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УВОДНО СЛОВО
Максим Мизов
Утре – на 5 май, – се навършват 200 години от рождението на гениалния
мислител, великия теоретик, основоположника на идеологията на пролетарската революция Карл Маркс, който през 1999 г. в анкета на BBS сред гражданите
на Великобритания беше обявен за „Мислител на хилядолетието”, а през 2005
г., също в анкета, организирана и проведена от Канал 4 на BBS, на Маркс беше
присъдено и званието „Най-великият мислител на всички времена и народи”.
С името, идеите, творчеството, живота и делото на тази забележителна и
безсмъртна личност е свързана историята на човечеството през последните
170 години. Няма друга такава забележителна историческа личност, която толкова продължително и пряко да е определяла събитийността в света и то след
собствената си смърт, а пък и въпреки критиките, отрицанията, хулите, лъжите,
спекулациите и фалшификациите на нейните идеи, на същността и особеностите на генералната й визия. Защото през последния повече от век и половина, а
и по логиката, теорията на идеите на Карл Маркс се се насочвали и осъществявали редица от най-забележителните преобразувания в общосветовен мащаб.
Ето защо тези дни по целия свят тази юбилейна годишнина ще бъде отбелязана по различен, а и доста впечатляващ начин във всички крайща на планетата.
Великият юбилей ще бъде отбелязан и честван по целия свят, в почти
всички континенти независимо от, въпреки характера на политическите режими.
Отричано и охулвано, извращавано и преиначавано, великото Марксово идейно
наследство продължава да е фар в океана на историческите бури за милиони
човешки същества, при това въпреки грандиозния погром на онези държави и
общества, които претендираха, че са символ или доказателство на визиите му.
Затова много държави и общества от Европа, Северна и Южна Америка, Азия,
Африка и Австралия на този ден, преди или след него по свой начин ще отбележат тази велика годишнина с политически, научни или културни мероприятия.
Нека споменем само няколко перли от впечатляващата огърлица на тези внушителни събития и мероприятия, които ще привлекат вниманието на народите.
В Пекин се открива голяма тридневна научно-теоретическа конференция
с участието на повече от 350 световно известни учени от много страни като се
очаква тя да бъде открита със слово и на ръководителя на ККП Си Цзин Пин. В
другия край на света – във Венецуела – с огромен митинг и публична манифес4

тация на десетки хиляди хора тържествено се открива паметник на Карл Маркс
на булеварда на Революцията в столицата, редом до паметника на В.И.Ленин.
В Москва, Санкт Петербург и много други, големи градове и университетски центрове на Русия също се или ще се провеждат редица научни форуми и
обществено-политически мероприятия, на които ще се отбележи забележителния юбилей, като вече се публикуваха, или предстои в скоро време да се издадат и съответни издания, свързани със знаменателната годишнина на К. Маркс.
В цяла Европа, в т.ч. и в западната част на Стария континент вече се
проведоха, днес се откриват или от утре ще продължават – и то в продължение
на дни, или седмици, – да се провеждат различни публични, политически и научни мероприятия, с които по достоен и силно запаметяващ се начин да се отбележи и почете тази забележителна историческа годишнина. Несъмнено, в
авангарда на тези събитийност стои и родният град на гения Карл Маркс –
Трир, където ще бъде проведен голям митинг, на който ще бъде открита и почти 6-метровата брознова статуя на великия мислител, подарена на кметството
от Китайската народна република и разположена до Черната врата. Предвижда
се през целия този месец в родния град на основателя на великото учение за
пролетарската революция да се проведат повече от (забележете!) 600 научни и
културни мероприятия, директно посветени на техния велик съгражданин –
Карл Маркс. По време на тези чествания на червения сегмент на всички светофари в града е изобразена фигурата на К. Маркс. Освен това по този повод вече се отвориха и базари с най-различни стоки и разнообразни юбилейни артикули, които са специално или изцяло посветени единствено на творочеството,
живота и делото на безсмъртния учител и пръв ръководител на световното комунистическо движение. Колкото и парадоксално да изглежда на разнородните
и многоликите критици, отрицатели и противници на Марксовата теория и идеологи, но в тези юбилейни тържества и събития в Трир се очаква на големия
знаменателен митинг, посветен на честването на големия юбилей и публичното
откриване на въпросната статуя, тържествено слово да произнесе и Жан-Клод
Юнкер, а и много други висши политически фигури от ръководството на Европейския парламент и Съвета на Европа също да вземат непосредствено участие в тези юбилейни чествания и публични мероприятия. Какво повече може да
се каже за историческата значимост, роля и дори непреходност на една теория
от това тя да бъде почитана и от враговете си! По повод на големия юбилей в
5

Трир ще бъде предствена и предоставена за масова разпродажба и юбилейна
банкнота с лика на Карл Маркс, а и с официалната емблема на Европейския
съюз – огърлицата от 12 звезди. Впрочем, въпросният купюр ще притежава номинална стойност 0 евро, което е оригинален, но и символичен намек за историческата, а и перспективната цена на капитализма, но пък и който посетителите, или участниците в тези, рамкирани по протежение на целия месец, чествания ще могат да си закупят само срещу скромните 3 евро. Това е третата поред
такава юбилейна анкнота – първите две са отпечатани преди това и те също са
посветени на знакови исторически събития както във Франция, така и Германия, в която този копюр е свързан с юбилея на Реформацията и Мартин Лутер.
В Трир избухна остра полемика през тези дни във връзка с исканията на
част от обществеността на града, както и на част от преподавателите в местния
университет името на това учебно заведение да бъде посветено на К. Маркс,
срещу което се възпротиви, като и провали тази инициатива, неговият ректор.
В САЩ също и то по впечатляващ начин вече се извършиха, а и предстои
да се проведат други от пъстрата и дълга редица от най-различни публични
мероприятия, посветени на годишнината, личността, творческото наследство и
безсмъртното дело на великия учител и ръководител на пролетариата К.Маркс.
В много университети със световна известност и репутация, в различни духовни и културни средища вече се състояха или ще се проведат съответни форуми, посветени на съвременния прочит на идеите и делото на великия мислител.
С две думи казано, целият свят празнува и чества този велик юбилей.
А какво се случва в нашата родина, или какво можем и да очакваме да се
осъществи във връзка с този знаменателен и колосален исторически юбилей?
За илюстрация къде сме ние в сравнение с останалия свят, ще напомня
по какъв начин не днес, не сега, а назад в годините се е чествал Карл Маркс в
други страни и общества, които никога не са били социалистически по статус.
Само ще фиксирам, че най-популярното от всички велики произведения
на гениалния творец – „Капиталът” – и досега има своите твърде своеобразни
изображения и превъплъщения, за които българите изобщо нямат и понятие.
Впрочем, този фундаментален и безсмъртен труд едва ли щеше да види „бял
свят” ако не беше филантропският жест на един от най-близките и верни приятели на К. Маркс – Вилхелм Волф, който в последните си земни дни завещава
на Маркс голяма част от своето наследство, солидна част от която отива и за
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публикуването на това гениално произведение, за което и Маркс му благодари,
посвещавайки тъкмо на него – В. Волф, – първото издание на великия си труд.
А първият екземпляр на „Капиталът” Маркс изпраща на Чарлз Дарвин с молба
да чуе мнението му, който, обаче, стига с прочита си едва до 104 с., и с голямо
закъснение му пише, че е възмутен от неговите антиклерикалистки тълкувания.
Но „Капиталът” има своите и то твърде любопитни други версии на проявление.
Още по време на Великата депресия Сергей Айзенщайн публично оповестява
твърдото си намерение да екранизира великата творба на Маркс. В Германия
преди години този велик труд беше превъплътен и чрез филмова, и чрез театрална продукция. По време на световната криза през 2008 г. известният немски
кинодокументалист Александър Крюге засне многочасов сериал за „Капиталът”.
В Япония този безсмъртен труд беше разпространен за масова консумация даже и във формата на удивително впечатляващи комикси, изработени и в много
популярната културна техника манга. Британският политически художник Фил
Еванс също нарисува много интересна комиксова версия на „Капиталът”. Не е
учудващо, че в комунистически Китай нему – на „Капиталът”, – беше посветена
и цяла няколко часова грандиозна опера, представяна с години. Само като одиозно сравнение можем да си представим гротеската с подобни сценографии на
идеите на този велик мислител у нас. Първо, защото преди години, а по-възрастните добре си спомнят този случай, и у нас, пак във връзка с една предишна годишнина на Маркс, беше направен филм за младия Маркс, а актьорът,
който изигра главната роля, беше неимоверно щедро възнаграден със скоропостижна кариера и специално внимание не само от страна на ръководителите
на господстващата тогава комунистическа партия, но и на медиите, а и на масовата аудитория, която в продължение на месеци и години го канеше да сподели с нея своите чувства и интересни моменти от градежа на ролята му. Но
веднага след промените от 10 ноември 1989 г. тази крайно неблагодарна личност си позволи не само публично да се отрече от тази си най-голяма роля в
артистичната си биография, но дори и да в продължение на месеци да търси
медии, от които да лъже аудиторията, че заради уж принудителното си участие,
едва ли не и под невероятно страшни, ужасни и кошмарни заплахи от страна на
предишния режим, той е бил подложен на огромни изпитания и труднопоносими
страдания, а и като капак на тези си гнусни опашати лъжи и отвратилни спекулации вече беше започнал навсякъде да се представя и като заклет монархист.
7

