ в парадокса на 
безпричинността. Става въпрос за базово качество  на 
липса, което трябва да намери обяснение в някакво на-
лично качество, определящо системата като цяло. 

Защо в комунистическата централно планирана 
икономика зейват тези вакууми? Нека отново да се 
опитаме да отговорим чрез анализа на Янош Корнай. 
В държавно-плановата икономика натискът на бюдже-
та  върху фирмата е мек. Той не тормози покупателни-
те намерения. Оцеляването на фирмата е осигурено, 
дори тя да търпи непрекъснати загуби. Тя рано или 
късно ще бъде спасена от държавни дотации, субси-
дии, кредити с изгодни срокове или централно пови-
шаване на цените. Растежът на фирмата зависи само 
донякъде от рентабилността. Като следствие от всичко 
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това, исканията на фирмата за инвестиции имат тен-
денция да растат безгранично. Търсенето е толкова по-
голямо, колкото несигурността на снабдяването, при-
чинено от натрупването на запаси от дефицитно моти-
вирани други фирми. Фирменото търсене е ограничено 
от капацитета на натрупването, ръководителите, бан-
ковата система и икономическото обществено мнение. 
Но то остава почти ненаситно. В крайна сметка поло-
жението е аналогично с това в домакинството. Загуба-
та, причинена от недостига, се изразява в отстъпките, 
направени в качеството, във времето, загубено в чака-
не (Kornai, 1986). 

Дефицитът се самовъзпроизвежда и усилва цик-
лично. Той задвижва доминираща нагласа към запася-
ване. Това запасяване на свой ред усилва дефицита. 
Оформя се кръг: дефицит-–запасяване–нарастваща 
нужда от инвестиции-–нарастващ дефицит. Това на-
растване има теоретично граница-дъно. Когато вече 
няма откъде, няма и запасяване, няма и инвестиции, 
няма и повишаване на недостига. Но комунистически-
те стопански ръководители на централно ниво не мо-
гат да си позволят този взривоопасен блокаж на систе-
мата. Те „отиват под нулата“, вземайки заеми в перс-
пектива без възможност за изплащане. Капанът на 
външния дълг по този начин всмуква неизбежно 
социалистическата икономика. Ето картината на 
динамиката на дълга за България. 

Фиг.9.1  
В условията на остра криза на дефицитното сто-

панство държавните инвестиции рязко спадат, пазарът 
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замира. Оттук нататък следва или разпадане, или смя-
на на системата. Така се обясняват кривите на задъл-
женията. Отначало външният дълг е нулев. Системата 
разработва вътрешни ресурси. Те постепенно се изто-
щават, защото системата не гарантира възпроизводст-
вото им. Възнамеряваната в смисъла на икономическа 
независимост на реалния социализъм 
индустриализация се оказва капан. Тя не води до 
такава независимост и затвореност на икономиката, а 
изисква за бедната на метали страна все по-голямо от-
варя не към външнотърговски партньори за суровини, 
техника и реализация на продукцията. На външните 
пазари социалистическата стока се оказва по правило 
неконкурентоспособна и това води до намаляване на 
доходите от нея. Идва моментът – седемдесетте годи-
ни – на криза на „екстензивното развитие“. Тези стра-
ни, притиснати от изтощение на ресурсите--
материални и човешки, предприемат реформи без про-
мяна на собствеността. Непрекъснатите „нови иконо-
мически механизми“ след средата на 70-те са израз на 
тази криза отвъд границите на дефицита. Системата 
използва всички идеи, варианти и действия за своето 
спасяване и съживяване, но напразно. Пропадането до-
ри се ускорява. “В края на март 1990 г. българското 
правителство обяви, че прекратява погасяването на 
главницата по външния дълг на страната, с което 
официално призна наличието на криза на дълга. 
Всъщност, тя започва още през 1987 г., когато редица 
показатели, възприети в международната практика 
като критерии за платежоспособност и кредитоспособ-
ност, се влошават стремително и превишават 
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разумните критични граници. Но преди да се 
разгледат тези въпроси, трябва да бъде ясно, че 
забавянето на мерките за прекратяване нарастването 
на външната задлъжнялост води до така наречения 
“дългов капан”. За съжаление, развитието на проблема 
в България е точно такова.” (Тодорова, 1990,с. 14) 

 "Причината" е по-дълбока от самите системни 
параметри. Дефицитът не се появява на някакво „сла-
бо място“ в системата, за да бъде отстранено чрез 
усилване на това място. Той характеризира цялата сис-
тема  и по-точно нейната базова структура, правилата 
на нейното функциониране. Машината на централно-
плановата икономика се оказва не повредена, а изна-
чално несъстоятелна. Интегрални характеристики – 
показатели за рационалността на системата, показват 
това. Фондоемкостта на икономическия растеж на со-
циалистическото стопанство е много по-висока в срав-
нение с тази на развитите страни. Производителността 
на труда, въпреки маскирането на критериите, е много 
по-ниска. Инвестирането не е ефективно. Това се про-
ектира върху всички звена на системата. Самите „ост-
рови“ на ефективност се потискат, за да „захранват“ 
губещите сфери. 

Всеки конкретен дефицит  може да се обясни с 
причини, които се свеждат до дефицити в предходните 
звена  на цикъла. Но на нито едно място в нея не мо-
жем да търсим обяснението на ниската производител-
ност, ниската ефективност, изтощението на ресурсите. 
Всички причинни и функционални обяснения „захап-
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ват своята опашка“ и обясняват в края на краищата 
причините с техните следствия. 

Това е границата на системното обяснение. То не 
обяснява системата на дефицитната икономика, а я из-
ползва като скелет за локални обяснения. Причинните 
и функционални анализи проследяват зависимостите 
между отделни фази на задълбочаване на дефицита. 
Дефицитната система трябва да се разгледа отвъд тази 
циклична верига като феномен, в чиято основа стои 
типът личност, типът икономически актьор, мотиви-
ран типично в правилата на икономическата игра 
„планово стопанство“. 

Системата като цяло е определена от палитра от 
нагласи, социална структура, конфигурация на сили. В 
тази система няма автоматични механизми за компен-
сиране на загубите. Когато нещата тръгнат осезаемо 
надолу, деятелите си дават сметка за затъването, но 
никой не може и не е мотивиран да действа за 
тоталното възстановяване, нито пък иска сега и тук та-
зи система да се смени. С десетилетията на личностно 
равнище всеки е намерил своето решение, слабо или 
силно, и нещата са се “подредили”. Така пропадането 
продължава въпреки ясното съзнание за него. 

Не е очевидна несъстоятелността на държавната 
собственост. Нещо повече, преди да съществува на 
практика в широки размери, тя изглежда в много 
отношения по-добра от частната: по-разумна, по-лесно 
контролируема и в крайна сметка както по-справедли-
ва, така и по-производителна. Но това се оказва пог-
решна философия, която изоставя принципа на инди-
видуалността и личната автономия. Плановата иконо-
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мика предпоставя „обществената природа“ на човека, 
неговата зависимост от обществените отношения. 
Напротив, пазарната предпоставя индивидуализма ка-
то норма и философия.  

Диагнозата дефицит не може да бъде истинска, 
ако не е ясно какво в действителност дефицитът пред-
ставлява в жизнения свят на хората, живеещи в кому-
низъм. Затова сега пристъпвам към най-важното в тази 
глава: идентифицирането на феномените на дефицита.  

36. “Помпа” 
В книгата си Противоречия и дилеми Янош Кор-

най описва два типа икономически резервоари: на до-
макинството и на фирмата. Бюджетният натиск върху 
домакинството е твърд – доходите са ограничени. „Та-
пата“ на изхода на резервоара на домакинството сим-
волизира въздържанието от харчене отвъд определена 
граница под заплахата от несъстоятелност. Разходите 
се икономисват така, че доходите да стигнат. Резерво-
арът на държавната фирма, както и на държавата като 
цяло, е друг тип. Бюджетният натиск върху нея е мек. 
При нея няма тапа на изхода. Има само кран. Всичко, 
което попадне в този съд, изтича лесно. Резервоарът е 
по правило полупразен и запълването е изключение. 
Такава е ресурсопоглъщащата икономика.  

На дъното на държавния резервоар има „грапави-
ни“. В тях винаги има запаси. Това са „скътаните“ под 
различна форма в различни фондове средства. Те не 
изтичат спонтанно. Затова биват „изсмуквани“ с пом-
пи. Помпата в анализа на Корнай--това е ресурсният 
натиск от фирмата към държавата  поради изисквания-
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та на самата държава към производството на фирмата 
(Kornai, 1986).  

"Помпането" е обратен на нормалния поток на 
богатството, ако под "нормален" разбираме по 
аналогия с термодинамиката потока от по-пълното 
към по-празното или потока на пазарното 
уравновесяване. Такъв поток изисква принудителна 
сила, работен механизъм--"помпа". Този тип поток е 
унищожителен за икономиката като цяло, защото 
всяко помпане усилва дефицита в средата, от която се 
помпа.  

Помпата е ментална и деятелна икономическа 
форма на всички актьори, поставени в държавна собс-
твеност. Нагласата за изпомпване е рационална форма 
на локален и временен растеж на богатството в 
дефицитна среда. Всеки инсталира своята помпа, за да 
изтегли онова богатство, което е невъзможно да бъде 
получено иначе. Разрушителното поведение спрямо 
държавната собственост се дължи главно на това пос-
тоянно изсмукване на и без това недостатъчното бо-
гатство, създадено от немотивирани хора. 

Тези помпи се инсталират от правителството, 
министерствата, производствените обединения, 
фирмите, потребителите. На всяко равнище на 
системата, във всяка дефицитна точка съществува 
мотивация за изпомпване. Това е аналогично на тягата 
при вакуум. Натискът за изпомпване е неизбежен в 
условия на дефицит. Така дефицитната икономика се 
самоизтощава. Нейните агенти постоянно изцеждат и 
така усилват недостигащото богатство. Обикновеният 
гражданин--производител и потребител в тази 
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икономика, е в най-неизгодна позиция. Неговата сила 
на привличане на богатството по правило е най-малка 
и той само случайно или по благоволението на 
ръководителите може да се добере до 
“нестандартните” законни и незаконни източници на 
облагодетелстване--премия, “далавера”, място за 
почивка, задгранична командировка. 

Помпата  е автокаталитичен неравновесен "меха-
низъм на положителна обратна връзка", по който де-
фицитът се самоусилва. Когато ентропията е висока, 
животът изисква усилване на подредбата и всеки 
икономически актьор опитва това усилване. Разбира 
се, то е толкова по-маловероятно, колкото по-
дефицитна е средата и колкото по-силни сумарно са 
всички налични помпи. При това всяко изпомпване 
увеличава общата дефицитност на средата. Налице е 
положителна обратна връзка, при която дефицитът 
мотивира изпомпване и се усилва от всяко ново 
изпомпване. Всеки дефицитно мотивиран е нагласен 
към използване на „помпа“. Ето мисловната форма: 
“Трябва да изпомпвам, за да оцелея и забогатея в 
среда на недостиг”. Щом съществува вакуум, всяко съ-
ществуване в този вакуум е за сметка на изпомпване. 
Изпомпването компенсира отчасти недостига, намаля-
ва до определена степен вакуума в точката, в която 
впомпваме изпомпаното от средата. Но е очевидно, че 
сумарно всяко изпомпване от разредената среда нама-
лява налягането и усилва вакуума. Помпането е при-
чинено от недостиг, но и засилва недостига. Отново 
причинният анализ „зацикля“. Затова помпата е разби-
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раема като траен и константен феномен, една постоян-
на форма на мислене и поведение, една стратегия за 
оцеляване и просперитет в условията на дефицит. 
Изпомпването, изцеждането е начинът, по който 
хората при социализма се справят с икономическата 
ситуация.  

Социалистическото помпане е отчаяна дейност, 
която има свой край, защото дефицитът расте постоян-
но и никакво производство не успява да компенсира 
изстискването. Така, за разлика от пазара, плановата 
икономика не се самоуравновесява, а се самонапряга 
към все по-силно неравновесие и колапс. 

Помпането изисква рационална организация. 
Усилията на типичния социалистически деец в произ-
водството и в разпределението са насочени към изра-
ботване на максимално близки до легалните пътища за 
изпомпване. И тъй като никой не е пряк собственик, а 
много хора са на позиция да се разпореждат с ничието, 
техните „помпи“ са по правило универсалното средст-
во за повишаване на богатството. 

Силата на помпането зависи от властния 
потенциал. Националното богатство вече е загубило 
качеството си на национално. Към корумпираните 
отговорни фактори се прикрепват играчи, които из-
важдат стоката извън орбитата на държавното разпре-
деление. Там, в скритите канали, тя се разпределя от-
ново според властните потенциали и се разменя срещу 
еквивалентна стока или услуга. Разбира се, размяната 
може да е и стоково-парична. Но не това „интересува“ 
механизма на размяна между властните субекти. Ако 
парите и законът властваха в икономическото прост-
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ранство на социализма, неговата сила да се разпореж-
да с чужди воля и с неограничени блага би изчезнала. 
Ако всеки можеше да си купи с пари всичко, властта 
на държавната служба намалява до равнището на 
бюрократичната власт в демократичните страни. 
Социалистическият властник на всички равнища – и 
това не зависи от неговите убеждения, от неговото ко-
мунистическо или некомунистическо кредо – държи 
да запази монопола си върху услуги и стоки, които 
единствено той ще избере срещу какво да бъдат разме-
нени. Така той в зависимост от властния си потенциал 
си осигурява всестранно благоденствие, което в пазар-
ни условия може да си позволи само свръхбогат човек. 
Михаил Восленски подробно възпроизвежда 
механизма на присвояването на социалистическата 
собственост от номенклатурата. “ В социали-
стическата собственост дяловете не се продават и не 
се купу-ват. Те стават достъпни с влизането в 
номенклатурната класа, увеличават се или намаляват в 
зависимост от положението в йерархическата 
структура, а изпъждането от номенклатурата означава 
прокуденият да се лиши от дял. Номенклатурчикът 
никога не може да получи реално своя дялов капитал. 
Но той редовно получава известна сума материални 
блага, която доста точно може да бъде 
изчислена”(Восленски, 1993,Т. 1, с. 198--199) 

Размяната се замества от властно взаимодейст-
вие (ти на мене – аз на тебе), при което продавачът ис-
ка цена на купувача, ако изобщо става въпрос за така-
ва едностранна зависимост, и той поради по-ниския си 
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властен потенциал е принуден да приеме условията, 
притиснат от дефицит или властна зависимост, най-
често от двете. Всички екс-комунистически граждани 
знаят как се получава  жителство, държавно жилище и 
колко фиктивна е официалната му цена, щом се нало-
жи да се съкрати десет-двадесетгодишния период ча-
кане. Тогава жилището се заплащаше двойно и тройно 
на онези, които се разпореждаха с монопола да разпре-
делят нещо непринадлежащо им. 

Злоупотребите и икономическите престъпления 
при социализма, разбира се, имат своя статистика. Но 
тя далеч не е пълна и аз съзнателно не я използвам, 
защото най-вероятно тя ще изопачи картината. В тази 
статистика и в правосъдието отсъстват почти напълно 
материалните незаконни прегрешения на висшата 
номен-клатура, за сметка на дребните изсмуквания от 
властно безза-щитните. Във всеки случай народът в 
България смяташе и продъл-жава да смята, че е 
ограбван от властимащите и с тази нагласа разбира 
социалното пространство и действа в него. А това 
според феноменологичната логика и според фактите 
най-често значи липса на задръжки относно 
присвояването или отчаяние относно 
“справедливостта”и “реда” в страната. 

Властният потенциал става тяга на изсмукването. 
Колкото по-висок е той, толкова по-голяма стойност 
може да се изсмуче. И толкова по-голям обем стоки и 
услуги може да се получи срещу контролирания 
властно продукт--жилища, строителни материали, 
вносни западни коли, вносни социалистически коли, 
вилни места, командировки в чужбина, качествено 
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лечение, качествена почивка, изгодно работно място, 
приятна служба, учене в чужбина, работа в чужбина, 
учене в елитно учебно заведение, служебни 
привилегии, жителство, помощи, пенсии, “заслужени 
пенсии”, премии, тринадесети заплати, безплатни 
карти за почивка и лечение, дефицитни лекарства, 
дефицитно облекло, дефицитни храни...Законът при 
това позволява такова поведение, защото подзаконови-
те актове, които го опосредстват, позволяват този 
закон да се спазва, като се заобикаля. Изпомпването 
създава от социалистическата “уравниловъчно-
справедлива“ икономика постепенно картината на пус-
тиня  с все по-малко все по-богати оазиси.  

Към 1989 г. в България има  около 25 милиарда 
лева(по тогавашния курс към 2,5 милиарда долара) па-
ри над стоковия фонд. В същото време почти деветде-
сет и пет процента от хората живееха под границите 
на жизнения минимум по западните стан-дарти. Тези 
огромни за тогава пари следователно се притежават от 
около 5 процента от населението. Това “материали-
зира” модела на “пустинята с оазиси”, в която се 
превръща социали-стическата икономика след 
десетилетия изпомпване, пропор-ционално на 
властните сили. Богатството се разпределя в 
съответствие с властната пирамида.  

Феноменът на „помпата“ несъмнено извежда към 
феномена на тоталитарната власт. Разпределителният 
монопол на номенклатурата осигурява нейното иконо-
мическо господство и го прави да расте безгранично. 
Това богатство е силата на номенклатурата и дори 
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промяната на нейния социален статус запазва и транс-
формира тяхната мощ в чисто икономическа. Този 
потенциал от богат-ство и сила не може да се анулира 
с взрива на комунизма. Мер-ките на закона не са 
достатъчни за това. Силите на пирамидата остават за 
посткомунистическия период, въпреки че политичес-
ката пирамида се заменя с друга конфигурация.  

Безвластният клиент „изсмуква“ онова, до което 
стигне, в едно дефицитно пазаруване, в едно 
“минирано” с блокажи блуждаене на “пазара”. 
Възможностите за избор са минимални. Дефицитът 
принуждава да се потребява част от дефицитното, 
което единствено е достъпно в степента, в която 
позволява “изпомпването”. Купуването може да се 
„разблокира“ само ако асиметричното властно отно-
шение продавач–купувач се превърне в симетрично 
партньорско отношение по траекториите: ти на мене – 
аз на тебе. Ти ще ми продадеш хубаво евтино 
държавно месо, аз ще ти сложа корнизи с държавни 
средства и в моето държавно работно време. Този пар-
тньорски закон на социализма включва в една псевдо-
пазарна ситуация всички социални ценности, а не само 
стоките.  

Продаването „под щанда“ е правило, за да могат 
продавачите да използват позицията си и да разменят 
дефицитна стока срещу ценност или друга стока, вър-
ху която клиентът има контрол. Дефицитни професии 
като зидаро-мазачество, фаянсаджийство, автотенеке-
джийство и т.н. стават златни мини за онези, които ги 
упражняват. Те се превръщат във висш социален слой 
и техни партньори са хора от властта. 
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Така се “излюпва” и търси своето място една 
съвсем нова група–-"класата" на частните предприема-
чи. Тази неголяма класа, израсла от сферата на 
търговията, услугите и строителството, вече жъне сво-
ите плодове, използвайки сенчестия “свободен” пазар. 
50 % от износа на селскостопански продукти се осигу-
ряваше от предоставената за лично ползване 10 % от 
общото количество обработваема земя. Ето как 
социализмът се самоопровергава и отхвръля от самите 
социалистически граждани. 

Хората постоянно и все повече са прогонени от 
опустяващия държавен пазар към „черния“ и е законо-
мерно само там да се намери онова, което може да си 
позволи платежоспособният гражданин. Така 
нарушаването на икономическите нрави и норми на 
става норма за оцеляване. Черното производство про-
бива блокажа на неефективното и тромаво държавно 
производство. Човешката енергия избива отвъд стени-
те на фиксираната норма и заплата в държавното про-
изводство. Човешката енергия се пести от държавното 
и се концентрира в личното. Тя стига дотам, да използ-
ва държавните ресурси, машини, енергия и техноло-
гия. Така се появява производството „на черно“, ха-
рактерно за късните социалисти-чески години, “Под 
носа“ на ръководителите и с тяхно знание се преразп-
ределят държавни средства. Организация от “частни 
производители” се съюзява срещу държавата и просто 
в нейните „недра“ работи срещу нея. Майстор, снабди-
тел, ръководител, доставчик и магазинер се организи-
рат върху държавната собственост забогатяват по 
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почти недосегаеми за правен контрол канали. В 
бившия Съветски съюз бе развита цяла частна 
производ-ствена и търговска структура в недрата на 
държавната, от същите дейци, които движеха 
държавната. В България бе развито “частно 
производство” в строителство, автосервизите, преси за 
пластмасови изделия, сонди за кладенци, ремонти и т. 
н.  

Така се оказва, че комунизмът, макар и на своята 
първа фаза, все пак не създава нови хора с някакво 
ново мислене относно богатството в посока към 
имането на общото като свое, а само изтласква 
познатата в “стария капитализъм” лична инициатива 
извън закона. Личната автономия намира път в 
недрата на социалистическата икономика и дори чрез 
собствените й канали и механизми я руши отвътре. 
Веднъж възникнало, черното производство ярко илюс-
трира състезанието между два типа икономика. В едно 
предприятие плановете се изпълняват, печелят се дър-
жавни награди, честват се по комунистически произ-
водствени успехи, а половината от продукцията се „за-
деля“ за черния пазар. Това значи, че половината от 
енергията, от суровините, от материалите и от труда е 
била „скрита“ за обществото и за управлението. В дру-
го предприятие планът не се изпълнява, 
производството се дотира, се дотира, работниците не 
могат да получат заплатите си. То не разполага с този 
свръхсилен мотив за лична печалба и заработка и орга-
низацията в него запада. Там всичко е образцово от 
гледна точка на закона. 

 
 
 



 398 
 

 
 
 

В напреднали стадии държавната номенклатура 
стига нормално до свързване със силните центрове на 
престъпността. Две съизмерими сили влизат в парт-
ньорство. Под покровителството на партийната вър-
хушка се извършват цели стопански операции с дър-
жавни средства. Поток от пари тече нагоре и осигуря-
ва защитния чадър. В края на осемдесетте години в 
Москва държавната търговия вече е почти напълно об-
себена от огромна мрежа актьори зад кулисите. Те иг-
раят „по съвместителство“ и ролята на платени дър-
жавни чиновници – производители и търговци. Ето 
какво пише за производството в сянка един съветски 
изследовател от времето на перестройката: „Тук има 
досаден парадокс. Легалната икономика и досега се 
отнася пренебрежително към талантите и интелекта, а 
тази на крадците ги обича, цени и култивира. Но зато-
ва ли престъпните фирми са така свръхрентабил-
ни?...“(Радов, 1988) 

Чрез това изпомпване социалистическите 
граждани бавно и сигурно убива т централно-
планираната държавна икономика, изтощавайки 
нейното богатство. 

37.Социалистическа бедност 
Социалистическата бедност не се възприема в 

истинските й мащаби поради изолираността на 
реалния социализъм и липсата на база за сравнение 
със запада. Но има и друго проясняващо 
обстоятелство. Социалистическата икономика в 
позитивния й смисъл е повече мнима и текстуална, 
отколкото деятелна и резултатна. Мненията и мислите 
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относно тази икономика се разделят и 
противопоставят постепенно на “казионни”, които 
официалните институции разпространяват и налагат, и 
“народни”, които се разпространяват спонтанно в 
жизнения свят. Първите, носени от “политическата 
икономия на социализма”, политически документи, 
решения на институции, официална статистика и 
казионен печат, стават все по-явно несъстоятелни. 
Вторите, обитаващи битовото пространство и 
“субкултурата” на неформал-ни, предимно интелиген-
ти, кръгове, са слаби откъм възприятие. Хората 
наистина не знаят в мъглата на официалното “знание”, 
какво точно става в икономиката, докъде са стигнали 
нещата, какво е решението на проблемите. Те не 
възприемат своята бедност като човешко крушение, а 
по-скоро като всекидневен проблем. Проблемът с 
изхранването и обличането поглъща и става нормален. 
Хората свикват с мисълта, че това не е някаква 
унизителна и радикална за края на 20 век бедност, а 
просто нормално и понякога затруднено задоволяване.  

Относителното и абсолютното обедняване “на 
пролетариата”, предричано от класиците на марксизма 
за като закономерна черта на капиталистическата 
кризисна икономика, се случи там, където този проле-
тариат се зае с историческата задача да унищожи зави-
наги мизерията и експлоатацията. Докато страни  от 
третия свят изскачат  една по една от незавидното си в 
скорошни времена състояние на основата на пазарната 
икономика и умно влагания труд и капитал: Чили, 
Южна Корея, Сингапур, Тайван, Тайланд, Обединени 
Арабски Емирства, Кувейт, комунистическите страни 
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стръмно се спуснаха в мрака на изостаналостта и в ка-
пана на дълговете. 

Съседни страни с приблизително еднакво старто-
во състояние, тръгнали по различен път на развитие, 
илюстрират ярко неуспеха на държавно-плановия екс-
перимент. Той донесе на тези народи разочарование и 
чувство за малоценност  в сравнение със съседните на-
роди. България получи в най-трудните си 
следкомунисти-чески дни хуманитарна помощ от сво-
ята съседка Гърция, която се оценява от научния 
комунизъм като „останала една епоха след нас“. Се-
верна Корея  се храни с купони и не познава частния 
автомобил, докато Южна Корея – „жертва на амери-
канския империализъм“, залива света със суперпро-
дукти на електрониката, строи фантастични сгради и 
прави олимпиади. Източногерманецът десетилетия на-
ред наблюдава благоденствието на своя западен брат 
(и чрез Мерцедеса и БМВ-то) през пролуките на Сте-
ната, докато чака за своя Трабант по дванадесет годи-
ни. 

Бедността е неизбежна, когато произвежданата в 
дефицит продукция потъва в дупката на дълговете. Тя 
е неизбежна, когато гражданинът е поставен в положе-
нието на изпълнител без собственост и следователно 
без личен избор на икономическо действие. Цялата 
свобода на икономическото действие той е принуден 
да разгърне в нелегалното пространство на черния па-
зар и корупцията. 

Обедняването е коварно, защото е „маскирано“ и 
забулено в мъгла. Поначало то е вън от отговорен кон-
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трол и никой не го е грижа за него. То дори не се из-
мерва. Всеки всмуква от ничието. Никой не възприема 
в реални маща би ограбването на това ничие. В нача-
лото на Строителството обединяването просто е неви-
димо.  