Разбира се, подобни отвратителни метаморфози не бива да ни изненадват и учудват, понеже злополучният преход се превърна, освен всичко друго, и
във всенародно, масово олимпийско състезание по изпиране на гузни съвести и
прередактиране или пренаписване на авто/биографиите на мнозина, някои от
които днес виждаме, слушаме по върховете на държавата, а и ги коментираме.
Тези, които някога се бяха кълняли неистово и до несвяст в своята безпределна вяра и обич към светото писание и дело на Маркс, Енгелс и Ленин,
сега публично, а и неуморно плюеха, и тъпчеха публично своя бивш катехизис.
Какво повече можем тук и сега, а и съвсем лаконично да кажем и то не
само за колосалната материална нищета, която злополучният преход към демокрация и пазарна икономика „сервира” на многострадалния български народ,
но и за духовната мизерия или за трагикомичната ситуация, в която изпадна и
родната интелигенция, която от почти 100 % промарксистка по своя дух, веднага след Промените се преобърна на 180 % и оттогава насетне, и особено пък в
по-особени исторически ситуации непрекъснато и гръмогласно се представя (в
огромната си част и в разнообразните си публични или неформални изяви) като
яростно и непримиримо антимарксистка?! А, впрочем, това не е първото, нито
последното идейно или нравствено падение на българските политически и духовни елити, защото и днес, а и през всички години на злополучния преход сред
десницата, или дори и в средите на сега управляващите има огромно количество от лица, които някога, преди Прехода, бяха активни борци за влизане в БКП,
най-примерни партийни членове,а и гръмогласни клакьори на комунистическата
партия, натрапчиви и досадни, пошли глашатаи и одиозни трубадури на догматизираните официозни версии на някои идеи на марксистката теория и идеология, а днес, било като депутати, било като университетски преподаватели или
държавни служители, вече всячески се стремят, а и опитват да прикрият и премълчат това си (неудобно за кариерите им) минало, а и се представят за други.
България днес със сигурност не може да се окачестви нито като демократична, нито като притежаваща истинска и нормална пазарна икономика страна.
Тя е вече почти три десетилетия постмодерна неоколониална територия, която
най-безсъвестно и съвършено безнаказано външни или вътрешни, но компрадорски по манталитет и маниер на действие политически и други елити ограбват и унищожават, отнемайки бъдещето не само на днешните, но и поне на няколко бъдещи поколения нейни граждани. Всички симптоми на това неоколони8

ално положение са фрапиращо реални: отнемането на суверенитета и целенасоченото, неспирно и до наши дни разграбване и унищожаване на държавните
и обществените фондове, захвърлянето на народа в исторически невиждана и
нечувана материална и духовна нищета, целенасоченото убийство на науката,
културата и просветета, провеждане на геноцид в сферата на здравеопазването и демографските процеси, формиране и „циментиране” за продължително
време на масова социална и персонално-екзистенциална безнадеждност и отчаяние, провокирани от безпаричието, безработицата, моралната и политическата поквара навсякъде, по всички етажи на пиримадата на държавния и обществения механизъм, нежелание за извършване на крайно наложителните за
държавата и гражданското й общество реформи в полза на народа, срастване
на мафията с управляващите клики и котерии, повсеместна и безнаказана криминализация и корупция във всички държавни институции, та дори да се стигне
и до преднамереното и продължаващо почти три десетилетия кощунство, гаври, светотатства и обругавания дори на най-великите й светли, златни страници или фигури на националната ни история и на народната и културната памет,
а като връх и на прокуждането на повече от 2 милиона българи и българи да
търсят спасение и препитания далеч и без надежда, или желание да се завърнат в своето отечество, което бе превърнато от собствените си управници и от
техните загранични, или вътрешни ментори, или господари в чумна територия.
Защото днес всеки знае, че олигархичните клики по най-безнравствен, законов
или незаконов начин заграбиха или си присвоиха богатствата на държавата и
обществото, като превърнаха и собствения си народ в жертвено агне на своите
гнусни ламтежи и кроежи за безмерни, а и нескончаеми печалби, или за власт.
Защото днес вече дори всеки полу- или неграмотен човек добре знае, че преходът към демокрация и пазарна икономика реално се превърна в умело дирижиран сценарий за възкресение и легитимиране на едно и брутално, или пък на
задкулисно и перфидно натрапване на един примитивен, периферен и бананов
тип капитализъм с черти отпреди повече от век от постмодерното ни съвремие.
Затова и очаквам днес, както и през следващите няколко дни или седмици у нас да се развият най-малко два основни типа публични реакции по повод
на честването на големия юбилей. От една страна, ще наблюдаваме и коментираме ние, истинските леви хора, как днешните, сервилни, купени и дирижирани от своите външни или вътрешни олигарси, медии няма да обръщат никакво
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внимание, а и съвсем преднамерено, тотално ще поставят в зоната на мрака и
мълчанието всички онези грандиозни събития и мероприятия, които ще се проведат през тези дни, или седмици по целия свят, в Европа, пък и още повече в
нашата родина в пряка връзка с честването на тази забележителна годишнина,
Същевременно, от друга страна, може да се предполага и очаква, и то с
абсолютна сигурност, че не само тези купени, угоднически и сервилни към силните на деня, медии, които най-авторитетните световни класации за репутацията и свободата на медиите и журналистиката в последните дни разположиха на
унизително или дори бих казал на неимоверно позорно ниско равнище, ще се
опитат и да дадат изключително мащабен хоризонт за всевъзможните псевдонаучни форуми и одиозни спекулации, фалшификации, гнусотии за Карл Маркс.
Със сигурност, това, което днес чуваме за ставащото и в някои научни конференции, провеждащи се в авторитетни университетски институции, но които са
пряко свързани с новия или със съвременния прочит, а пък и с „наложителни от
времето” преоценки на марксизма като научна теория, методология, идеология
и обществена практика, категорично потвърждават нашите сериозни опасения.
Затова и можем/трябва да очакваме, дори да сме сигурни, че тези дни и седмици ще бъдат превърнати в своеобразни пикове и на антимарксистките истерии.
Разбира се, това положение и такива перспективи не бива да ни притесняват или плашат, защото, като истински ляво идейно-ориентирани и ангажирани хора, ние вече добре познаваме прийомите на антикомунистическия етос,
а и защото познаваме истинската същност, роля и значението на великото учение, на теорията, методологията и идеологията на марксизма в и за историята.
Впрочем, морално-политическата арогантност, цинизма, фарисейщината,
лицемерието и перфидността не са единствено щрих от портрета на родните
някогашни комунисти и марксисти, днес „пребоядисани” или представящи се за
непримирими антикомунисти и антимарксисти. Подобна историческа, идеологическа хамелеонщина или политически, но и нравствен перверзен конформизъм
можем да забележим дори в миналото, или даже и сега в редица писания и изказвания на знакови фигури от западно-европейската, или американската политическа сцена. У всички тях можем без особени усилия да забележим контрастно откроено едно много съществено разминаване или разсичане на нещо единно в идеите, творческото наследство и великото историческо дело на К. Маркс.
Иде реч за органичната, диалектическата връзка или взаимозависимост между
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теорията и практиката, между идейната визия и практическата дейност на гениалния теоретик на пролетарската революция и прокламирането на комунизма.
Маркс никога не е отделял или противопоставял една на друга научната си теория и дейността си на колосален революционер и гениален практик, обрекъл
се на кардинално и хуманистично преобразуване на живота на човечеството. А
тъкмо обратното сме виждали, слушали, чели или коментирали ние, истинските
марксисти от различни поколения, в изказванията и писанията на негови сериозни и емблематични идейни противници, критици и отрицатели. Такива негови
изследователи, критици или пък даже популяризатори и „рекламни агенти” винаги са противопоставяли Маркс-теоретика на Маркс-практика-революционера.
И това противопоставяне е било публично лансирано и исторически легитимирано по най-разнообразни начини, с всякакви законни или незаконни средства.
Затова и в тези юбилейни дни или седмици отново, в политическите, или научните форуми и полемики отново и със сигурност ще се срещнем, и сблъскаме с
подобни ножици в описанията и тълкуванията на великото дело на Маркс, в които неговата гениална теория и идеология, интерпретирани най-вече като солидна, изумително проницателна или даже ненадмината критика на някои важни страни от капиталистическия начин на живот и производство, ще бъдат достатъчно забележимо отличени, раздалечени и дори, може би, по своему зачетени, а неговата практическа ориентация и дейност по кардиналното изменение
или унищожението на капитализма ще бъдат съвсем умишлено пренебрегнати,
прикрити, премълчани, и, в най-добрия случай, представени по неверен начин.
Защото К. Маркс е не само уникален и оригинален, велик и неподражаем мислител и теоретик, но той е и безсмъртен ръководител за борбите на човечеството за един съвършено нов, истински справедлив, демократичен, а и хуманен
свят, в който равенството между човешките същества ще е и налична реалност.
Това разсичане на Маркс ще се види сигурно и на Запад, а и у нас, в България!
В библиотеката на Американския конгрес на САЩ има специален каталог
с класация на интереса към делото и с признанието към и с оценките на повече
от 100 000 личности, имащи някакъв значим принос за историята на човечеството, като на първо място в тази уникална класация стои името на Карл Маркс.
Преди години екип от авторитетни учени и изследователи оповести и резултатите от свое уникално библиографско прочуване, отнасящо се до това кои
са историческите личности, на които са посветени най-много – по-точно десетки
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хиляди – книги или научни трудове, като на първо място е поставен Христос, на
второ – Адолф Хитлер, а на трето – но само с няколко десетки бройки по-малко
– Карл Маркс. Като се имат предвид обаче историческите и доста мрачни перспективи пред бялата раса или тези за бъдещето на християнската религия, тъй
като само до няколко десетилетия Европа вероятно ще стане Еврабия, може
със сигурност и да се предполага, че недалеч в бъдещето „палмата на първенството” на Христос ще му бъде безцеремонно, но и завинаги отнета. Колкото до
номинацията и втората позиция на Адолф Хитлер, въпреки съвременните тревожни прояви на реверсии на публичния интерес към неговата персона, биография и човеконенавистническо дело, а и независимо от днешното опасно възкресение и инструментално фаворизиран от някои задкулисия публичен ход на
неофашизма, то е повече от сигурно, че досегашния статус на Великия фюрер
също ще бъде свален от втора позиция (в тази класация) в историческа перспектива. Тъй че е повече от ясно, че първенствуващата позиция за Карл Маркс,
като личност, велик мислител, теоретик и забележителна историческа фигура,
е повече от сигурна в обозрима историческа перспектива и в световен мащаб.
Повече от век и половина, до ден днешен, продължават всевъзможните и
неуспешни опити геният Маркс да се представи като напълно провалалил се
исторически политически и политически оракул, спекулативно и селективно вадейки се от контекста негови идеи или тези, които да се сравняват с „витринни”
ефекти или аспекти най-вече на по-новата историческа съвременност от ХХ в.
Разбира се, най-лесното е, така както се е вършело, но както и все още
продължава да се прави и в днешното ни смутно историческо време и битие, К.
Маркс да се критикува, окарикатурява или охулва като му се припише, или съвсем преднамерено вмени ролята на някакъв траги-комичен (исторически, или
политически) Нострадамус, чиито зловещи предсказания, или зли прокоби не
са се осъществили. Това е стандартен похват, който все още е в пълен оборот.
Но Маркс никога не е разчитал на подобен тип ясновидства, пророчества или
още по малко пък на мистиката, а и за всичко това има много и неоспорими доказателства в твърде много от неговите феноменални, забележителни трудове.
Той неведнъж – в различни свои произведения, – е подчертавал, че вярата във
всевъзможни магьосничества, чудеса или странни предзнаменования е винаги
рожба на уплашени и безсилни човешки съзнания, както и че само бездейните
умове и страхливите души могот панически да търсят спасение или покой в ма12