Бедността на държавата, макар и със закъснение, 
отново се връща към гражданите и става тяхна хро-
нична бедност. Тя се стоварва по пирамидата отново 
пропорционално, както богатството. Естествено, този 
път--с обратен знак. Опашката става емблема на 
социалистическата икономика. 

Как изглежда бедността за бедния? 
Това е стесненост на жизнения хоризонт, толкова 

по-осезателна, колкото повече знае бедният за живота 
на по-богатите. Светът е „грижа за оцеляване“ за бед-
ния. Недостъпни за него стават елементарни блага, 
естествени за съвременния човек. Ограничават се пъ-
туванията. Ограничават се възможностите за почивка. 
Социалистическият гражданин поне у нас използваше 
почивните си дни и отпуска си, за да поработи на свое-
то лично стопанство или на вилата. Ограничават се 
контактите. Стеснява се хоризонтът. Бедността става 
социална безпомощност. 

Духовните богатства, които изискват свобода, 
също са затворени до голяма степен за бедния. Той е 
унизен на всяка крачка, той като не може да си плати 
за дефицитната услуга или стока. Бедният е по-силно 
изкушен от престъпни намерения. Бедността прогонва 
сред чужди народи с надежда за просперитет. Новите 
наши икономически емигранти се радват в Германия 
дори на социалните помощи, които им се полагат, до-
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като се разгледа молбата им. Те се смятат за „преуспе-
ли“, защото докарват от Германия цветни телевизори, 
видеокасетофони и коли на старо. Тези неща в родина-
та наистина биха били плод на цял живот труд. 

Нищетата не оставя пространство за възвишени 
действия. Когато бедният е хуманен, това не е „заслу-
га“ на бедността и е факт въпреки нея. Спреният ток, 
тъмнината, студът и гладът не оставят място за възви-
шени теми. Те правят разговорите за демокрация 
смешни. Бедните хора, както бедните народи, са изх-
върлени на периферията на цивилизацията. Те са изк-
лючени от съзнанието на богатите хора и нации. Неза-
бележими са. Проблемите им са невидими за другите. 
Подаянията, до които прибягват, ги отдалечават още 
повече от другите с дистанцията на унижението. 

С бедния може да се прави всичко. Той е подв-
ластен по линията на всяко благо, от което зависи на-
същният му. От него лесно се получава послушен из-
пълнител и съучастник в незаконни действия. Нищият 
е идеален „гражданин“ на тоталитарното общество. 
Той е подходящ за рецидивирането на вечни човешки 
пороци. Бедността и нищетата са среда за духовно раз-
ложение. Не отричам, че това важи и за забогателия по 
безнравствен и незаконен начин. Изворът е общ и фе-
номенът е общ. Само в бедното общество престъп-
ността е норма за оцеляване. 

Бедният не чете хартата за човешките права. Той 
е благодарен на килограм сирене и на бутилка алко-
хол. Той има важното занимание да свърже двата края. 
Зависим от силните на деня, той може да участва и да 
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бъде въвлечен в тоталитарни акции. Нищетата е база 
за властнически произвол. 

Бедността е относителна. На един не му достига 
милион, а на друг – кора хляб. Тази зависимост е на-
ционална и социална. Мерките на имането и нямането 
са естествено различни за различни личности, слоеве, 
нации и системи. Световният туризъм, в който кому-
нистическите страни неизбежно се включват въпреки 
упоритото ограничаване на задграничните пътувания 
на своите граждани, е допълнителен източник на уни-
жения. Той поставя заедно в едно осакатено общуване 
хора от различни светове. И тогава болезнено се отк-
роява комунистическата бедност.  

Хоби, изкуство, право, реализация, достойнство, 
чест, чиста радост и любов са категории, които за де-
фицитния човек не са спонтанен израз на битието, а 
равнища, до които той се домогва с усилия и само по-
някога с успех. Нищетата поставя изкушения пред чо-
вешката нравственост. 

Социалистическият човек разпознава важните 
неща от своя материален обществен живот с категори-
ите има–няма, дават–не дават, може–не може. Това са 
все някои "Те", които дават или вземат, позволяват 
или забраняват. Смисълът на "Аз"--мога, мисля и пра-
вя  е на втори план и е в тясна зависимост от имането, 
даването и моженето. Дефицитът оцветява активност-
та в „черно“. Тя е в сянка, под похлупак. Тя е по пра-
вило извън нормите, писани на фасадата. 

Съществуването в дефицит е маломерно, стесне-
но, незначително. То е оставено на несвобода. Дефи-
цитният разчита не толкова на себе си, колкото на обс-
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тоятелствата: държава, кампания за „раздаване“, инс-
титуция, фонд за раздаване, колектив, форма за дала-
вера, черен търговец, шанс за покупка. Комунисти-
ческият човек така като цяло е дефицитен, недостатъ-
чен, по-малък от себе си, лишен от част от себе си. 

Той не притежава социално иначе вродената си 
свобода и не разполага в легалното тоталитарно прост-
ранство с нея. Тя е единствено в негативното и легал-
но пространство. Той е принуден да живее в този същ-
ностен дефицит, за да оцелее. В това има нещо нечо-
вешко. Този човек не смее да се отделя като независи-
ма личност спрямо тоталитарната държава, защото ня-
ма сили да се справи с живота си вън от нея. Дори това 
да не е така, нагласата е такава. Страхът от лична или 
битова катастрофа възпира от нелоялност, създава ма-
рионетки и смазва порива на свободата. Дефицитният 
човек е готов да търпи блокажите на всяка крачка. Це-
ната на относителното имане в дефицитното простран-
ство е често свободата и достойнството, чистотата и 
законността, почтеността и честта. Защото жизненото 
пространство е задръстено от емпиричния императив 
да се оцелее. Имането на едни базови смисли води до 
нямането на други. Ще оцеляваш, но без достойнство. 
Или ще бъдеш достоен, но за сметка на мизерия.  

Така битието за дефицитния комунистически чо-
век е стеснено, накъсано, пропадащо битие, което е 
лишено от екзистенциалния градус и важните за духа 
позитивни форми на напрежение, въпросност и реше-
ния. А от това осакатено битие следват множество по-
ражения. Целият безкраен спектър на формите на бру-
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талност и погазване всяко честно усилие за забогатя-
ване. Във вездесъщата посткомунистическа бедност 
ще бъдат удавени много наши надежди за изтръгване.  

Например нашите политици няма да оправдаят 
призванието си и ще се изкушат отново от облагоде-
телстване, като „продават“ на дребно жизнеспасява-
щите реформи. Нашите бизнесмени ще искат да пра-
вят нещо от нищо, пари само от сделки без производс-
тво. Нашите културни дейци ще бъдат изкушени пред 
сянката на бедността да създават халтура. Нашите ка-
чествени специалисти просто ще търсят по-добрите 
пари в чужбина. Нашите деца ще бъдат за кой ли път 
разочаровани и отчаяни и също ще гледат само как да 
се измъкнат...Последствията на дефицита тепърва ще 
усещаме и вълните, които той създава, дълго ще мътят 
нашето жизнено пространство. Животът на човек в де-
фицит е оскъден и осакатен. Това е недостиг на живот. 

 
38. Фрагменти от картината 
Данните тук имат значение на интерпретация на 

научни структури, а не на верификация на закони и 
хипотези. Данните от българските статистически 
публикации сочат неотклонен възход. Брутният 
продукт расте с приблизително едни и същи темпове, 
въпреки фактическото забавяне и изоставане, въпреки 
дълга. Това е свидетелство за маската, която 
представляват достъпните за нашето икономическо 
развитие данни: 

Фиг. 9.1 
Това е картината от официалните Статистически 

годишници. Тук не се вижда никакъв дефицит. Тук се 
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вижда непрестанен растеж. При това данните не са 
подправени или поне не драс-тично. Данните просто 
са избрани като проекция на полити-кономическа 
теория и официална политика. Тъй като на теория в 
социалистическата икономика няма инфлация, тя не се 
измерва. Тъй като за политикономията на социализма 
ресурсоемкостта и енергоемкостта на икономическия 
растеж не е важна, тя не се измерва и не се обявява до 
средата на осемдесетте години в България. Що се 
отнася до производителността и жизненото рав-нище, 
за тях се говори само качествено, без да се прилагат 
“буржоазните” мерни системи.  

Все пак са ясни за здравия разум и се възприемат 
отчет-ливо, а после се доказват и научно, два периода 
в развитието на социалистическата икономика:--
период на бърз растеж, период на бавен растеж, 
период на нулев растеж и спад. Бързият растеж е 
толкова по-ярко изразен, колкото по-близо е съответ-
ната година до началото на социалистическото 
строителство. когато базата е ниска, процентите на 
нарастване при еднакви абсолютни растежи, са по-
големи. Но по-важното е, че по време на 
екстензивното развитие се черпят ресурси отвътре. 
Например износът от селскостопанското производство 
финансира машино-строенето и строежите на големи 
заводи. На един етап--в края на седемдесетте години--
настъпвна рязко забавяне на темпа на растеж, а после--
в средата на осемдесетте години--спад. 

Фиг. 9.2 
Табл. 9.2     
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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. Външните 
дългове на социалистическите страни започват 
стръмно да растат. Изпла-щането на старите дългове е 
невъзможно без вземането на нови. Тогава идва трети 
критичен момент. Тези страни попадат в дъл-гов капан 
и вече не могат да финансират старите дългове чрез 
нови. Тогава настъпва катастрофа за националните 
икономики. България официално обяви мораториум 
върху външния дълг--спря плаща-нията на лихви и 
главници. Държавният валутен резерв бе изчерпан. 

Табл. 9.3. 

Различни източници и информационни системи 
дават различни числа. Например за 1988 г.в таблицата 
за България стои 6.6 млрд $, според Банката за 
международни плащания--Базел, това число е 6.9 
млрд.$, според Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие--7.3 млрд $, според 
Икономическата комисия за Европа на ООН--7.6 млрд 
$, а според Виенския институт за сравнителни 
проучвания--7.7 млрд $. 

Фиг. 9.3 
Сега нека погледнем микроплана. Как се движи 

богатството на средния социалистически гражданин?. 
В света е приета оценка на жизнения стандарт чрез по-
казателя процент разходи за храна от общия доход. 
Колкото този процент е по-малък, толкова стандартът 
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е по-висок. Относителният дял на разходите за храна 
на домакинствата се използва в Япония за фиксиране 
на шест различни степени на жизнен стандарт: 

1. До 20 % за храна–-висок жизнен стандарт. 
2.До 25 % за храна – среден жизнен стандарт. 3.До 30 
% за храна-–съществуване повече или по-малко ста-
билно. 4.До 35 % за храна–-съществуване, съдържащо 
основание за удовлетворенос. 5.До 40 % за храна–-
малко утешително съществуване. 6.До 45 % за храна–- 
съществуване, което едва-едва позволява да се под-
държа душата в тялото (Рамзес, 1985,с. 105). Да изпол-
зваме тази схема за пряко сравнение: Частно потребле-
ние по групи потребности за 1987 г. в Австрия: Храна, 
напитки, тютюн--21,6 % от разходите (Statistisches 
Handbuch fur die Esterreich, 1988). Частно потребление 
за домакинствата за 1987 г. в Дания: Храна–-6777 hfl 
от общото потребление--36 259 hfl = 19,1 % (Statistik 
arbog. Danmark, 1988). Според японската скала на 
стандарта двете западноевропейски страни са около 
границата на високия жизнен стандарт. Известно е, че 
те не са най-богатите страни и техният стандарт не е 
по-висок от цяла редица западни страни. А сега да се 
обърнем към българското измерение, типично впро-
чем за Източна Европа и СССР преди години.  

Табл. 9.4 
Средният български гражданин през 1986 г. е в 

предпоследната степен на жизненото равнище–-съ-
ществуване малко утешително. Към края на осемде-
сетте той вече слезе в последната графа–-съществува-
не, което едва-едва позволява „да се поддържа душата 
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в тялото“ според категоричния японски израз. В таб-
лицата не е даден относителният дял на хората в раз-
личните доходни групи. Ако имаме предвид, че огром-
ната част от всяко социалистическо общество се нами-
ра под средното равнище, то нашият жизнен стандарт 
в „хубавите Тошови години“, когато сме живели на за-
ем, е бил дълбоко в зоната на мъчителното съществу-
ване.  

Средномесечните заплати, необходими за покуп-
ка на някои стоки  в Европа, са също ярък показател за 
потребителните възможности на домакинствата на За-
пад и на Изток. Една автоматична пералня се купува у 
нас през 1987 г. десет пъти по-„скъпо“ в заплати, от-
колкото във ФРГ. Цветният телевизор–-20 пъти, хла-
дилникът–-петнадесет. Това е при положение, че пове-
чето производства в България в същия период са доти-
рани и цените са изкуствено намалени. В усилия за 
оцеляване, в чакане по опашки, на ред за дефицитни 
важни стоки и в отлагане на покупки 
социалистическият гражданин губи всеки ден часове, 
пилее нерви и губи част от живота си. Това е мъртво 
време, мярка на живота в дефицит. 

Глава десета. Апатия 

Когато говорим за "живота в реалния 
социализъм", ние трябва да си даваме сметка, че 
хората могат да живеят при невероятни условия и да 
останат хора с всичките им радости и грижи. Хора-та 
остават хора и могат да бъдат щастливи независимо от 
това, че са в тоталитарна система или дори в лагер. 
Затова ще излъже онзи, който представя реалния 
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социализъм като някаква абсолют-но черна "зона на 
смъртта". Човешкото страдание е неописуемо, но това 
важи и за щастието. Това, което правя тук, е продъл-
жение и завършване на смисловото проясняване на 
комунистиче-ския жизнен свят. Разпознавам една 
доминираща настроеност или ментална форма, която е 
присъща на необхватно много смисли в реалния 
социализъм. Наричам я "апатия", защото този термин 
най-точмно предава състоянието на ментал на притис-
натост и слабост, което възниква от сблъсъка на 
базовите човешки смисли и всеобхватно налагащите 
се смисли на реалния социализъм. Апатията е 
отслабено и деформирано възприятие и действие. 