настирите на нечистата или още повече и на бездейната човешка съвест, за да
отидат много надалеч от крайно наложителното изпълнение на човешкия дълг.
За сметка на подобни нелепи обвинения, може да се спомене, че той винаги е бил много открит, честен и почтен със своите другири и съмишленици, с
пролетарската класа, на която е посветил цялото си творчество, а и живота си.
Само два примера за неговата всеотдайност в тази посока. Когато на конгрес
на Първия Интернационал към него е отправено всеобщо искане той да оглави
ръководството, Маркс си прави категоричен отвод с един крайно рядък, даже и
необичаен аргумент, какъвто няма да срещнем никъде и никога в политиката –
няма право да оглави тази пролетарска организация, защото самият той не е по
произход член на тази класа, на която иначе е посветил мислите и делата си. И
второ, когато през 1848 г. в Германия избухва буржоазната революция, а той по
същото това време получава своята първата – и най-голяма – част от наследството си, той без изобщо да се замисли или пресмята меркантилно, тутакси дава всичката сума, която е получил, за закупуването на оръжие на въстаниците.
Маркс е уникален и с онова, непостижимо от който и да е друг велик мислител, качество да бъде едновременно и то исторически безаналогов типаж на
идеологически феникс и теоретически саламандър. Защото няма друг такъв
колосален теоретик, нито такава колосална историческа фигура, спрямо които
толкова много пъти да са публично произнасяни исторически, а и гръмогласно
обявявани смъртнате им присъда. Маркс вече повече от век и половина е непрестанно представян като окончателно осъден и безвъзвратно изпратен на бунището на историята, или в гробището на забравата. Но въпреки този несекващи и гръмки присъди, или зловещи прокоби, той постоянно възкръсва и триумфално се завръща в следващата история, и дори в най-трудните й моменти отново започва да приковава към себе си вниманието и мислите, чувствата и делата на милиони и милиарди човешки същества от всички континента на нашата планета. Не случайно и един от най-големите историци, или умове на ХХ век
– Ерик Хобсбаум, съвсем категорично подчертава, че никой след Христос не е
можал да води след себе си такива огромни човешки множества, а и то толкова
дълготрайно да се радва на непресъхваща вяра, обич и нетленна историческа
памет, но и, заедно с това, да е бил толкова погрешно разбиран, или оценяван.
Уникалността на гения Карл Маркс може да се забележи и разбере много
просто, бързо и лесно дори само като съвсем бегло, искрометно се споменат
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някои елементарни факти за неговия забележителен живот, или някои щрихи от
портрета на великото му творческо наследство, но и на историческото му дело.
Маркс никога не е бил университетски преподавател и институционално обвързан научен изследовател. Той следва право, а и се дипломира за
юрист. С изключение на докторската си дисертация той не притежава друг научен труд, който да е бил официално и тривиално използван за придобиване на
каквито и да са академични степени и длъжности. В известен смисъл дори може да се каже, че това всъщност е и единственият му „чист” философски труд,
защото навсякъде другаде, в колосалното му творчество и огромната му – надхвърляща повече от 100 солидни тома – публикационна продукция той няма
друго произведение, което да е насочено, анажирано с чисто философска проблематика или тематика. В този ракурс той не е университетски, академично легитимиран чист епистемолог или онтолог. Неговите оригинални и велики философски интенции и инвенции са дисперсирани в отделни редове, абзаци или
страници в творби, които нямат само, или пък предимно философски характер.
Той никога не е чел самостоятелни лекционни курсове, нито пък някога е ръководил банално познатите на всеки университетски преподавател или академичен учен занятия в който и да било университет в страните, в които е живял.
Въпреки това обаче, неговото гениално, крупно и уникално идейно творчество е
част от университетските и академичните програми и тематики, които се изучават в продължение на десетилития, дори на повече от век и половина. А и със
сигурност никой не може да каже кога те ще отпаднат от тези програми през
идните десетилетия на ХХІ или пък дори през следващите векове. Маркс не е и
професионален философ по образование, но въпреки това през целия ХХ век,
а и днес все още по целия свят няма университети, научни институции, философски структури и форуми, където неговото име, творчество и дело да не се
отбелязват по най-забележим, и се изследват и то продължително, специално.
Няма друг такъв велик мислител в цялата досегашна история на човечеството,
който без да е по диплома философ, да е оставил името и творчеството си като
задължителна част от изследването и обучението по философия, отнасящо се
до станалото през втората половина на ХІХ и целия ХХ-ти век, а и днес също,
от което се подразбира, че и в бъдеще, през целия ХХІ век, той ще се изучава.
Няма и друга научна теория или идеологическа визия, която да е дала „път и
живот” на толкова мног и така разнообразни модификации в историята, както
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това се случва с многоликите прочети, или интерпретации на идеите на Маркс.
Защото все още не са окончателно приключили споровете колко на брой и в
какви типологични критерий и групи могат да се поместят различните видове
марксизми, които досага са познати или дори в този момент все още се раждат.
Маркс също не е икономист по университетско образование и академична дейност. Въпреки това неговата политическа икономия се изследва, изучава
и коментира в продължение на повече от век и половина и то пак в целия свят.
И в по-далечното, а и в съвсем близкото историческо минало, винаги, когато на
историческата сцена или политическата арена излизат и буйстват всевъзможни
кризисни, или тежки обществено-исторически, политически, икономически и пр.
ситуации, погледите на учените, изследователите винаги се обръщат отново и
отново към колосалното идейно богатство и наследство, завещано от К. Маркс,
без това, разбира се, да означава, че неговите оригинални и плодотворни идеи
се използват по напълно автентичен начин, пък и в обществено-полезен ракурс.
Така стана и при разразилата се глобална финансова и последващата я икономическа, но и политическа криза през 2008 г., когато уж тотално погребаният и
напълно забравеният, обявен за съвършено разобличен и непотребен Маркс бе
отново възкресен, а отдаденото му внимание беше недвусмислено свидетелство за неговата изумителна и велика личност, за творческата му оригиналност и
безсмъртност, въпреки и независимо от крясъците и усилията на критиците му.
Ето защо на нашия днешен форум трябва да потърсим и коментираме
най-вече онова непреходно или безсмъртно идейно наследство на Карл Маркс,
което не само в настоящето, но и занапред също ще продължава да е съдбовно
нужно и ценно за човечеството по неговия дълъг, трънлив, а и изнурителен път
към създаването и утвърждаването на истински свободно, равноправно, солидарно и справедливо, а и дълбоко хуманистично общество, което, впрочем, реално ще бъде и велик апогей на това величествено учение и историческо дело.
Като диалектик К. Маркс превъзходно знае, че няма вечни, незаменими
идеи, теории. Ние, обаче, като негови верни, но и творчески настроени последователи, трябва да знаем, че има (макар относително измерими и окачествеми) вечни идеи и безсмъртни теории, чиито емблеми или символи стоят върху
фронтоните на пантеона на вечната памет, но и благодарност на човечеството.
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МАРКС, ЕТАПИТЕ НА КАПИТАЛИЗМА, МАРКСИЗМЪТ И ЛЯВОТО
Васил Проданов
На 4 май 2018 г. стоящият начело на ЕС Жан-Клод Юнкер отбеляза специално една европейска и световна ценност, от което някои от нашите любители на европейски ценности ще бъдат недоволни. Той произнесе реч в град Трир
по случай 200 годишнината от рождението на Карл Маркс, за да открие изложбата и паметника в негова чест. „Никой не може да отрече, че Карл Маркс е фигура, която определи по един или друг начин развитието на историята и да не
се говори за него, значи да се отрече историята”, каза говорителят на комисията по този повод, потвърждавайки ангажимента на Юнкер.1 Общият брой на събитията, посветени на 200-годишнината на Маркс за тази година в Трир е 600, а
анализите на този факт в германското общество установяват, че през последното десетилетие на развихрящ се капитализъм интересът към него ра-сте и
нагласите са, че това, което което той е установил за XIX век, е валидно и
днес.2
Маркс е център на събитията на най-авторитетните световни медии. На
30 април в Ню Йорк Таймс се появи статия със знаменателното заглавие, което
няма да откриете в устата на който и да е от популярните политици в България.
То е: „Честит рожден ден, Карл Маркс. Ти беше прав!” „Ти беше прав!”. В какво
е прав Маркс, според Ню Йорк Таймс, за което мълчат българските политици
Той е прав, според статията във вестника, в това, че „капитализмът е движен от
дълбоко разделяща класова борба, в която управляващото класово малцинство присвоява принадения труд на класовото мнозинство от работническата
класа като печалба". Основната част от неговото интелектуално наследство е
критиката на капитализма, безпощадната критика, без която не е възможна неговата промяна.3
Във Великобитания на 1 май 2018 г. вестник „Гардиън” излезе със статия,
озаглавена „Да честваме 1 май, означава да си спомняме за Маркс, който ни
показа какво представлява капитализъм”. Тя започва с фразата „Всяка година
на 1 май един призрак броди край нас. Призракът на Карл Маркс. Така е от 1889