Апатията е менталният еквивалент на дефицита 
и блокажа. Нямане, не-можене, не-мислене са три 
степени на комунистическата феноменология, 
съответни на богатството, властта и духа. Блокажът и 
дефицитът засенчват хоризонта, насичат и стесняват 
жизненото пространство-време. Страховата 
настроеност, особено в началните години на 
комунистическа власт, когато “шпионите”, арестите, 
ентусиазмът и пропаганд-ните акции са всекидневие, 
води до загуба на ориентацията и притъпяване на 
възприятието за реалната обстановка. Това е 
предадено много точно от унгарският историк Ласло 
Дюрко: “...народът окончателно загуби способност да 
се интересува от ставащото. Нали щом даже хора на 
самия връх се оказваха шпиони, изменници, вражески 
агенти, значи в света е възможно всичко. 
Действителността стана толкова непостижима, 
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безсмис-лена, че в сравнение с нея кошмарните 
видения на Франц Кафка се струваха невинни детски 
сънища...” (Дюрко, 1988, с. 195) 

Апатията е резултат от менталния сблъсък 
между базовите смисли и смисловата конфигурация на 
комунизма. Достойнството е опустошено в социален 
план и се запазва относително в битов план. Хора, 
които са лишени от възможност за свободен протест, 
свободно слово, свободно пътуване и други 
елементарни права, са силно накърнени ментално, 
особено ако те са се намерили като принадлежащи към 
западния свят, а това е именно така в Източна Европа. 
Свобода та е стеснена до минимум и експанзира само 
през пролуките на системата. Сигурността 
съществува, доколкото под сигурност се разбира 
фиксираната траектория и хоризонт на очакванията. 
Но никак не е сигурно дали ще се стигне до някакво 
минимално благоденствие, което включва поне 
превозното средство и мястото за почивка. Апатията е 
примире-ние пред непреодолима външна сила, която 
налага неприемлива нагласа. Свръхнатоварени, 
потъват дълбоко духовните опори на битието. Това 
обедняване на гамите значения, които поддържат жив 
духа, е всеобхватна индиферентност към духовните 
стойности, безразличие, равнодушие, апатия. 

Апатията е дефицит на смисъл. Утаява безброй 
отрицателни значения и преживявания. Резултат е от 
натрупване на блокираната енергия. Когато нещо неп-
роницаемо е засенчило яснотата и смислеността на 
живота, идва менталната анихилация или дефор-
мация, апатията. Когато няма отговор на питането, 
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план за действие, технология на рационалното поведе-
ние, достоен път, идва поражението на апатията. Тя е 
неутрална реакция на стимулите, идващи от света. 
Възприятието за социалната реалност е редуцирано до 
гамите на оцеляването и ориентацията. Няма 
възприятие за мащаба на социалното унижение, на 
недостига, бедността и загубените часове живот. Няма 
възприятие за мащаба на насилието--милионите 
жертви не се знаят, а и да се знаят, не е възможно да 
бъдат живо възприети. Комунизмът надхвърля не само 
увреденото от него възприятие, но и възприятието на 
свободните хора на Запад.  

Интензивността на апатията може да се усети по 
величината на предела, на който дразнителят я 
пробива. Апатията е различна в различната степен на 
готовност за унижение. Невъзможността за имане на 
потребното в широкия свят на изобилието, невъзмож-
ността за правене на исканото в контекста на огромни 
възможности за човека, невъзможността запазване на 
достойнството в една цивилизация на автономната 
личност потапя в състоянието на апатия. Апатията е 
масивно ментално отслабване на формата на 
свободния човек от комунистическата инвазия, и в 
тежките си форми е нелечима. Екскомунистическите 
хора вече трудно могат и рядко искат да изберат сво-
бодно и отговорно своето бъдеще. 

Строителството се съпровожда с много 
пропаганден шум. Този шум по сила следва кривата на 
възхода и упадъка на комунизма. Но той остава все по-
празен и кух на фона на упадъка. Тогава апатията се 

 



 413

изразява и в празния шум около “мероприятията”, 
“претворяването”, “изпълнението”, “ударния труд”, 
“верността”, “героизма” и “саможертвата”. Самите 
комунисти крият зад високопарните фрази дълбоко 
празно и дефицитно откъм смисъл отношение към 
света. Асен Игнатов пише: “Ала същият този 
морализаторстващ, порицаващ, екзалтиращ се, 
проклинащ, непре-къснато пеещ литании комунист е 
същевременно дълбоко прозаичен и скуче н човек в 
собствения си начин на живот...Той непрестан-но се 
стреми да си достави хладилник, кухненски уреди, 
жилище, вила и кола...Същевременно този инстинкт за 
обогатяване е ли-шен от всякаква фантазия. Всичко 
приема най-банален и скучен вид.”(Игнатов, 1991, с. 
51) 

Духовната атмосфера на реалния социализъм на 
фона на нямането и неможенето носи дъха на 
забравата. Личността е забравила какво е да мислиш 
открито и да изразяваш мислите си без страх. Неусет-
но и неузнаваемо апатията изкривява представите за 
смисъл и абсурд, за истина и лъжа, за добро и зло, за 
красиво и грозно. Социално насочените воля, разум и 
чувства  са деформирани. Пространството и времето 
са други. Жизненият свят като цяло е “оцветен” по 
особен, типичен само за комунисти-ческия човек 
начин. Този човек лесно може да се разпознае на фона 
на Западна Европа като лишен от естествено социално 
самочувствие. 

39. Разкъсване на логиката  
„Имаше само една засечка и това беше параграф 
22 – според него онзи, който при действителна и 
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непосредствена опасност е загрижен за собствена-
та си сигурност, има напълно здрав разум. Ор бе-
ше луд и можеше да бъде отчислен от летателния 
състав. Единственото, което трябваше да направи, 
беше да поиска да го отчислят, но щом поискаше, 
той вече нямаше да бъде луд и трябваше да участ-
ва в полети и занапред. Ор щеше да бъде луд, ако 
участваше и занапред в бойни полети, а щеше да 
бъде здрав, ако не участваше, но щом беше здрав, 
трябваше да продължи да лети; но ако летеше, ще-
ше да бъде луд и нямаше да трябва да лети; но ако 
не искаше да лети, значи беше здрав и трябваше 
да лети. Йосарян бе дълбоко развълнуван от абсо-
лютната простота на тази клауза в параграф 22 и 
подсвирна почтително.“ (Дж. Хелър., Параграф 
22) 
На какво се крепи логиката? На запазването на 

определеността. На това, че в света ако нещо е прието 
за А, то е А, равно е на самото себе си и в хода на ло-
гическите преобразования остава  равно на себе си. В 
обратния случай логиката изчезва. Логиката се крепи 
на тъждеството. В закона за тъждеството се съдържат 
скрито и законът за непротиворечието, и законът за из-
ключителното трето. „Логиката изпълва света; грани-
ците на света са също нейни граници.“ (Витгенщайн, 
1988,с. 90). Апатичният човек на комунизма живее с 
една разкъсана като света му логика. В неговия сват 
нещата са несигурни и всяко писано или казано А пред 
очите му изчезва в не-А. Изключение правят 
определенията, които сам влага, обикновено в 
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противофаза с онези, които нами-ра в социалното 
пространство. В неговия социален лабиринт вратата е 
и стена, а в стените понякога се появяват най-неочак-
вани врати. Зависи кога и къде попадаш пред тях. В 
този свят за едно и също действие можеш да получиш 
облаги и лишения. Зависи от временната констелация 
на значения. В “социалистическото” право например 
законът е един за едни и друг за други. Плаването на 
всички определения в света на този човек не може да 
се понесе иначе освен в една апатична нагласа. 
Социалистическият човек приема липсата на 
определен и ясен смисъл като всекидневна норма и за-
живява органично с нея. 

Този човек свиква с парадоксите, порочните кръ-
гове и логическите засечки. Там, където например за-
падният му събрат би излязъл извън себе си от гняв, 
социалистическият гражданин просто си траеше, а мо-
жеше и да се усмихне ведро. Реакцията на този човек 
срещу абсурда се състои в това, че на наложената 
разкъсана логика той противопоставя свой тип 
алогизъм. Действието съгласно логиката в ситуация на 
абсурд е несъстоятелно. То води до неприспособеност, 
болест, нищета, изолация и унижение. Абсурдът на 
Албер Камю е сблъсък на познавателния порив и не-
познаваемия свят. Комунистическото разкъсване на 
връзката между човека и света се състои в това, че све-
тът е хаотичен и непроницаем за рационалния в 
съгласие с истината и доброто човек. От метафизич-
ния абсурд на Камю изходът е бунт. От местния аб-
сурд, който описвам и тълкувам, изходът е... 
приемането. Иначе не може да се оцелее.  
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Ако логиката – това е възможният свят, възмож-
ното в света, то нелогичното е извън възможното. То-
гава трябва да се търси някаква скрита логика в кому-
нистическия свят, която го прави възможен, жизнен и 
дори разбираем. “Абсурдът” е покривало на скрит ло-
гос. Във всеки случай светът, в който живяхме доско-
ро, бе напоен от паралогика, но бе реален въпреки сво-
ята многостранна несъстоятелност. Несъстоятелни 
бяха мислите и думите в “социалистическия” смислов 
свят. Те бяха непостоянни, необосновани, 
противоречиви, неопределени, течащи, изплъзващи се, 
двусмислени или лишени от смисъл думи, действия и 
мисли. Изразявани бяха в говорими и писмени 
текстове, в лозунги, речи, съображения, кодекси, 
планове, укази. Изразявани бяха във всекидневно 
мислене и говорене в духа на “строителството”. Нор-
малните хора в този свят се научиха да не забелязват 
или да пропускат без учудване, или да попиват и 
повтарят тази несъстоятелност. Това не е  някаква 
масова психоза. Това е относи-телно здрав разум. 
Защото разумът все пак се справя и оцелява. Зад всеки 
абсурд хората търсят и намират или поставят смисъл.  

Все пак несъстоятелността остава. Защото, 
когато този намиран смисъл се разпростира върху ця-
лата верига от събития и стане всеобща норма, той се 
натъква на несъстоятелност. Например ако намериш 
начин да се приспособиш към нецеле-съобразни 
порядки и решения в духа на “строителството” в 
различните му модуси, ако намериш зад 
“строителството” свой смисъл като маркиране, 
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кариера, облагодетелстване, професио-нална 
реализация, лична амбиция, власт, уважение и дори 
дейст-вено добро, и ако проецираш този смисъл върху 
следствията от своите действия в обществото, ще 
намериш, че те не се покриват с интендираните и са 
придобили нови значения, от които ти се отказваш. 
Ако намериш свой начин да оцеляваш в общественото, 
което те уязвява, това твое оцеляване ще се окаже 
разрушаване на общественото, и то не само като 
социализъм, а просто като жизнено. Ако присвояваш, 
за да компенсираш ниския си доход в 
социалистическото предприятие, това ще резултира в 
социално обедняване и още по-нисък доход. 

Паралогичното е възможно в този свят, защото 
той има особена реалност. Това е свят на изображения, 
на знаци, на символи. Разкъсването на логиката в све-
та, който изследвам, е фундамен-тално. В Учението 
практиката е критерий за истина, а в практиката Уче-
нието е такъв критерий. Когато практиката противоре-
чи на Учението, виновно е не то, а практиката. С това 
остава непокътнато учението и неговият основен 
принцип – практиката. Символният комунистически 
свят е поместен в реалността от  комунистическата 
идея, от Учението.  Той е имплантиран в живото тяло 
на обществото. Общественото “тяло” постепенно 
заживява в този символен свят и без него сякаш живо-
тът не може да продължи. В продължение на 
десетилетия почти никой не си е мислел определено за 
социален свят и живот тук без намираните и влагани 
на всяка крачка значения на “строителството”--
решения на пленуми и конгреси, ръководна роля на 
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партията, укази, постановления, решения, поръчения, 
заповеди, норми, изисква-ния, дължимо поведение, 
дължимо говорене, лоялност, дължимо действане, 
сътрудничество, изпълнение на план, редене на 
опашка, търсене на насъщни предмети, кътане на 
пари, търсене на връзки, уреждане, търпение, следене 
на конюнктурата, страхливо противопоставяне, 
отчаяно критикуване, горчив смях.  

Ако човек съзнателно и волево се откъсне от те-
зи значения и реши да живее според онези, които му 
се струват истински, животът става труден до 
невъзможност. Ако човек си позволи да живее, взе-
майки за чиста монета официално прогласените норми 
и ценности на реалния социализъм, и ако очаква от 
другите да отговорят на очакванията му, животът от-
ново ще е невъзможен. Остава му да се адаптира към 
двойнствените и плаващи смисли и да търси баланса 
между приемането и неприемането. Несъвместимост и 
неизбежност, която ражда разяждаща колизия и води 
до апатията на съзнанието. Без упойката на апатията 
поемането на огромното напрежение на раздвояването 
е невъзможно. 