1

2

Juncker to celebrate Karl Marx's birthday, In: Euobserver, https://euobserver.com/tickers/141717, 27 April 2018

Marx at 200: Germany torn over revolutionary's legacy, In: The Local,
https://www.thelocal.de/20180501/marx-at-200-germany-torn-over-revolutionarys-legacy, May 01, 2018.
3
Barker, Jason. Happy Birthday, Karl Marx. You Were Right!, In: The New York Time, April 30, 2018.
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г. насам, когато Вторият интернационал за първи път избра 1 май като дата на
международното работническо движение.”4
Така разсъждават Жан-Клод Юнкер в Брюксел, „Ню Йорк Таймс” в Ню
Йорк, „Гардиън” в Лондон, но така не разсъждават германските социалдемократи очевидно, като се има предвид реакцията на Фондация „Фридрих Еберт“ у
нас на предложението да съдейства за организирането на конференция по случай годишнината от рождението на Маркс. От там отговориха, че това не ги интересува. В същото време Фондация „Роза Люксембург” на Лявата партия в
Германия организира в различни страни в света чествания на 200 годишнината
на Маркс. Така нар. системна левица се дистанцира, докато намиращите се поналяво от нея сили смятат, също като Юнкер, че не трябва да се отрича историята. Нещо повече, тя отчита, че след 2008 г. имаме завръщане на Маркс.
1. Етапи на капитализма
Именно имайки предвид историята, можем да разграничим три етапа на
капитализма от времето на Маркс през ХIХ век до наши дни, през които неговите идеи се развиват, заемат различно място и роля. Най-общо, от Маркс можем
да разграничиме три големи цикъла на капитализма, свързани с възходящо натрупване начало на криза на глобализация и деглобализация, мултиполярност
и монополярност, различни технологични революции, доминиране на производствен и финансов каитал, на стратегии на търсене и на стратегии на предлагане.
Първият етап е класическият патримонален и дикенсов капитализъм на класическата политикономия и викторианска Англия
Този капитализъм се започва 70-те години на ХVІІІ, когато се появява
„Богатството на народите” на Адам Смит, започват френската и американска
революции, а Джеймс Уат изобретява парната машина и дава началото на индустриалната революция. Той завършва през 90-те години на ХІХ век, когато
Великобритания е приключила в основни линии първата индустриална революция, увеличила е производителността на труда в различните отрасли между 7-8
и 300-400 пъти, превърнала се е в световен хегемон, задаваща посоката на
развитие, а и постепенно ресурсите на тази революция за ускорено развитие на
4

McGrea, Gavin. To celebrate May Day is to remember Marx, who showed us what capitalism is, In: The
Guardian, May 1, 2018
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капитализма се изчерпват. Формирала се е колониална Викторианска Англия с
колонии на всички континенти, в която „слънцето никога не залязва”.
В този капитализъм на ХІХ век се разгръщат тенденциите, описани от К.
Маркс на засилваща се експлоатация на работническата класа, увеличаване на
нейния брой, антагонизмите, работническото движение. Манчестерски, Дикенсов, Викториански, патримонален капитализъм.
Това е времето, което Джеръми Бентам нарича „интернационализация”, а
други автори – „първа глобализация”. Основни негови характеристики се описват за първи път в „Комунистическия манифест”. Условията на развитие изглеждат сходни навсякъде. Различието е в мястото, на което се намира съответната страна в историческия прогрес. Карл Маркс гледа позитивно на ролята
на Великобритания по света като страна, която налага капитализма навсякъде
и затова и оправдава нейните действия и колониална роля по света като играещи положителна роля.
Вторият етап е фордисткият, социален и кейнсиански капитализъм на множеството марксизми
Началото на този етап на капитализма може да бъде фиксирано между
1873 и 1896 г. – времето на дългата депресия, от която се излиза с нов технологичен скок, този на втората индустриална революция, двигателят с вътрешно
горене и конвейра, фордизма, тейлъризма, масовото производство, нуждаещо
се от масов потребител и механизми на държавата, чрез които да създава този
масов потребител.
По време на „дългата депресия” започва „дискусията за метода” на икономическата наука и се появява субективната школа, а постепенно политикономията започва да се замества с неокласическия икономикс. Субективната школа улавя процеси, свързани с увеличаването на материалното богатство и търси закономерностите, определящи търсенето на едни или други продукти.
Това е времето, когато се появява понятието за империализъм и започва
дискусията за империализма като стадий на развитие на капитализма след
смъртта на Карл Маркс, свързан с господството на банките и банковия капитал,
с износа на капитал, с разделянето на света на сфери на влияние и войни за
преразпределението му.
Политически началото й се поставя с геополитическата промяна в Европа, когато се появяват две нови държави – Германия и Италия през 1871 г., и
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началото на ХХ век – време, през което ще се сложи край на хегемонията на
Великобритания и две държави в началото на Първата световна война са с повисок БВП от нея – САЩ и Великобритания, борещи се за световна хегемония.
В много отношения можем да кажем също, че идеите на Карл Маркс и неговите последователи за нарастващите противоречия и криза на капитализма,
която може да доведе до революция, имат рефлективен характер, стават предпоставка за реагиране от страна на партиите и силите, които искат да съхранят
капитализма, карайки ги да си опитат да смекчат тези противоречия.
Предпоставките му могат да бъдат открити в идеи още в марксовия „Капитал”, където се отбелязва, че стремежът на капитала да намали заплатите на
определен етап ограничава възможностите на пазара да купува продуктите на
капитала. Пръв забелязва това Хенри Форд и реагира като въвежда 8-часов
работен ден и увеличава заплащането на работниците на 5 долара, за да стимулира потребителското търсене. Налага се така нар. „фордизъм” при организация на производството, свързан с масовото производство и масовото потребление. Въпреки това липсата на потребителското търсене става предпоставка
за голямата депресия през 30-те години на ХХ век и като реакция се ражда активната кейнсианска политика за стимулиране на потреблението и намаляване
на неравенството. Това става чрез разширяване на правата на труда, прогресивно-подоходен данък и създаване на социална държава. Кейнсианството е
отговор на една нова ситуация на рязко увеличено материално богатство, на
огромно предлагане, а и на недостиг на търсене. Това всъщност очаква и Карл
Маркс, като предпоставка за нарастващи противоречия и разпад на капитализма. Това обаче не става, защото се предлага икономическа теория, която да
върне баланса между търсене и предлагане.
Този етап може да бъде разделен на два подетапа – първият е на упадъка на Великобритания и битката за световна хегемония от края на ХІХ в. до
края на Втората световна война, когато се появяват САЩ като световен хегемон. Тогава се поставя и началото на разделението на различни видове марксизми в центъра и полупериферията на световната система, които са свързани
съответно със социалдемократическите и комунистическите партии.
Вторият подетап пък започва от края на Втората световна война и продължава до 70-те години на ХХ век.
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Икономическата теория, която има идеологическа хегемония, превръща
се в мейнстрийм, е тази на Кейнс и съответно на така нар. „голям синтез” в икономическата наука, съединяващ опиращият се на методологическия индивидуализъм и субективната школа микроикономикс и холистичния макроикономикс
на Кейнс. Това е време на държавен капитализъм, активно преразпределящ
доходите чрез прогресивно-подоходното данъчно облагане, силни профсъюзи,
кейнсианско стимулиране на агрегатното потребление и социална държава, водеща до промяна на дискурса за класите – от дискурса за работническата класа
и капиталистите към дискурса за средната класа.
На тази основа ще се разгърне така нар. потребителски капитализъм и
средна класа, които като че ли опровергават традиционния марксизъм и очакванията на Маркс от ХIХ век. Разгръща се средната класа и като че ли класическият индустриален работник става нещо съвсем друго, опровергаващо К.
Маркс. Затова и настъпва плурализация на марксизмите – по посока на търсене
на различни типове противоречия и проблеми на капитализма в културната,
политическата, дискурсната и пр. сфери, а пък и редица маркисти стават постмарксисти, постмодернисти, постструктуралисти. Като основа на политически
теории, марксизмът се разделя най-напред на две основни направления, свързани с две основни политически типа партии – западен марксизъм и марксизъмленинизъм, а след Втората световна война вече и с маоисткия си вариант.
Това е и времето на силната национална държава, опираща се на фордизма и относителната неподвижност на основните фактори на производството, свързани с тежката промишленост. В тези исторически условия левицата се
етатизира. Същевременно, това е времето на борбата на САЩ за налагане на
тяхната хегемония, но и времето на Втората световна война и битката срещу
фашизма. В борбата срещу фашизма обаче най-активно в Европа се сражаваха
именно привържениците на различните крила на марксизма и това осигури тяхното влияние в Западна Европа, особено в страни като Франция и Италия.
В същото време марксизмът е във възход в полупериферията и периферията на световната система, където се появяват различни версии на държавен
социализъм, съществуващи под флага на марксизма като официална идеология, макар и много характеристики на реалността, която ги бе създала да бяха
доста различни от това, което откриваме при класическия марксизъм. В Източна Европа, а след това и в Азия, и в определени райони в Латинска Америка
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или Африка броят на държавите, партиите, политическите сили, които бяха под
влияние на марксизма, се увеличи рязко. Марксизмът стана официална идеология за стотици милиони хора в тези страни. За едни привързаността към марксизма бе дълбоко убеждение, за други – конформизъм спрямо ситуацията.
Следващият пик на марксовото учение в развитите западни страни
са 60-те години на нашия век, когато се появяват първите признаци на нов
етап на развитие на капитализма, но предходният етап още не се е изчерпал изцяло. Това е марксизмът, видян преди всичко през призмата на съчиненията на ранния Маркс и в политическата вълна на „новите леви”. Поколението
на „новите леви” ще стане стълб и на академичния марксизъм по-късно. Макар
че не можа да завоюва държавната власт, марксизмът се превърна във водеща
интелектуална и морална инициатива в развитите страни през този период. Новите леви поставиха нови въпроси на старите леви, а също и на непрекъснато
променящия се център. Еврокомунизмът по онова време представляваше смес
на идеи на новите и стари леви, а и бе многообещаващ за кратък период.
Този етап, обаче, завършва през 70-те години на ХХ век, когато, по-точно
през 1971 г., САЩ поставят началото на края на Бретънудската система, а през
1972 г. е изобретен и компютърният чип, символизиращ началото на третата
индустриална революция и постфордизма.
Третият етап на капитализма е неолибералният капитализъм от
80-те години на ХХ век насам, водещ до рухването на източноевропейският социализъм и смъртта на Маркс
Той започва със стагфлацията през 70-те години на ХХ век, от която той
за пореден път излиза отново чрез технологична революция – този път с помощта на третата индустриална революция, глобализацията на капитала и с
ерозията на националната държава. По онова време тръгва и неолиберална
вълна, свързана с дерегулация на икономиката, приватизация на собственост,
излизане на компаниите извън контрола на националните държави, взривното
увеличаване на транснационалните компании, излизащи от контрола на националните държави, но редица от тях са по-големи като икономики от националните държави. Държавата започва да намалява данъците на капиталистите за
сметка на увеличаване на данъчното бреме над огромната маса от хора чрез
косвени данъци. Към това се добавя и фактът, че дерегулирания капитал лесно
се измъква от данъчно облагане в офшорки и зони на ниско данъчно облагане.
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Този капитализъм също минава два подетапа. Първият е между 70-те и
90-те години на ХХ век, когато САЩ окончателно се превръщат в основен хегемон, сривайки СССР и свързаната с него система. През 90-те години и началото на ХХІ век имаме американски триумфализъм и представата за „края на историята”, идеята, че ХХІ век ще бъде американски век, а САЩ „глобален шериф”, осъществяващ „добър империализъм”, налагащ правилата на играта навсякъде по света. Икономическите концепции на този период са тези на Милтън
Фридмън, Фридрих фон Мизес и Лудвиг фон Хайек. Налага се Вашингтон-ският
консенсус на икономическо подчинение на голямата част от света на неолибералната логика на развитие на капитализма и демонтиране на социалните
държави, като този процес протече особено взривно в бившите социалистически страни в Източна Европа.
В това историческо време се поставя и началото на втората глобализация, а и движението на всички фактори на производството в мащаби много поголеми от онези по времето на Карл Маркс. Отново същностна характеристика
на капитализма става финансилизацията, а и фактът, че финансовата сфера се
превръща в самозадоволяваща се реалност, десетки пъти по-мощна от тази на
реалната икономика, функционираща по логика, която пък кара и Сюзън
Стрейндж да характеризира днешния капитализъм като „казино капитализъм”.
Започва да се говори за информационно общество, общество на знанието и капиталът да се свързва все повече с тях. Разгръща се постепенно една
дуалистична икономика с високо платени работни места, от една страна, и ниско платени, рутинни места, от друга страна. Първоначално съществува технологичен оптимизъм и се говори за появата на нова социална структура, в която
не традиционните индустриалните работници и средната класа, а „работниците
на знанието” и „креативната класа” ще определят развитието от тук нататък.
Увеличава се броят и мащабът на капиталистите, които контролират разгръщащите се културни индустрии и производството на информация и знания.
Идеологическите апарати и хегемония, за които някога говорят/пишат Грамши и
Алтюсер по време на втората индустриална революция, не са просто инструмент за легитимация на капитализма, а нарастваща и превръщаща се във водеща част от цялостния процес на функциониране и печалба на капитализма.
Това именно става предпоставка за идеологическата победа на капитализма от
държавите от капиталистическия център над социализма от съветски тип.
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Това е и времето на окончателното като че ли „изчезване на Маркс”. В началото на 90-те години във Великобритания спря да излиза авторитетното списание „Марксизъм тъдей”. Постмодернистката мода отхвърли марксизмът като
мъртъв заедно с модерната епоха. Тази мода стана синтез на множество предходни аргументи срещу марксизма, издигани от логическия позитивизъм, лингвистическия анализ, прагматизма, екзистенциализма, феноменологията, постструктурализма.
Ставайки член на Политбюро на ЦК на КПСС Михаил Горбачов посещава
през декември 1984 г. Лондон и за първи път, откакто там ходят съветски делегации и висши съветски ръководители, не отива да поднесе цветя на гроба на
Маркс в Хайгейт, както това е било прието по партийно-правителствения протокол. Вместо това, отива на среща с английската кралица, а след това при Маргарет Тачър. Имайки предвид това, намиращият се по това време в изгнание
съветски дисидент Александър Зиновиев ще прозре нещо изключително важно
и каже на своята съпруга: „Това е началото на най-голямото предател-ство”.5
За Зиновиев тъкмо пренебрежението към Маркс е началото на предателството
към източноевропейския социализъм – нещо, което никой друг няма да забаележи тогава. Година след това Горбачов ще стане генерален секретар и ще
започне да лансира идеите си за перестройката. Перестройката на Горбачов
методично убива Маркс в Източна Европа. Горби обяснява, че няма вече класови, а само общочовешки ценности, т.е. на Запад вече няма капитализъм. Той
вече не споменава нищо за Маркс, макар че непрекъснато се кълне, че ще
трябва да се завърнем към Ленин и ленинизма. Затова и, както ще предвиди
Зиновиев, перестройката ще доведе до това, което той нарича „Катастройка”.
През 1988 г. – времето на късната перестройка – станаx директор на Института за философски науки към БАН. Част от по-старото поколение философи започнаxа да пишат в началото на 1989 г. писма до Тодор Живков за това,
че са били пренебрегнати и не са били включени в новия институт, който бил
пълен с „противници на априлската линия” и като доказателство изтъкваxа, че
сред сътрудниците на института бил влязъл и един човек който не е „марксист”.
У останалите близо сто научни работника те обаче не бяxа открили такова
прегрешение, колкото и да се бяxа старали, т.е. те все още бяxа марксисти.
5