В този свят идентификацията  е хронично сбър-
кана. Всяко нещо, всяко действие, всеки факт и всеки 
човек имат две определения: едно в комунизма и едно 
в живота. Но и двете са амбивалентни. Всичко е и съ-
щевременно не е тъждествено на себе си. А е А и не е 
А. „Демокрацията“ е и не е демокрация, „Трудът“ е и 
не е труд, „Единството“ е и не е единство, „Благосъс-
тоянието“ е и не е благосъстояние, „Културата“ е и не 
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е култура и т.н. Според собствено социалистическите 
и комунистически значения и текстове мирът не е мир, 
а „форма на класова борба“, насилието не е насилие, а 
„революционна законност“, членството не е членство, 
а „повеля и подчинение“, семейството не е семейство, 
а „основна клетка“. Номенклатурата ругае капитализ-
ма и се учи от него. Тя е против неговите ценности и 
за него е връх, ако си набави някои от битовите капи-
талистически ценности. Тук „доброволно“ значи пъл-
но подчинение на индивида на колектива, а „задължи-
телно“ значи реална възможност за неподчинение. 

Алогичността се корени в тази разкъсаност на 
идентификацията. Човек може да приеме веднъж зави-
наги „истинските“ значения и да отхвърли фалшивите, 
ако това бе някаква паралелна и добре разграничима 
символика. Но това съвсем не е така. Различните зна-
чения се сменят и преплитат дори в мащаба на едно 
действие, една мисъл, едно изречение. Така че целият 
живот наподобява на виц. Той е неопределим по отно-
шение на трагедията и комедията.  

Така, когато социалистическият гражданин, отх-
върлил илюзиите, се опитва да се сдобие с нещо и към 
законното си право добавя и подкуп, той е изцяло в 
плен на амбивалентните значения на подкупа и на тъл-
куването на подкупвания. Ако само за момент това, 
което знаят и двамата, стане явно пред двамата еднов-
ременно, „скритото“ значение ще се разкрие и може да 
осуети партньорството. Подкупът е типична ситуация 
на паралогична двузначност, в която явното за участ-
ниците взаимно облагодетелстване трябва да остане 
„тайно“, т.е. всеки от партньорите трябва за играе ро-
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лята на непосветен във „второто значение“ или „вто-
рия начин“ така убедително, че сам той да „не разбе-
ре“, че другият е разбрал истинското значение на под-
купа. Подкупът трябва да се затрупа с други значения 
така, че в нито един момент нито един от партньорите 
да не може да го докаже явно. Ако единият от тях си 
позволи да вмъкне истинското значение явно, а не 
чрез иносказателен намек, от който може да избяга, 
играта е развалена и алогичният свят е блеснал в свое-
то скрито значение.  

Параномията, която характеризира 
социалистическото законо-дателство и подзаконовите 
актове, прави паралогичен хоризонта на правните 
смисли. Каквото и да правиш--все ще нарушиш взаим-
но оплетените в противоречия норми. Законността 
изтича в беззаконие. Илегалният свят, в който норми 
не са законите, а силовите отношения, задава рамки на 
съществуването и мрежа от значения. Владеенето на 
тази семантика на силите в „логиката на социализма“ е 
императив. Това не е елементарна игра. Това е дилема-
та живот или смърт, богатство или нищета, власт или 
безправие. 

Логиката се отнася до факти. Във фактите от све-
та нещо се разпознава като А и му се приписват опре-
деленията на А. При комунизма не такова е типичното 
приписване на определения. Има ситуация, в която се 
сменят определенията на А с определенията на В в ед-
на и съща мисъл, в един и същ ред събития и действия. 
Има при силогизмите една фигура (Барбара). Тя се 
илюстрира най-често с умозаключението: Всички хора 
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са смъртни. Сократ е човек. Следователно той е смър-
тен. И сега, ако действително Сократ умре, този закон 
се потвърждава. Има една зависимост, наречена Осно-
вен закон на социализма: Ако нещо е социалистически 
човек, то задоволяването на неговите непрекъснато 
растящи материални и духовни потребности е все по-
пълно. Иван е социалистически човек. Но тази година 
той яде по-малко месо от миналата, дори без нуждите 
от месо да растат. Тогава може би Основният закон не 
е верен? Нищо подобно! Социалистическият човек А 
(Иван) е задоволен тази година повече, защото стопан-
ството е натрупало за сметка на по-малкото месо пове-
че ресурси и машини, които догодина ще произведат 
още повече месо. Във всеки случай законът не може да 
бъде отхвърлен, докато социализмът държи да бъде 
социализъм. Или: ако социализмът е социализъм, то 
Иван и яде повече, и не яде повече от миналата годи-
на. 

На всяка крачка светът на социалистическия чо-
век е пълен с такива засечки, казуси и парадокси. Съ-
образяването с тях е неизбежно. Макар че понякога 
правилата си противоречат. Но противоречието може 
да се превърне в процеп, през който се разблокирва  
блокираната от самото него ситуация. Важното е в 
мрежата от противоречиви значения да се намери ве-
рига, която води към целта. А щом значенията са пове-
че, то и вероятността от такава верига е по-голяма. 
Ако е удобно, задържането ще се предс-тави като за-
дължение, ако е удобно – като поръчение или препо-
ръка. Ако е удобно кражбата ще се представи като 
кражба, но може да се зачисли и в някое перо. 
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Логическата и етическата норма не притежава 
безусловна валидност и фактически не е норма в 
дискурса на социализма. Но тя съществува и е валидна 
като илегална норма--само средство за целесъобразно 
и адекватно тълкуване според констелацията на хора, 
действия и цели. Хронично  е пребиваването и дейст-
вието в противоречията, паралогизмите и паралогични 
„правила“. Те се приемат, преобразуват, тълкуват и 
доколкото може, се свързват с някаква местна псевдо-
рационалност. 

„Ние лъжем, че работим-–те лъжат, че ни пла-
щат.“ Очевидно тази максима е сполучлива като виц, 
т.е. правилно отразява една реална ситуация в 
социалистическата икономика. Вицът е в симетрията 
на аномията под знаковата маска--маркирана работа 
срещу малко заплащане. Това знаково прикриване и 
скрива, и открива пагубния смисъл на дефицита и 
колапса. 

„Не могат да ми платят толкова малко, колкото 
мога да им работя“. Работникът е намерил решение на 
проблема малка запла-та. Той винаги може да работи 
по-малко от това, за колкото му плащат. Тази 
рационалност е унищожителна, защото води до 
верижно намаляване на труда и заплащането, до 
колапс на икономиката и невъзможност за 
благоденствие. Ако липсваше работата “на частно” зад 
сцената на социалистическия труд, то тази максима 
нямаше да е и весел виц, а само фатална реалност. 

„Временните неща са най-постоянни.“ Тази мак-
сима отразява иронично парадокса на управлението 
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чрез подзаконови актове (укази, наредби) и пренебрег-
ването на законите и правата. Но утвърждаването й во-
ди до абсурдния резултат, че хората се съгласяват с то-
зи статус и приемат безнадеждността. Социалистичес-
ката логика се увенчава от неписаната максима: „Дай 
по-малко и вземи повече“, която, ако се приложи от 
всички, просто ... няма да се приложи, защото тогава 
никой нищо няма да може да вземе. 

Всички тези паранорми-максими са органична 
част от комуни-стическия жизнен свят. Но те 
нормират неговото разпадане. Защото в своята местно-
локална рационалност те водят в перспе-ктива до 
опустошаване на социализма. Така се получава отново 
резултата, че паралогичната смислова реалност е 
несъстоятелна като отиваща към своето 
самоотстраняване. Рационалността в този ирационален 
свят изцяло почива на интенцията за преходност. Све-
тът, фиксиран в горните абсурди, е умиращ свят. Но 
докато умре, може да се премине през временна 
устойчивост, чийто срок не може да се определи. Пре-
ди пълното опустошаване се преминава през оазисите 
за сметка на по-бързото разширяване на пустинята. Та-
зи местна рационалност храни онези, които приемат 
социализма като шанс и етоса му като свой. Те са за 
неговите ценности, без да вярват в тях. Те споделят  
неговите принципи, за да могат безпрепятствено да ги 
нарушават. 

40. Свиване на пространството 
Социалистическият дух се обективира в едно 

свито жизнено пространство. То колабира  поради не-
избежното изолиране  на едно компактно  пространст-
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во – пространството на Строежа. Строежът е компак-
тен, защото е строеж. Не може нещо да се строи по 
план и да бъде непредвидимо отворено и оставено на 
моментни консте-лации. Затова той е отворен 
минимално, колкото да оцелее. Във всяка лаборатория 
при всеки експеримент изтичането и допускането на 
смущаващи постановката материали и фактори 
усложнява и в края на краищата проваля експеримен-
та. 

Пласиране и траектории на пласиране. В съгла-
сие с философията и практиката на този компактен 
строеж всеки гражданин е поставен в определена точ-
ка и извървява определени траектории. Точката и 
траекторията са определени от функцията. Човек е 
преди всичко работник, селянин, интелигент или чи-
новник. Като такъв той е низш, среден или висш. На-
мира се на строго определено място от върха надолу и 
от низината нагоре. Има точно определени връзки с 
властни субекти от различен ранг. Той е номенклату-
рен кадър или обикновен гражданин. 

Идеалното пласиране е подобно на органично 
присъствие в цялост. Реалното се различава от 
идеалното в степента на сила-та, с която личните 
стратегии--оцеляване, адаптация, свобода , успех и 
експанзия, не могат да се покрият с изискваните от 
обществото. Компромисът се намира и човек строи 
социализъм и живее за себе си, следвайки 
минималното напрежение. Човек интерпретира чрез 
базовите си смисл и социалните значения: труд според 
плана и нормата, политическа лоялност и понякога 
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актив-ност, инициатива и творчество, като оцеляване, 
адаптация, успех. В хода на това интерпретиране 
дължимото се наглася спрямо желаното и смислите на 
социализма се “оживотворяват” според интересите на 
хората. Човек служи на партията, за да се издигне в 
работата. Човек може да вярва в ценностите на 
комунизма, но при всички случаи той цели оцеляване 
и експан-зия. Героичната ирационалност е изключение 
на фона на практицизма.  

Номенклатурната перспектива съдържа едно 
главно измерение – вертикалата. По вертикалата човек 
може да се изкачва нагоре  и да слиза надолу. Човек 
бива преместван по решение отгоре. Него го издигат 
или свалят, издърпват или спускат. Той може да бъде 
вкарван или изкарван („Вкараха ме в църква на Велик-
ден“, „Изкараха ме от Киноцентъра“), включван или 
изключван („Включиха ме в списъка, изключиха ме от 
състава“), приеман или отхвърлян („Приеха ме в Пар-
тията, отхвърлиха ме от ръководството“). Човека го 
поставят и го махат („Партията ме е поставила тук и 
само тя може да ме махне“). Социалистическият граж-
данин бива поставян на мястото  му или вкарван в пъ-
тя  от Органите. Него го викат Горе или изпращат До-
лу. Него го изпращат с поръчение  или повикват със 
задача. Него го изселват, преселват, настаняват, от-
чуждават. Затварят го или го въдворяват, ако много не 
слуша. А там го задържат или пускат според преценка-
та Горе или На място. Самият този човек непрекъсна-
то се присъединява и приобщава. Заплашен е непре-
къснато от изгонване, изолиране или отпадане не по 
силата на някаква конкуренция, а по силата на това, че 
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може да си позволи да не слуша или да отпадне от сле-
денето на ситуацията. Непрекъснато щъка из лабирин-
та на магазини и канцеларии в търсене на насъщното 
богатство или право. 

Цялата тази динамика е едно непрестанно хао-
тично брауново движение, основано на конфигурация-
та на властните сили. Те образуват сложните мрежи на 
лични зависимости и като цяло формират Пирамидата 
или „планетната система“ на властната гравитация. В 
Центъра или на Върха е Водачът, около него се въртят 
или под него се подреждат в номенклатурни орбити 
или нива кадрите от различен ранг. Тук всяко придо-
биване на енергия (властен потенциал) приближава 
към Върха или Центъра. Колкото обаче човек е по-
близо до този Център, толкова по-далеч е от нормите 
Отвъд, вкоренен в компактната затворена система. 

Отсам е Лагерът – отвъд е Светът. Границата 
между отсам и отвъд е една огромна бариера и за духа. 
Бариерата е езикът, знанието, културата. Културният 
поток е сведен до избираеми произведения на науката 
и изкуството. (Подборът е по идея “идеологически”, 
но поради некомпетентност се изражда в при-чудливи 
решения. В Народната библиотека могат да се открият 
под грифа “Спецфонд” заглавия, хвалещи социализма, 
но от авто-ри, влезли в списъка на “не нашите”). 
Потокът е ограничаван и от икономическата изолация. 
Не достига валута. В социалистическите библиотеки 
отвъдното присъства призрачно. И в най-голямата 
библиотека не се съдържат и два процента от излиза-
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щото в света книжно богатство. Същото е с 
изкуствата.  

Границата става все по-висок праг, който застра-
шително отдалечава от ускореното развитие на циви-
лизацията. За да попаднеш Там органично, трябва да 
преминеш през иглени уши, през дълбока пропаст, 
през висока стена. Това значи не просто труд и енер-
гия. Това значи критерии и база, които просто не 
дости-гат. Опасното е, че комунистическият човек 
приема изоставането си като неотменна съдба и загуб-
ва помисли за органично сливане или дори някакво 
свързване със Запада. Той приема своята изолация все 
пак като някаква алтернатива и оригинален историчес-
ки път, който има своя смисъл. Отварянето на физи-
ческите граници само очертава духовната бариера в 
цялата й величина. Попаднал отвъд, този човек се чув-
ства не на място, непълноценен, ако не се е напрегнал 
да прескача бариерите още в Лагера, без да има стиму-
ла и надеждата, че всичко това ще има смисъл. 

Строежът се самосъхранява само с цената на пос-
тоянно нарастване на бариерата. Но това нарастване е 
затихващо--все по-бавно и безнадеждно и все по 
обречено спрямо разрушаващите бариерата канали на 
общуване. Защото се противопоставя на постоянното 
действие на живите импулси на духовната експанзия. 
Хората се стремят към богатствата на световния дух и 
самите тези богатства пробиват със своята жизнена си-
ла. Пробивите са локални, но налягането през тях е ви-
соко. Ценностите на Запада във всичките им форми: 
технология, икономика, политически форми, наука, 
литература, кино, живопис, архитектура и т.н. се разп-
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ространяват в лагерното пространство като тънки, но 
силни струи, които бързо стават факти на духа. Това 
пък изкривява значението на Запада едва ли не като 
Рай, в който всичко се получава някак от само себе си. 
Лагерните хора не получават представа за етоса, който 
стои в основата на Запада – за етоса на отговорния, 
рискован и драматичен живот на личността, която е 
максимално оставена на самата себе си. 

Колективът. В затвореното пространство инди-
видът блуждае в „клетката“ Колектив. Колективът 
решава. Той избира. Колективът действа. Той твори. 
Колективът създава. Той отчита. Личността е член на 
колектив и само като такъв може да бъде автор на как-
вото и да е. Присъединяването и съгласяването в един 
сплотен колектив е императив, равен на оцеляване. 
Противопоставя-нето е опасен риск без разчет.  

Личният глас е сподавен без кой знае каква на-
дежда за излаз. Членът на колектив се съмнява повече 
в личния си глас, отколкото в колективния. Гората от 
ръце и лавината от конюнктурни оценки и значения е 
трудно преодолима сила за личността. Тя може да се 
предпази от тази лавина само чрез привидно присъе-
диняване и създаване на собствено духовно пространс-
тво, вече вън от професионалната сцена. Политически-
ят колектив създава още по-компактен дух. Той вече 
не е дух на присъединяването, а дух на безропотното и 
безусловно сливане на Колектива, което значи волята 
на Висшестоящия орган. Единодушието се нарушава 
само за украса от нюансите дали тази или онази мисъл 
е имал предвид Ленин, дали добър или отличен е пос-
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ледният доклад, дали така или иначе трябва да се тъл-
кува безспорният комунистически морал, дали по-ли-
берален или по-железен трябва да бъде демократичес-
кият централизъм.  

Лабиринтът. Лабиринтът на социалистическото 
пространство – това е мрежата от засечки и властни 
зависимости, често невидима и непрозрачна, подлежа-
ща на изследване и разгадаване. При това лабиринтът 
е подвижен, плаващ. Всеки ден в него се появяват но-
ви стени и вратички. Бързо се менят властни зависи-
мости поради падането и изкачването на хората по но-
менклатурната стълба или брауновото им движение по 
нишките на тези зависимости.  

Пътуването зад граница е огромна ценност, ог-
ромна засечка или огромен успех. Това е властен ре-
сурс за цялата мрежа, свързана с органите, които пус-
кат  или отказват. Хората даваха мило и драго за от-
въд, дори без да имат ясна представа какво ще правят 
там. Собственият лабиринт, в който тези хора се нау-
чават някак да се ориентират, се оказва толкова 
подтискащ, че стотици хиляди предпочетоха след от-
варянето на границите да изкатерят Голямата бариера 
и да попаднат отвъд като аутсайдери, вместо да оста-
нат на местата си.  

Духът според силата си пробива и постига себе 
си по силата на изначалната си независимост и безк-
райност. Пътят на  свободата и развитието не е закрит 
и не може да бъде закрит за никой дух, който осъзнава 
абсолютната си стойност. На това безусловно начало 
се дължат и успехите на социалистическата култура--
наука, изкуство, технология--които са световни. Все 
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пак тази светлина мъждука слабо и сред огромните бо-
гатства на цивилизацията нашите лагерни постижения 
трудно се забелязват.  

Настъпва безразличие пред лицето на 
непреодолимите бариери. Настъпва смирение пред на-
шествието на дилетанството, бездарието и посредстве-
ността в духа. Свиква  се с местните критерии и актив-
на работа за пробив чрез тях. А по този начин паяжи-
ната се плете от самите жертви. Ирония е, че и най-та-
лантливите не избягват, а дори напротив – приемат 
охотно тази малка игра, където без проблеми могат да 
бъдат „големи играчи“ и да се залъгват с псевдоцен-
ности на фона на едно високо обществено положение 
и завидно за Лагера благосъстояние. 

41. Забавяне на времето 
Известна е относителността на психичното вре-

ме. То зависи от интензивността на живота. Колкото 
животът е по-интензивен, толкова по-бързо тече вре-
мето. И обратно. Физичното време се възприема чрез 
менталното. Затихването на вътрешната активност 
прави болезнено осезаемо външното траене. Бавното 
протичане на дейността на духа „раздува“ обема на 
възприетото физично време. На фона на бедните жиз-
нени събития протеклото около нас ни се струва мно-
го. Когато вътрешното време спира, се „чува“ отцеж-
дането на физичното време. Но интензивният живот не 
възприема траенето. Той тече против ентропията. До-
като съм потопен в радостта от живота, не усещам вре-
мето и се учудвам как бързо тече то. Времето лети в 
пътуване, игра, любов. Времето лети в приключение-
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то. Ако животът тече спонтанно, според собствения си 
порив и определеност, ако животът е свободен, то 
проблемът време е: да се изтръгне максимум жизнено 
време от монотонното космическо време. Да продъл-
жи животът възможно най-дълго. Но не какъв да е жи-
вот, а живот интензивен и богат. И напротив. Ако жи-
вотът е блокиран, ако животът е несвободен, то проб-
лемът време е: да се усети минимум жизнено време на 
фона на космическото време. Несвободното време не е 
възможност за използване, а съдба за понасяне. Когато 
страдам, за мен физичното време е неумолима реал-
ност, която ме пронизва бавно. Миналото разкрива 
друга страна на същата зависимост. Богатото минало е 
плътен и жив спомен, изпълващ миналите години с 
живи събития. Бедното минало е откъслечен спомен 
или мътен поток, в който събитията избледняват и се 
сливат. Ако живея тежко, моето сега тече бавно сред 
купищата грижи, а миналото пропада безследно. Бъде-
щето на богатия живот е претъпкано с намерения и бе-
лязано с въпроса: дали ще стигне. Бъдещето на 
апатичния живот е оскъдно и белязано с въпроса: как 
ли ще мине? Това е само част от феноменологията на 
духовното време. Тук то е биографично време. Соци-
алното време може да се знае добре обаче само през 
призмата на тази феноменология, като жизнено време. 

Диагнозата на биографичното време на комунис-
тическият човек е безвремието, вакуумът, пустотата, 
скуката, досадата. Като минало то е безплътно и е про-
пиляно в чакане и щъкане. Като настояще то се отцеж-
да и подлежи на убиване. Като бъдеще то е неясно и 
тъмно. Изходът е някак очакван, но като пришествие, 
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а не като постижение. Краят на комунизма отприщи 
едно огромно лично време. Но хората още не могат да 
видят ясно в бъдещето си, което има да правят сами. 
Те не са готови още за това. Та само преди десет годи-
ни не се знаеше две или петдесет години ще продължи 
още всичко това. 

Чакането е типичният за социализма времеви мо-
дус. Само по себе си, независимо от своя предмет–-
какво се чака-–чакането е напрегнатост и  страдание н 
а спрялото време. Родено е от принудително задържа-
ния порив. За да може да чака, човек се въоръжава с 
равнодушие. Той се приучава да пропуска времето 
край себе си. Това е необходимата наркоза на тотали-
тарното съществуване. Чакането е най-яркото налично 
битие не несвободата. Затворникът чака кога ще мине 
денят и ще може да го отбележи с резка. Новородено-
то „чака на опашка“ за своята количка и своето мляко, 
умиращият старец „чака на опашка“ за място в гроби-
щата, за ковчег и гробари. 

Социалистическият човек чака кога ще дойде 
краят на работното време. Това време е подобно на 
съдбовното физично време – то се отцежда като отро-
вен сок през неговия дух. Защото трудът не е негов 
труд с неговото богатство. Той чака кога ще дойде ми-
га на яденето и спането, на чашата и секса. А свобода-
та ще дойде неизвестно кога и откъде. Затова той се 
въоръжава с тихата апатия на търпението. Социализ-
мът може да се разглежда и като експеримент по из-
питване на човешките възможности за търпение. 
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В чакането личната стратегия за времето се пре-
обръща. Лагерният човек не иска време от живота–-
той иска безвремие. Той иска времето да минава някак 
по-бързо и неусетно. Това той постига с всякакви пси-
хични и химични опиати и отдушници: безсмислени 
игри, алкохол, дълги часове беседи за нищо, просто 
бездействие. Стратегия, подходяща за затворник или 
за безсмъртен човек. Нека вечността прибира при себе 
си своето време. „Времето пари не струва!“ За разлика 
от всички други народи в цивилизованата история ко-
мунистическите нации се научиха да убиват своето 
време, да го унищожават и пращат настървено в нищо-
то.  

„Не оставяй днешната работата за утре, когато 
можеш да я свършиш вдругиден!“ Отлагането  е ти-
пично „действие“. То е леката маска, която се слага на 
активния отказ от действие, дори върху належащото. 
В тези страни един магазин може да се ремонтира две 
години, един подлез да се строи пет години, а едно 
метро – половин век. Но това е характерно не само за 
държавните дела. Отлагането на личните дела е дори 
един вид удоволствие. Моментът на безсмислената 
дейност е отложен. И това може да се отнася за жизне-
но важни дейности. Просто този човек е станал неу-
сетно безразличен към тези жизнено важни дейности. 

Работното време не ми принадлежи, защото моя-
та работа не е моя. Тя потъва в хаос, виждам липса на 
значението й, виждам провал в продължението й, виж-
дам нихилизъм в признаването й. Дори когато отстоя-
вам в нея някакъв мой смисъл, аз съм принуден да 
призная, че той е само наркоза, която нищо не проме-
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ня в пространството, в което се извършва. Социалис-
тическият работник, селянин, чиновник, учен и худож-
ник се научават да ценят това безсмислие и да търсят 
удобно място за леко прекарване  на времето чрез мар-
киране или псевдокултура. Неправенето  става жизне-
на стратегия. Работното време започва със закъснение, 
продължава с безкрайно до обедно кафе, обед, почивка 
и край на „работата“. То завършва с чакане по опашки. 

„Свободното време“ е време за отдушници, за 
физиологични нужди, за убиване на времето и за ис-
тинска активност в пространството на илегалните 
връзки. Социалистическият човек през свободното си 
време извън илегалната дейност с особено удоволст-
вие убива скуката. Пред телевизора, на гости с прияте-
ли или на уикенд основните дейности са пасивни. Не 
спорт, не приключения, не авантюри. Ядене, пиене и 
разговори. Не четене, а телевизия. Не търсене на път 
за социална промяна, а търсене на пролуки за урежда-
не в хаоса. С което хаосът само се усилва. 

Щъкането е трескавото брауново движение в ла-
биринта, в което времето е абсолютно безвредно и ха-
отично. В щъкането няма план и последователност. В 
него има подхвърляне и озоваване. Всяка моментна 
цел се натъква на засечка и се появява нова цел или от-
клонение от оригиналната траектория на действието. 
Всяка засечка променя посоката и плана за разпреде-
ление на времето. Всеки блокаж се затяга неизвестно и 
непредвидимо колко. Всяко чакане продължава нео-
чаквано много или малко. Трескавото движение в бор-
ба за насъщното в хаотичното пространство на разпа-
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дащия се комунизъм е някакво лудешко щъкане, напо-
добяващо движението на насекомо. 

 
 
42. Загуба на истината 
Истината в жизнения свят на личността-–това не 

е някакъв абстрактен идеал или голо предписание. 
Живата истина в живия дух е прозрачност-–зримост, 
понятност, успешност в жизнения свят. Истината е ка-
чество на личното битие, а не на „обективното състоя-
ние на нещата“. Неистината  не служи на действието. 
Тя замъглява света и го прави непроницаем. Тя прави 
личността сляпа и отслабва порива й. Неистината е 
мъждукане и блуждаене, блокаж и разруха. Но неисти-
ната може да бъде обект на действие. Тя може да бъде 
използвана като средство за овластяване и властен ре-
сурс. Тя може да се използва като заблуда и лъжа, като 
алиби или прикритие, като маска или фасада. Апатия-
та към истината е дълбока кастрация на духа, в която 
той няма съзнание и воля за своята истина и не полага 
усилия да се добере до нея. Действията са разкъсани и 
истината изглежда безполезна. Истината може да се 
окаже и недостъпна в замаскирания свят, в който зна-
ченията са объркани и преплетени. 