„Величайшее предательство”, В: Литературная газета, № 5, 04.02.2015, http://www.lgz.ru/article/-56495-4-02-2015/velichayshee-predatelstvo/
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Проблемът беше, обаче, че само няколко месеца, след това ми се обадиха по телефона и ми казаха, че съм поканен да присъствам в качеството си
на директор на Института за философски науки на пленум на ЦК на БКП по
молба на Тодор Живков, който, имайки предвид как перестроечното развитие
влияе на нашия философски фронт, искал да се изкажа, но и да обясня дали
Маркс е валиден днес все още, или трябва да се откажем от него в новата ситуация. Това беше първият и последен път в живота ми на присъствие на такъв
форум. Отидох и се изказах, като заявих, най-общо, че Маркс развива своите
идеи в конкретните исторически условия на класическия капитализъм на ХIХ
век, които са претърпели огромни промени през изминалия век и половина. Той
пише „Капиталът” по време на първата индустриална револююция, на газова
лампа, не може да си представи, че ще съществуват такива явления като самолети, ракети, космически станции, автомобили и пр. Пише ги по времето, когато
се разгръща един класически капитализъм, при които бързо се увеличава индустриалната работническа класа, работеща по 14, 16, 18 часа на ден, а и широко
разпространен е детският труд, а характерът на ранното индустриално производство е на силно монотонен труд, има тенденция на абсолютно обедняване.
Той улавя тези процеси, а и сам непрекъснато развива своите възгледи, но
днес вече, съвсем естествено, сме в една съвсем друга епоха. В тази друга
епоха все още в глобален план живеем при капитализъм и, в този смисъл, основни идеи на Маркс за капитализма, като такъв, запазват и своята валидност,
но, заедно с това, самият Маркс говори за изключителната гъвкавост и способност на капитализма да се развива, създавайки и разрешавайки противоречия и
тези негови свойства са се видели отчетливо през изминалия век и половина.
Половин година по-късно, след като беше минал вече 10 ноември 1989 г.
по националната телевизия се проведе дебат между проф. Васил Иванов и
Жельо Желев – дисидентът, бъдещ лидер на антикомунистическата опозиция.
В тази дискусия Желев обясни, че все още си остава „марксист”.
Времето наистина обаче се развиваше ускорено бързо. Около година покъсно, през юни 1990 г. бяx директор на последната Международна Варненска
лятна философска школа (провеждана между 1970 и 2008 г., в началото ежегодно, а след това през две години), а и все още финансирана от държавата.
Темата, която бяxме избрали, беше „Марксизмът в съвременния свят”. На нея
присъстваxа и големи групи американски и съветски философи. На този форум
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неочаквано и за мен, а и за останалите българи, се осъществи за първи път у
нас истинска битка между марксисти и немарксисти. Получи се нещо неъобразимо – немарксистите и антимарксистите се оказаxа сред съветските философи, докато марксизмът беше изключително активно защитаван тъкмо от американските философи.
Минаxа още седем-осем месеца. Жельо Желев вече отдавна бе забравил, че е марксист. Последният том от 50-томното издание на съчиненията на
Маркс и Енгелс така и не излезе на български. Нямаше вече кой да поеме риска
да го издаде. В 1990 г. започна да излиза вестникът, станал известен като и
„Черният Ден”, издаван от бивш журналист в отдел „Пропаганда” на в. „Работническо дело”, и в него няколко бивши ортодоксални маркисти от Философския
факултет на СУ и Философския институт на БАН започнаха да „громят” своите
колеги за техния „марксизъм”.
В началото на 1991 г. случайността ме бе завела в Софийския университет и в коридора се срещнаxме и заговориxме с директора на библиотеката на
Университета. Към нас се приближи достолепен професор от Философския факултет на университета и започва да му се кара защо още не изxвърлил работите на Маркс и Енгелс от лавиците на университетската библиотека, защото
„тровят съзнанието на студентите”. Така Маркс бе изхвърлен от библиотеката.
2. Етапи на капитализма и етапи на лявото
Деленията на партийните системи отразяват специфичната история на
различни страни. Във Великобритания има традиция на делене на тори и виги,
които от 30-те години на ХХ век се преименуват в Консервативна и Либерална
партия. Едната е повече обърната към миналото, традицията, монархията, другата към утвърждаване на капитализма и бъдещето. В САЩ след революцията
в периода между 1791 и 1793 г. се появява Демократично-републиканската партия, която след 1828 г. се дели на Републиканска и Демократическа, изминаващи различни периоди, но след Гражданската война утвърждаващи се чрез понятия, които се вземат от Франция и Великобритания. Републиканската партия
се характеризира с термини като консервативна, взети от Великобритания, а
Демократическата – прогресивна и лява, взети от Франция.
Във Франция, първоначално след революцията, се делят с различни термини – монтаняри, жирондисти, якобинци и пр. но устойчиво се налага също и
идеята за Републиканска партия, която, както и в САЩ, носи със себе си харак25

теристиките на консервативност. Паралелно с това се появява още едно деление – на леви и десни. Това става по време на Френската буржоазна революция, когато се появява разделението между радикални и умерени привърженици на революцията, които заемат съответно местата от лявата и дясна част на
залата на Френското национално събрание. Десните са за запазване на съществуващия порядък, а левите за неговата промяна и в този смисъл са свързани с
идеите за прогреса – неслучайно в САЩ демократите са характеризирани с
термини като „прогресивен” и „ляв”, тъй като техните първоначални характеристики са свързани с промяната, носена от Гражданската война, водеща до премахване на робството. Това е първоначалното либерално разделение между
ляво и дясно, което, обаче, ще се оформи като една от координатните системи
на политическите партии с развитието на идеологиите и либералната демокрация през ХIХ век.
С развитието на идеите на социализма след 30-те години на ХIХ век и
особено с развитието на марксизма и Първия интернационал се появява марксисткото деление на буржоазни и антибуржоазни или социалистически партии.
Първите партии, в резултат на влиянието на марксизма, се наричат социалистически. След премахване на забраната на партиите в Германия през 1890 г. се
появява Германската социалдемократическа партия. Година след това у нас ще
се създаде БРСДП, носейки със себе си идеята за свързаност с определена
социална група, чиито интереси изразява, паралелно с представата, че тези
интереси предполагат отиване отвъд буржоазното общество. Затова и Димитър
Благоев не прави деленията на десни и леви, а на буржоазни и антибуржоазни
партии. Това се възприема като координатната система, даваща основната характеристика на това какво всъщност и реално представляват различните партии. По тази причина, след разделението на социалистите, той нарича и широките социалисти „катраници на буржоазията”, а след това вече ще се появи и
разделението между социалдемократически и комунистически партии.
Координатната система ляво-дясно ще бъде относително слабо използвана и ще се утвърди по масово по същество след Втората световна война като
средство за разграничение на партиите в условията на социалната държава. В
това разграничение понятието за ляво не е равнозначно на социализъм, социалдемокрация, комунизъм, идеи за общество отвъд капитализма, а има много
по-общ и относителен характер, тъй като се съотнася с понятието за дясно. То
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възниква преди появата на понятията за социализъм, комунизъм, либерализъм,
консерватизъм. Затова и то има съотносителен характер. Една партия е лява в
сравнение с друга, но така се оформя континиум, в който партиите могат да се
локализират като крайно леви или несистемно леви, леви, лявоцентристки,
центристки, дясноцентристки, десни, крайно десни.
Най-общо, различието помежду им е, че левите, сравнени с десните,
подкрепят много по-голямото равенство. Проблемът е, обаче, че съществуват
различни равенства и неравенства, а различните партии извеждат на преден
план равенството в различни контексти. Либералите от самата поява на либерализма говорят за равенство в правата – най-напред при Лок за равенство в
правото на живот, правото на свобода и правото на собственост, а след това и
на различни други права. При това положение съществено при оценяването на
лявото е за какво равенство и неравенство става дума, и тук на преден план се
извеждат социално-икономическите равенства като водещите. Тези равенства
може да имат различни измерения – равенство в доходите, равенство в собствеността, равенство в богатството, равенство в реализацията на различните
функции на собствеността – владеене, разпореждане и ползване, равенство в
потреблението. Приемаме, че водещо е равенството по отношението на всяка
от тези функции на собствеността и то е крайната версия на лявото, което е
свързано и с идеята за комунизма. Но и либералното равенство е вътрешно
противоречиво, защото се опира на идеята за равно право на частна собственост, неравенството, в която, обаче, има, като следствие, всички останали възможни неравенства.
Във всеки случай, оформянето на координатната система между ляво и
дясно с развитието на идеологиите и партиите, свързани с консерватизма, либерализма и социализма през ХIХ век, е реакция на нарастващото неравенство
и увеличеното национално богатство, което води до появата, най-напред, на
социално-консервативни идеологии и политически сили (типичен пример в това
отношение е Бисмарк в Германия, който въвежда първите системи на социално
осигуряване, а и британските консерватори разрешаващи първите синдикати и
ограничаващи детския труд). В края на ХIХ век ще се появят социалните или
левите либерали в различни версии, като типични в това отношение във Великобритания ще бъдат Леонард Хобхауз, Томас Грийн, авторът на първата работа за империализма Джон Хобзън. Всички те са за създавани на съответни со27