Това е тъмнина на света, в която очертанията на 
нещата и техните значения се губят. В тази тъмнина се 
различават само ясните значения на оцеляването, за-
пълващи хоризонта на притиснатия човек. Ясни са са-
мо основни координати на съхранение на тялото с не-
говите нужди и мъждукащият Аз с неговите въжделе-
ния. Човек се затваря в мъгливото пространство на 
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заблудата и търси да преживее. Ситуацията, която ос-
тавя живот, оставя и възможности. Защото съхранени-
ето на живота означава възможности и за еманципация 
на Аза. Затова съвсем естествено и мъдро личността, 
поставена в лъжа, се редуцира до своето ядро и се ук-
репва там, за да избегне нищото. От това ядро тя търси 
пространство за търсене на пробив. 

Така става ясен масовият скептицизъм на кому-
нистическия човек въпреки пораженията на заблудите. 
Така става ясно отвращението  към писаната лъжа и 
тиражираната мъгла дори с цената на невежество и 
стесняване на собствения свят. Дори с цената на непо-
лучената информация лъганият инстинктивно се отв-
ръща от всичко, което отдалеч мирише на лъжа. Така 
става ясен стремежът към собствени обяснения и кон-
цепции, които са здрави и разумни в своите корени, 
макар и екзотични в своята културна несъстоятелност. 

Тази хитрост в името на оцеляването е описана 
от Бруно Бетелхайм. За поведението в нацистки лагер 
той пише: „Затворниците показват на есесовеца, че те 
„не виждат“ онова, което не им се полага да видят, но 
виждат, ако им заповядат това. Същността на метода е 
подмяна на естествените, спонтанни реакции на чове-
ка с реакции по заповед: “ако заповядат – виждам, ако 
заповядат – не виждам.“(Betelheim, 1960, p. 77) Георги 
Марков в „Задочни репортажи“ представя скептичния 
и циничен дух на мислещия комунистически човек 
пред лицето на истината. Това е една зараза с лъжа, 
която прави лъжата начин на живот: „Те не бяха сле-
пи, за да не виждат и знаят разликата между това, кое-
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то са видели, и това, което описват. Тъкмо за да изразя 
донякъде драмата на такъв професионален журналист 
фалшификатор, аз написах „Портрет на моя двойник“, 
където цинизмът на моя герой идва от бездънното му 
отчаяние от нашата действителност.“(Марков, 1990, с. 
77) 

Тъмнината е атрибут на изолираното лагерно 
пространство. В социалистическото общество лъжата  
се налага като норма, а не нарушение на норма. Лъжа-
та е условие за лоялност, вписаност в реалността, про-
фесионална реализация, оцеляване. Тя е необходимост 
и привичка, принуда и нагласа. Разпознаваната неис-
тина не се отхвърля, а се живее с нея. Учението-–ядро 
на целия Строеж, основа на духа на Всичко Онова, с 
което живее тоталитарния човек, пред лицето на про-
вала си все по-нетърпимо се превръща в лъжа. Нейно-
то разобличаване не води до отхвърлянето й. Едно 
постоянно присъствие в лъжа, в което всички са съу-
частници и жертви.  

Приспособяването на лъжата към живота все пак 
е неизбежно. Явните абсурди се избягват, където това 
е възможно. Получават се невероятни тълкования. 
Вчерашното тълкуване не важи за днес и днешното не 
важи за утре. Историята се пренаписва в съгласие с 
последните събития. Тезисите се коригират в съгласие 
с последните „реалности“. Линията се формулира в 
съгласие с последните „трудности“. В своята хронична 
кризисност ситуацията изисква винаги ново „обясне-
ние“. 

Устремно се сменят имената. Имената на всичко 
– на площади и улици, на домове и читалища, на дви-
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жения и фондации. Сменят се названията на подходи и 
почини, на механизми и инициативи, на кампании и 
мероприятия, на ритуали и обреди. Защото всяко вре-
менно име се изхабява по силата на своята конюнктур-
ност. Истинските имена се изоставят за истинското 
време. Сменят се имена на градове и на села. Сменяха 
се имена и на хора. Смяната на името, поставянето на 
„наше“ име трябва да създаде от един свят с чужди ко-
рени един наш свят. Но този свят се съпротивлява бе-
зусловно на насилието, защото то не може да се впише 
в неговия свят от значения. Наложеното име се сблъс-
ква в непроницаемостта на едно чуждо значение и на 
един непостижим отвън живот. Но не такава е целта. 
Целта е номинално легитимиране на една преходна 
власт. 

Хората естествено създават един свой истинен 
свят и го пазят със своя разум и със своите сетива. Те 
бързо се научават да различават неистината. Но 
неистината оставя следи. Тя живее като нагласа, 
навик, реакция. Колко много невидими поражения на-
нася дългогодишната подмяна на истината става ясно 
едва след отмирането й. Хората са претръпнали и са я 
всмукали. Те са загубили неусетно следите на естест-
вените обяснения на макропроцесите в обществото. Те 
са загубили културните опори на мъдростта за социал-
ния живот, забравили са постигнатите от цивилизация-
та знания за сходни ситуации. Истинската болест и ис-
тинската посока за изтръгване далеч не е ясна. За хора-
та остава „дивото“ субкултурно и дефицитнокултурно 
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пространство, в което мъждукат отблясъци от дълбо-
ката истина за живота, който живеят. 

Масивните порции неистина могат да се понесат 
с цената на претръпване и апатия. Но така неусетно 
може да се загуби усетът за истина. Обикновено хора-
та забравят или не долавят дълбочината на несъстоя-
телността на своя живот и я търсят прекалено плитко-
–некадърни управници, лоши закони и правила, недос-
тиг на ресурси. Потъва в забрава основната истина, че 
всеки прави своя живот и никой не бива да бъде поста-
вян в положение да чака неизвестни свръхинстанции 
да обезпечават живота и духа му. Истината потъва в 
различна степен на забрава, защото губи смисъла си. С 
истината не може да се живее и не може да се действа 
според нея. Тя не може да се търси без препятствия, 
без страх. Тя не може да се изказва без корекцията на 
лоялността. Тя не може да се говори и пише публично. 
Тази истина за лъжата просто престава да служи–-от 
нея не следва никакво действие. Никой не може да 
промени из основи нищо и затова тези основи бързо се 
губят от погледа. Важни са истините под носа и пред 
очите. Те служат за моментната ориентация. Причин-
ните връзки се разкриват до нужния радиус за решава-
не на проблема. Дори се създават автоспирачки за тър-
сенето по-нататък. Защото се навлиза в опасни зони и 
табута, пазени от сила. 

Хората узнават неудобни или опасни истини и ги 
затаяват. Хората мислят едно и да говорят друго, зна-
ейки, че другите мислят същото. Казването на значими 
истини, ясни за здравия разум, става признак на незд-
рав разум. Хората в различна степ-ен престават да се 
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интересуват от истината. Взаимната заблуда става 
всеобхватен феномен. Вождът манипулира Партията. 
Партията манипулира народа. Народът мами Партия-
та. Партията заблуж-дава Вожда. Учението подмамва 
интелигенцията. Интелигенцията се прави, че прави 
учение и че вярва в това, което прави... “Цялата 
история на вътрешните комунистически кавги доказва, 
че доктринерстките хитроумувания и безплодната 
борба около тях принадлежат към най-дълбоката 
същност на комунизма.” (Игнатов, 1991, с. 75)А ето 
как рисува раздвояването в „йезуитското съзнание“ на 
тоталитарния човек Желю Желев: „С частното си лице 
индивидът се показва такъв, какъвто е, пред себе си и 
в най-близката си среда...Всеки говори това, което не 
мисли; проповядва това, с което не е съгласен; без-по-
щадно критикува и едното, и другото в интимен кръг.“ 
(Желев, 1990, с. 159). Самоцензурата от принудително 
редактиране на живи мисли и текстове неусетно става 
несъзнателна и сработва в самото мислене и съз-
даване на текстовете. Дори хора, които си мислят, че 
знаят истината, скоро я замъгляват и затрупват под 
визии, които са резултат от мисловен компромис. Чо-
векът на комунизма свиква да лъже всеки ден и да 
крои сложни лъжи, когато трябва да създава комунис-
тически „обяснения“ и „оправдания“ на думи и дейст-
вия. 

Типичният социалистически човек мисли едно, 
говори друго и прави трето. Това са три пласта с три 
мрежи значения. Дори в едни и същи мисли, думи и 
действия могат да се намерят различни редове значе-
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ния, съответстващи на истинските влагани намерения 
и на ролята, която играе този човек. Фразеологията, 
двусмислието, възможностите за безопасно тълкуване, 
осигуровките срещу опасни тълкования, капаните за 
хващане на набелязаната жертва, уловките за прилага-
не на властни сили и извличане на изгоди..., всичко то-
ва са елементи от двуслойната мрежа на реалното и 
комунистически дължимото. Те създават сложния и 
амбивалентен социалистическия разум и език. 

Лъжата стига в своите смислови слоеве различна 
дълбочина. Първо, лъжата е безвредна игра, необхо-
дим и досаден всекидневен ритуал, подобен на облек-
лото. Но хората свикват с тази „безвредна лъжа“ и тя 
може да стане нагласа. Още на тази степен се отстъпва 
от живота в истина. Второ, лъжата е заблуда, несъзна-
вана от заблудения и поразяваща. Заблудата е успешна 
лъжа, която подменя истината. Заблудата е толкова 
по-вероятна и толкова по-силна, колкото по-близко е 
нагласата на човека до истината. Свикналият на живот 
в истината, на спонтанни и искрени отношения е най-
застрашен от лъжата. Той няма имунитет срещу нея. 
Такива се оказват много образовани хора на Запад, ко-
гато се поддават на пропагандата от Изток за 
предимствата на социализма. Такива са нагласените в 
истината тук, които още от ученическата скамейка се 
включват с ентусиазъм в социалистиче-ския живот и 
много трудно, на горчиви хапове, приемат някои 
истини. Но те докрай носят печата на тези заблуди--
или като тяхно задълбочаване, или като обратна 
негативна реакция на освобождаването от тях, която 
води отново към заблуди--този път с обратен знак. 
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Оцветяващият реалността в “розово” след криза може 
да смени цвета по-лесно с “черен”, отколкото 
реалистът.  

Заблудата обхваща неочаквано големи духовни 
пространства. Защото тя прониква до равнището на 
коренните социални нагласи. Тук откриваме, че това 
не е просто неистина в знанието, колко-то деформиран 
социален живот. Липсата на частна собстве-ност 
нормално води до заблуда спрямо източниците и меха-
низмите на растеж на богатството. Оказва се, че социа-
лизмът е успял да заблуди всички с малки заключения, 
че човек трябва да чака и има право да чака от Държа-
вата и Властта да решат неговите проблеми, като по-
лучат неговите права и отговорности. Заблуденият по 
този тотален начин човек не е готов за новата си 
социална свобода. Той няма да пробие с нея до успех, 
ако не се отърси от тази коренна заблуда. Той ще про-
дължава да чака „Горе“ нещо да се оправи и нещата да 
тръгнат, магазините да се напълнят, цените да спаднат 
и заплатите да се повишат, лъжата да спре и повече 
мръсници да не посягат към властта. Той оставя някак-
ва област на решаващото социално действие, което 
трябва да сложи нещата по местата им. Негов автор е 
властникът или властващата Институция. Негов автор 
е Човекът Отгоре и само от неговите качества зависи 
живота на всички. Заблуденият в някаква степен и 
отношение в същата степен и отношение нерациона-
лен. В посткомунистическа ситуация 
дезориентирането в полето от възможности, което 
изведнъж е “освободено” от тоталитарна 
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регламентация, е типично. В това състояние посттота-
литарният човек по стар навик отново се озърта и чака 
Знак отгоре, или пък решава, че всичко старо е 
безжизнено и погрешно разчита на идеално визирани 
норми на “демокрацията”. 

Продукт на поражението на лъжата като 
заблуждаваща неистина или просто като липса на ин-
формация е неосведомеността. Хората преди кризата 
на социализма страдат от елементарно неведение 
относно западния живот. Те могат да знаят, че в 
Париж хора се редят на опашка за топла супа и да не 
знаят, че “гето” в Париж е нещо като жилищен 
комплекс в София. Те могат да знаят, че в Перу има 
земетресение и да не знаят, че в София е имало ми-
тинг. Мълвата става „сигурният“ източник на инфор-
мация, когато очевидно вестниците и радиото лъжат. 
Невежеството не е само сред необразованите хора. То 
поразява и специалистите, които не разполагат с 
изключително важна професионална информация, 
работят в условията на тотален недостиг на книги и 
лабораторна техника. Икономистите дори в края на 
осемдесетте години не само лицемереха за „единната 
и неделима общонародна държавна собственост“. Те 
дори искрено се заблуждаваха в „новите икономичес-
ки механизми“, в „ценовите реформи“, в „лостовете на 
закона за стойността“ и други подобни псевдонаучни 
опити за имплантиране на пазара в централно-
планираната икономика. От друга страна, те например 
не знаеха дори колко е инфлацията, каква е производи-
телността на труда. 
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Неведението и заблудата са почва за дълбоко не-
вежество. Науката става псевдонаука. От хората не се 
иска да знаят. Хуманитарното образование с е зарежда 
с идеология. В този кон-текст дори вън от 
“социалистическия реализъм” например худо-
жествената критика е отчайващо провинциална и 
трогателно “снобска”. Местният естетизъм създава 
безвкусици и обсъжда дълбокомислено тривиални 
книги и филми. Разбира се, това е плод на изолация. В 
областите на културата, в които се запазва 
международния диалог, нещата вървят нормално: 
музика, живопис, анимация в българското изкуство. 
Идеологията и заблудите покрай нея и в 
образованието на децата. Липсата на информация или 
деформираната университетска и училищна наука 
води до системен недостиг на компетентност. 
Некомпетентността пък ражда неадекватни стандарти 
и норми за труд и оценка на труда. Този труд е 
неефективен и създава дефицит. Дефицитът изисква и 
стимурлира блокажи в производството, управлението 
и културата. Тези блокажи травмират духа и създават 
апатия. Така кръгът се затваря.  