циални системи и преразпределение на доходи и богатство. Така с развитието
на либералната демокрация ще се появят и системните леви социалдемократически партии, които ще се откажат от марксовите идеи за революцията и класовата борба, като път към бъдещето общество, ориентирайки се към използването на реформите, либералната демокрация и преразпределението на доходите. Те ще се откажат и от неговата идея за двата етапа на бъдещото общество, приемайки само идеята за социализма. Преходът от класически капитализъм към социален капитализъм, развитието на либерална демокрация,
движението от монополярна към мултиполярна система на криза в края на ХIХ
и началото на ХХ век води до разделянето на марксисткото ляво на Бернщайн,
Ленин, а след това и Троцки, различаващи се по пътищата на развитието. Бернщайн формулира тезата, че целта е нищо, а движението е всичко, но Германската социалдемократическа партия в края на ХIХ и първите десетилетия на ХХ
век разглежда себе си като опираща се на идеите на Маркс. Проблемната ситуация възниква с Първата световна война и Октомврийската революция в Русия,
когато партиите, свързвани с марксима се разделят на две големи групи. Между
тях в ситуацията на изостряща се криза се разгръща остра дискусия. Социалдемократите в Германия критикуват руската революция като преждевременна и
отказваща се от идеи на демокрацията, а Ленин ще им отговори с „Пролетарската революция и ренегатът Кауцки”. С кризисните процеси след Първата световна война започва битка между двете леви политически направления, която
на редица места приема крайни форми. Марксисткото ляво в ленински вариант
побеждава в Русия, а в Германия Фридрих Еберт убива Роза Люксембург и
Карл Либкнехт. Тяхната интерпретация на Маркс е съвсем различна. В ситуацията на кризата, обаче, през 30-те години този тип социалдемократическо ляво ще стане неадекватно и ще доведе в крайна сметка до фашизма в Германия,
страната, в която преди това е била най-голямата социалдемократическа партия в света.
Ще възникне разделение и между лявото, свързано с Ленин, и това с
Троцки. Троцкистите заявяват, че са единствените, които вярно го интерпретират и че марксовите идеи изискват световна революция. Комунистите, свързани
със съветската традиция, говорят за новата ситуация на по-значими противоречия не в най-развитите страни, които правят възможен по-ранна революцията, но изискваща и много по-дълъг преход. Социалдемократите говорят за но28

вите възможности в развитите страни, свързани с демокрацията и профсъюзите за достигане на съответните цели, при което те се отказват изобщо от революцията, а след това и от идеята за два етапа. В това отношение най-адекватно описание може да се открие на основата на теорията за световните системи, която говори за различията между център, полупериферия и периферия
на капитализма и отношенията на експлоатация между тях, което, от своя страна, в условията на мултиполярност води и до тяхното обособяване като различни пространства, в които по различен начин се прилага методът на Маркс.
Кейнс дава икономическата теория, на която ще стъпят и левите либерали, и социалните консерватори, и социалдемократите между 30-те и 70-те години на ХХ век. Периодът след Втората световна война демонстрира и множеството леви на запад – антисистемни троцкистки и комунистически партии, системни социалдемократически, отказващи се от Маркс и комунизма, ляво либерални и ляво консервативни сили. Системните сили са, обаче, социалните либерали и социалните консерватори, както и социлдемократите, създаващи така
нар. „голям консенсус” помежду си на основата на кейнсианската политика. Този консенсус се реализира в рамките на силна и преразпределяща ресурси национална държава, преразпределяща огромни ресурси с помощта на прогресивно-подоходното облагане и така намаляваща силно експлоатацията в марксовия смисъл на думата. Във върховия етап на този социален капитализъм данъците за най-високите доходи стигат 90 %. Социладемократите се отказват от
Маркс на този етап, но всъщност той е предвиден и формулиран от Маркс още
в „Комунистическия манифест”, където той говори как ще се мине през етап на
който пролетариатът ще се намеси в правото на собственост и в буржоазните
поризодствени отношения „чрез мерки, които икономически из-глеждат недостатъчни и несъстоятелни, но които в хода на движението надрастват самите
себе си и са неизбежни като средства за преврат в целия начин на производство”. Сред тези мерки Маркс и Енгелс изброяват редица неща, които се въвеждат в епохата на социалния капитализъм. Сред тях са: „2. Висок прогресивен
данък... 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. Увеличаване броя на държавните
фабрики, средства за производство, пригодяване за обработка и подобрение на
земите по общ план... 9. Съединение на земеделието с индустрията, съдейст29

вуване за постепенно премахване на различията между града и селото.”6 В
много отношения тези очаквания на Маркс се реализират сто години по-късно.
Налагането на този втори етап, обаче, става в резултат на две световни
войни, разпадни процеси, революции. Марксизмът се разделя най-напред на
две основни направления, свързани с две основни политически типа партии –
западен марксизъм и марксизъм-ленинизъм, а след Втората световна война и с
маоисткия си вариант. Лявото на Запад ще бъде свързано със системните социалдемократически и социалистически партии, отказващи се постепенно от
Маркс, но и с Комунистически, и с троцкистки партии, които приемати и развиват Маркс и марксизма, при което се появяват и различни версии на така нар.
западен марксизъм. Съответно на тези процеси ще се появят и различни типове политически икономии – хетеродоксалните марксистки, неомарксистки, радикални политически икономии на Запад с популярни имена като Пол Баран,
Пол Суизи, Хари Магдоф, Дейвид Харви и пр., но също и марксистко-ленинската политикономия в Източна Европа, маоистката в световната периферия и,
по-специално, в Китай, а след това и версията на начален етап на изграждане
на социализма, лансирана от Дън Сяопин. Голяма част от марксистите днес
членуват в международната асоциация по Критическа политическа икономия.
Още през 1930-те години, като опит да се осмисли възходът на фашизма,
Франкфуртската школа и Грамши дават началото на възхода и на различни
версии на западния марксизъм – от този на Маркузе, търсещ революционните
класи в малцинства и маргинали, през екзистенциалисткия до структуралисткия
и аналитичния марксизъм. Проблемът, пред който е изправен по онова време
марксизма ще бъде липсата на достатъчно силен революционен субект. Неслучайно и редица представители на Франкфуртската школа се ориентират към
съчетаване на марксизма с психоанализа, търсейки несъзнателните либидни
механизми, които възпрепятстват класовото осъзнаване от страна на работническата класа. Затова се търсят и други революционни субекти – селяните в
полупериферията и периферията, расовите и етнически малцинства, студенти
и интелектуалци, различни маргинали в центъра на световната система.
Системното ляво, обаче, във версията на социалдемокрацията ще се откаже след Втората световна война изобщо от Маркс като основа на обяснение-
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то на света и ще се опрат изцяло на Кейнс. Германските социалдемократи правят това със своята Бад-Годесбергска програма през 1989 г., в която се отказват от марксизма и представителството на работническата класа. В началото
на 1960-те години Лейбъристкият министър председател Харолд Уилсън ще
каже, че не трябва да гледаме за решението на днешните проблем в гробището
Хайгейт, където е погребан Маркс.7 Социалната държава изглежда като че ли
решила всички основни проблеми, за които говори Маркс. През 70-те години ще
започне и кризата на този капитализъм, които е изчертал възможностите за
растеж на капитала, а пък илюзиите от рода на тези на Уилсън ще доведеат на
на власт през 1979 г. Маргарет Тачър.
Така нар. западни марксисти от рода на Херберт Маркузе, които ще останат самостоятелни леви интелектуалци през 1968 години по време на левичарските бунтове на студентите в развитите западни страни, ще развият тезата, че
работническата класа вече се е интегрирала в капитализма, има какво да губи,
няма потенциал за промяна на системата, а такъв потенциал имат маргиналните расови, етнически групи, младежки формации, които страдат също от неравенството. Това ще даде тласък и на така нар. културен марксизъм, при което,
независимо че левичарските вълнения на студентите се провалят, а част от
хипитата стават ююпита, идеите, че трябва да има културни равенства във версията на мултикултурализма и така нар. джендър проблеми, ще влезат покъсно като част от неолибералния дискурс, с който нарастващото социалноикономическо неравенство се маскира с мултикултуралистк и джендър дискурс.
Това обаче ще стане след като кризата през 1970 години на ХХ век, когато предходната кейнсианска политика, с която капитализмът за определен период е успявал да смекчава противоречията си, да търси допирни точки между
капиталисти и работници чрез агрегатно стимулиране на потреблението, започва да се изчерпва. През 1991 г. САЩ, които са крепители на този капитализъм,
използвайки икономически за тази цел Бретънудската система, са принудени да
се откажат от златния стандарт, тъй като във Федералния резерв има няколко
пъти по-малко злато от напечатаните от тях долари. През 1973 г. след ембаргото на ОПЕК цените на нефта скачат 4 пъти. Започва период на стагнация и инфлация, на увеличаваща се безработица, на недоволство от управляващите
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леви правителства. Това ще доведе до призивите на Рейгън за „малко правителство” и спечелване на изборите през 1991 г., но вече с неолиберална платформа за сваляне на данъците и дерегулация на капитала. Във Великобритания Лейбъристката партия е на власт дълги години, но кризата през 70-те години започва да я тресе, има масови стачки, спекулации с британския паунд, дефицит в хазната и неолибералната вълна, носена от Маргарет Тачър, ги изхвърля от властта през 1979 г. Възможността на социалдемократическите леви,
след като са се отказали от Маркс и са предпочели да разчитат изцяло и само
на Кейнс в своите политики, се губи и от този исторически съдбовен момент
капитализмът започна да излиза, при това и все по-мощно, от границите на националните държави, но също така и от тези на националната регулация.
Перестройчиците до 1989 г. и след това непрекъснато говореха, че събитията през ХХ век са доказали окончателната победа на социалдемокрацията
пред комунизма и че социалдемокрацията е бъдещето на света, докато всичко
останало е миналото. Проблемът, обаче, е, че както държавният социализъм в
Източна Европа, какъвто той съществуваше до 1989 г., така и социалдемокрацията в Западна Европа са били резултат на едни и същи условия – тези, които
са били породени от логиката и историята на втората индустриална революция,
но в единия случай това са били особените им проявления в страните от втория ешелон на световното развитие, докато в другия – те са се проявили в
страните от капиталистическия център. Възходът на социалдемокрацията в
страните от капиталистическия център става благодарение на създаването на
социалната държава и кейнсианския модел на силно регулиране на една смесена икономика, инициативата за които, обаче, дойде от консерватори като Ото
фон Бисмарк и Лудвиг Ерхарт в Германия, и от либерали като Лойд Джордж във
Великобритания, а след това вече социалдемокрацията паразитира върху процеса, който – исторически или фактически – е бил започнат от социалреформистки ориентираните консерватори и либерали.
На този период бе сложен край с новия цикъл на капитализма – по посока
на втора глобализация, каквато вече имаме още през ХIХ век, но сега тя става
под хегемонията на САЩ и този цикъл ще периферизира постепенно всяка от
трите весии на лявото или ще ги интегрира изцяло в неолибералния капитализъм. Троцкистите по онова време стават неолиберални идеолози и политици в
САЩ, а в Европа тотално се маргинализират и обслужват Запада, раз32