43. Безотговорност и отслабване на личността 
Бруно Бетелхайм пише: „В лагера не наказват 

именно онзи човек, който е извършил простъпката. На 
наказание се подлага цялата група затворници, в която 
се е оказал провинилия се... Лесно е да се разбере, че 
възможността да се носи отговорност за своите собст-
вени постъпки – това е душеупойващо средство, и в 
лагера то е недопустимо.“ (Bettelheim, 1960, p. 203). 
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Разликата между добро и зло постепенно се зали-
чава в социалното етично пространство на комунизма. 
В множеството значения, с които авторите и партньо-
рите товарят всяко действие, доброто и злото сменят 
своите места. Не е известно дали правиш някому доб-
ро, когато го защитаваш открито пред злепоставящите 
го. Защото по този начин можеш да го направиш ми-
шена за още по-жестоки удари. Не е известно дали ис-
тината във всяка ситуация има ефекта на добро. Защо-
то в обърканите отношения тя отново се стоварва вър-
ху беззащитния. Блокажът е база за безогледен егои-
зъм. Азовото начало се обръща в разрушителен фак-
тор. И все пак Азът, доколкото остава независим в то-
талитарните клещи, е способен на добро и върши ак-
тивно добро. Този факт отново потвърждава, че извор 
на целия социален ред е автономната личност. Нравст-
веността се запазва в своите естествени форми – като 
нрави на състрадание, солидарност, чест, достойнство 
– въпреки краха на обществения морал.  

Комунистическият човек е оправдаващ се човек. 
Той само по изключение се съзнава като морално отго-
ворен. Вината винаги е в партньора, в началника, в 
подчинения, в колегата. И наистина при липсата на ав-
тор социалното действие – функция в Строежа – е нев-
меняемо. Винаги има оправдаващи „обективни факто-
ри“, „отговорни елементи“. Топката на отговорността 
се прехвърля нагоре и надолу, наляво и надясно и ни-
кой никъде в тази верига не се чувства и не може да 
бъде уличен  като отговорен. Стопанската разруха е 
резултат на милиарди безотговорни невменяеми дейс-
твия на милиони безотговорни невменяеми същества, 
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които се крият зад тоталната пирамида. Нарушението 
на морала е или „наредено отгоре“, или извършено „по 
целесъобразност“, или според „партийна поръчка“, 
или по силата на „обстоятелствата“. 

Където няма свободна личност, там няма 
отговорност. Затова социалистическият човек е във 
висока степен безотговорен. “Страхът от отговорност-
-пише А. Игнатов--добива гротескни форми. 
Отговорът на комунистическия чиновник: “Това не е 
моя работа” е ней-банална практика от 
комунистическото всекидневие. В продължение на 
цели десетилетия комунистическите вестници 
публикуват една и съща карикатура: нещастен 
посетител на учреждение стои в центъра на кръг от 
чиновници и всеки от тях сочи към колегата си: кръгът 
се затваря! Този феномен е просто неотделим от 
комунистическата система.” (Игнатов, 1991, с. 13) 

Нравствената апатия като нагласа на безразличие 
към добро и зло е феноменологично условие за дейст-
вие отвъд доброто и злото. В зависимост от възмож-
ностите (властен потенциал на разположение пряко 
или чрез връзки), социалистическата личност реализи-
ра неизменно принципа „всичко е позволено“. Така се 
стига до активното зло, модус, който се съгласува с ра-
ционалните правила в Системата. Като субект на власт 
и „държавно“ богатство, личността се придържа към 
законите на съхранението и растежа на тази власт и 
това богатство. Тук Макиавели отдавна е открил зако-
номерности, следващи човешката природа в условията 
на тирания. Майсторът на властта не изпуска нишките 
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на личните зависимости и манипулира преместването 
на актьорите по сцената-стълба така, че собствените 
му властни ресурси да растат за сметка на неговите 
конкуренти.  

 Пазейки своите придобивки, тези хора се подла-
гат на унижения. За обикновения, типичен социалис-
тически човек обществото е пространство на разпреде-
лението и динамиката на власт, изчерпваща се в 
неговото съзнание с „всичко е позволено“. Недоволст-
вото и корупцията само си сменят местата в зависи-
мост от етажа, на който се намира. А смирението и ак-
тивното зло се сменят в зависимост от направлението 
на неговото действие – надолу или нагоре. 

Феноменологичната нагласа на тоталитарния чо-
век спрямо “товара на властта” е: Властта е ресурс за 
лично облагодетелстване. Властта е произвол. Тя е 
разпореждане с хората, толериране и отстраняване по 
лично решение. Затова социалистическият човек отда-
ва изключително голямо значение не на закона, а на 
човека, който е начело. Свалянето на Тодор Живков 
показа някои черти на тази нагласа. Той автоматичес-
ки „отнесе“ огромната маса от недоволство срещу ре-
жима. Официалното становище на неговата партия, 
овладяла популизма до степен на безсъзнателен реф-
лекс бе, че системата е била авторитарен личен режим. 
Друга страна на същото това значение е резкият пре-
ход между „осанна“ и „разпни го“. И двете значения, 
макар и противоположни, имат един и същ смисъл: 
властта е персонализирана и своеволна инстанция  и 
спрямо нея отношението е на използване като такава.  
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Отговорният пост в социалната йерархия тук 
традиционно се мисли като инстанция, която носи бла-
годенствието. Всеки критикува властта и всеки се 
стреми към власт. Несъмнено тоталитаризмът е наме-
рил почва в патриархалния етос. Същият морал, който 
не анализира, не преценява и не съди, а само отхвърля 
или приема (мърмори или одобрява). Човекът на кому-
низма е приел, без да избира живота си в една човешка 
ситуация, в която има малко място за нравственост. 
Топосът на нравствеността е извън регламентираните 
социални връзки. Израз на апатията и аморализма на 
човека в червено е замяната на фанатизма с цинизъм:  

“Къснокомунистическият циник има широк 
спектър на проявление. По-горе вече споменахме 
новите кариеристи. Поради възрастта си те нямат 
ортодоксално минало зад гърба си и по същество имат 
твърде малко общо с комунизма като комунизъм. Към 
прослойката на циниците обаче принадлежат и 
партийни членове, които известно време са били 
комунисти в класическия смисъл на думата (някои са 
преживели и “ревизионисткия” етап). Моралният срив 
на комунизма през последните бурни трийсет години в 
крайна сметка ги превръща в циници. Всеобщата 
релативизация на първоначално издигнатите в абсо-
лют партийни догми им внуши мисълта, че 
единственото, което си струва, са доброто положение, 
парите, радостите на живота.” (Игнатов, 1991, с. 138) 

Нравственият императив на Кант: Отнасяй се 
към човека само като към цел и никога като към 
средство, поставя всеки Аз и всеки Друг в абсолютно-
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то положение на автономна самоцел. Съвременното 
философско разбиране за човека развива тази истина. 
Азът не е събитие тук и сега (Пол Рикьор). Той е подо-
бен на самото сега, което може да бъде различна физи-
ческа дата. В интерсубективно единство хората живеят 
в океана на времето и пространството, като го осветя-
ват със своята светлина. Другият винаги може да се 
вземе неадекватно като събитие, роля, физически 
обект. Той може да бъде приятен или не, свой или 
враг, строител или саботьор, партиен член или аполи-
тичен, номенклатура, страхливец или баща. Но това 
още не е Азът и личността не може да се изчерпи с та-
кива определения. Тя е отвъдна, трансцендентна за 
тях. Това е плод на осветяване от друг Аз.  

Всяко човешко същество е уникална личност със 
своя светлина, със свой свят, видим само за него. Ни-
кой друг не гледа и не може да гледа света с моите 
очи. Никой не избира вместо мен и не решава вместо 
мен, дори в най-бруталната властна ситуация. Власт-
ната зависимост, напротив, се изгражда върху автоно-
мията  на Аза, иначе човек не може да бъде принуден 
заради оцеляване или благо да избере да действа съг-
ласно чужда воля. Ако човек е сведен до несъзнаващ 
себе си предмет, той вече не е подвластен, а е деперсо-
нализиран. 

Въвлеченост. Без да решава сама, а в края на кра-
ищата под натиска на обстоятелствата, личността оп-
ределя съществуването си в тоталитарното общество 
като оцеляване-в-цялото и приема съдбата си на функ-
ционален елемент в Строежа. Оттук нататък личността 
е непрекъснато във война със Системата и нейните си-
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ли – независимо дали става въпрос за адаптирания но-
менклатурен кадър, който играе ролята на ръководи-
тел на Строежа, а стои там, за да има по-удобен бит и 
повече удоволствия, или става въпрос за аутсайдера, 
който върви от конфликт към конфликт и когото Сис-
темата и нейната власт постоянно насилват в отговор 
на избора му да не се приспособява и неприемането на 
модуса оцеляване-в-цялото. В края на краищата, раз-
бира се, победител е личността, защото тя носи живо-
та, защото Системата е противник на всички – от вър-
ха до долу. Тя се разпада, а личността остава. Но оста-
ват и деперсонализиращите поражения. 

„Те“. В частния си живот всеки запазва неунищо-
жимото Аз. Аз откраднах, Аз приспособих, Аз уредих, 
Аз спечелих, Аз обичам, Аз мразя, Аз обещавам и до-
ри Аз избирам. Но в координатите на „социализма“ 
няма Аз. Там шестват Те. Независимо дали става въп-
рос за Държавен глава, Правителство, ЦК, Политбюро, 
Кметство или Окръжен комитет – всичко това са Те. 
Пуснаха олио, Дадоха му апартамент, Свалиха Х, Из-
дигнаха У, Повишиха цените, Разсипаха нацията, Те 
ме избраха, Наградиха ме, Наказаха ме, Обещаха ми, 
Пратиха ме, Върнаха ме. 

Неразличимостта на Той в това Те е симптом. 
Рядко някой персонален „той“ решава, освен ако този 
той не е Моят, който ме урежда срещу моето уреждане 
извън комунистическото пространство. Иначе става 
въпрос просто за един от Тях, някакъв Началник. Съв-
сем вярно езикът опростява многообразната представа 
до Те, защото наистина това е компактна, цялостна пи-
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рамида от „отговорни“ позиции, в които могат да се 
намират във всеки момент най-различни личности. Ка-
то личности те имат значение, само доколкото контак-
тът ми с тях е на лична основа. В Те като Свръхинс-
танция се фиксира истината, че персонализираната 
Институция в  тоталитарното общество е всичко. 

Тоталитарният живот „деперсонализира“, разби-
ра се, не чрез невъзможното превръщане на човека във 
вещ, а чрез свеждане на човешкото Аз до стремеж за 
оцеляване. Тоталитарното общество чрез своя натиск 
заставя личността да избере социалната несвобода  в 
името на живота. Теорията за човешката същност като 
„обществени отношения“ обосновава комунистичес-
кия колективизъм до степента на онтологичен комуни-
зъм, до една деперсонализираща философия на човека. 
Когато човек е тъждествен на „ансамбъла от всички 
обществени отношения“, лесно може да се премахне 
различимостта между отделните човешки същества и 
да се търси компактно и тотално тъждество на личнос-
тите в едно общество със свое пространство и време. 
Човек е равен на обществото. Революцията и строежът 
на социализма са въплъщение на тази онтология. Чо-
век наистина се обективира, определя и свежда до ед-
но социално място и роля и на това място и в тази роля 
се вменяват  от Центъра дължими мисли, думи, дейст-
вия, продукти. Няма разлика между Иван и Драган, 
ако те се поместят на едно и също място в социалисти-
ческия континуум. Всеки е заменим. На практика това 
значи откритост на света на личността за „окото“ на 
Колектива, морална, юридическа и политическа, адми-
нистративна, професионална и всякаква друга иденти-
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фикация на отделния човек с неговата роля и място. 
Човек се формира, него го обработват, той бива агити-
ран, политически ориентиран и икономически интег-
риран към държавата. Икономическа основа на тази 
деперсонализация е, разбира се, унищожаването на 
частната собственост, свободният пазар и инициатива-
та. Отричат се човешките права като някакви „метафи-
зични абстракции“. 

В резултат социалистическата личност е 
осакатена ментално и това ясно личи от нейната 
дезориентация в условията на свобода. Когато 
социалистическият гражданин за пръв път отива на 
Запад, той изпитва шок. В него се наслоява срам от 
опустошаването, което е допуснал у себе си, за да 
оживее при социализма. Посткомунизмът е белязан с 
тази черна следа.  

Несъстоятелността на 
"детранцендентализацията", на десубективацията и на 
съответното нарушаване целостта на жизнения свят не 
е свойствено само за човека. Всяко живо същество , 
използвано като средство, е с накърнен живот. Дивото 
животно, поставено в клетка на зоопарк или в цирк, е в 
напълно ненормални условия и въпреки грижите за 
него обикновено е нездраво и не може да оцелее на 
свобода. Домашното животно е генетично 
манипулирано и е непълноценно за живот на свобода. 
Колкото по-пълно е използването на съществата като 
неща, толкова по-силно е накърняването на живота 
им. 
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