пространявайки идеята за държавния капитализъм и новата класа в КПСС, а и
в другите източноевропейски държави. След ХХ конгрес на КПСС и поведението на Хрушчов започва постепенно отслабване на комунистическите партии на
Запад, а през 80-те години ще се появи и еврокомунизмът. Неолибералната
вълна започва да атомизира обществата, включително и наемните работници,
на които солидно се е опирала преди това социалдемокрацията. Така започва
намаление на броя на индустриалната работническа класа, което обаче е за
сметка на наемните работници в сферата на услугите. Пада рязко мястото и
ролята на организирания наемен труд чрез синдикални организации. Броят на
членуващите в синдикати намалява рязко, тъй като капиталът лесно може да се
мести от един регион в друг по света в търсене на евтина работна сила, ниски
данъци и пазари за стоките. Социалдемократическите партии са изправени
пред въпроса кого да представляват, коя е тяхната социална база.
През 1989 г. Франсис Фукуяма обяви „краят на историята”, а там, където
историята е свършила, няма място повече за една концепция, чието особено
важно качество е историчността, идеята за движение на историята в определена посока, каквато е тази на Карл Маркс. През 1990 г. преустановява живота си
и „Проблеми на мира и социализма” – издаваното на 28 езика в Прага ежемесечно списание на комунистическите и работнически партии. През 1991 г. спира
да излиза и „Marxism Today” – теоретическият орган на Британската комунистическа партия, – списанието, водило преди това епична битка с идентифицирания от самия него феномен на нова вълна от прокапиталистическа идеология
като „тачъризма”. „Тачъризмът” като че ли победи „Marxism Today”. Преименуваните и идеологически променили се комунистически партии в Източна Европа
престанаxа да търсят и откриват своите корени в Маркс. По онова време и
бивши участници в марксологическия кръжок през 80-те години в Софийския
университет също започнаxа да говорят, че капитализмът вече не съществува,
а и че ние живеем в едно ново потребителско общество, което е съвсем различно от капитализма. Във Вашингтон се запознаx в началото на 90-те години
със Самюел Xънтингтън, който се опита да ме убеждава, че идеологиите вече
нямат значение, Маркс си е отишъл, идва съвсем друго време – на сблъсък не
на идеологии, а на „цивилизации”. Изглеждаше като че ли Маркс наистина остава в миналото, наистина не е бил прав, наистина е бил утопичен.
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Всъщност това, което стана в най-висока степен, можем да си обясним с
една знаменита фраза на Маркс от „18 брюмер на Луи Бонапарт”, в която той
говори, че хората сами правят историята, но я правят не произволно, а при вече създадени от миналото история. Социалдемокрацията беше изправена пред
определени обстоятелства – тези на кризата на капитализма, довела до неговата трансформация и в неолиберален капитализъм. Тя беше зависима от едно
изключително мощна система, дори най-мощната по своето материално богатство, сила и интензивност на системните взаимовръки. В тази ситуация социалдемокрацията беше изправена пред алтернативата да бъде антисистемна на
глобализирания капитализъм и да се маргинализира, или да се опита да се
спаси, като се впише в неолибералната глобализирана система на нарастваща
власт на капитала чрез теориите за „третия път” между неолиберализма и класическата социалдемокрация, но претърпява, в крайна сметка, провал.
В САЩ Демократическата партия дойде на власт след 12 години опозиция, отказвайки се от предходните идеи на Рузвелт, приемайки глобализма като нещо позитивно, заменяйки традиционната работническа класа с така нар.
„работници на знанието”, а след това и „креативна класа”. Неолиберализацията
на системното социалдемократическо ляво при Клинтън, Тони Блеър, Шрьодер
доведе до отказа им не само от Маркс, но и от Кейнс. „Епохата на голямото
правителство си отиде”, обяви Бил Клинтън през 1996 г., повтаряйки обещанията на Рейгън, а и по същия начин прегърна ентусиазирано свободния глобализиран пазар, което стана характеристика след това и на европейските леви. Тони Блеър се отказа от члена в устава на лейбъристите, говорещ, че те са за
обобществяване на собствеността и провеждаше политика, която му заслужи
прякора „Тачър с панталон”. И Шрьодер в Германия, независимо че бе социалдемократ, бе много по-склонен да се съобразява с изискванията на едрия капитал отколкото преди това Кол, който е представител на партията на Лудвиг Еркхарт, въвела за първи път в своите Дюселдорфски тезиси от 1949 г. принципите
на „социалното пазарно стопанство", създала по същество социалната държава
в Германия и наложила такъв специфичен данък като „солидарност".
За описание на съществуващите обществени реалности започнаха да се
употребяват термини като „постиндустриално” и „информационно общество”,
докато използването на понятието за капитализъм започна доста осезаемо да
излиза от употреба. Ако някой още го използваше, то обикновено се свързваше
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с Маркс и марксизма. То изчезна от речника и на неолиберализиращите се социалдемократически партии, които приеха неолибералната глобализирана система, за да се спасят и успяха за известен период след рухването на източноевропейския социализъм да направят това, благодарение на гигантските финансови и човешки ресурси, изтекли от разпадналия се социалистически свят,
както и от заграбването на собственост от транснационалните компорации.
За неолиберализиралите се леви в „Комунистическия манифест” Маркс
използва понятието „буржоа-социалисти”, казвайки следното: „Буржоата социалисти искат да запазят условията на живот на съвременното общество, но без
борбите и опасностите, които неизбежно произтичат от тях. Те искат да запазят
съществуващото общество, но без онези елементи, които го революционизират
и разлагат. Те искат да има буржоазия без пролетариат. Буржоазията си представя света, в който тя господства, естествено, като най-добрия свят. Буржоазният социализъм разработва тая утешителна представа в повече или по-малко
цялостна система. Като призовава пролетариата да осъществи неговата система и да влезе в новия Ерусалим, той всъщност иска само пролетариатът да си
остане в сегашното общество, но да се откаже от своята враждебна пред-става
за това общество.”8
В момента социалдемократическото ляво вече почти изчезна в голяма
част от страните в света, включително и на повечето места в Източна Европа, а
на други места е с тенденция на засилваща се криза и маргинализация, разчитайки отчаяно на завръщането назад и на Кейнс, което все повече се оказва
илюзия в условията на глобализация. Изгубени са наемните работници, които
сега се ориентират към националистически и социално консервативни формации, предлагащи по-лява социална политика от тази на социалдемократите, и
то независимо от това, че в публичното пространство те са заклеймявани като
десни – става дума за партията на Орбан в Унгария и Льо Пен – във Франция.
В Чехия за пореден път спечели изборите за президент един типичен ляво консервативен политик като Милош Земан. Те предлагат социално протекционистка държава, алтернатива на неолиберално маркетизираната държава на системните леви и десни партии от последните десетилетия. Така например, за да
реши социалните проблеми, Орбан заложи на по-високото данъчно облагане на
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Маркс, Карл и Фридрих Енгелс. Съч., т. 4, С., Изд. на БКП, 1957, с. 458.
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банките, телекомуникационните предприятия и транснационалните корпорации, което неолиберализиралата се социалдемокрация в Унгария не смееше да
направи и поради това се маргинализира. Както и в периода преди първата
световна война левите са изправени пред въпроса как да решават проблемите
на губещите в обществото – интернационално или чрез етатизъм в рамките на
националната държава. Добре е известно всъщност, че при затварянето след
Първата световна война и на България се увеличава рязко социалната активност на държавата и се приемат поредица от социални мерки, независимо в
каква форма, а и при какво управление става това – дали при скандинавската
социалдемокрация, или при българския авторитаризъм след 1934 г., Рузвелтовите САЩ, сталиновия СССР. Сега, при единния европейски пазар, това става
много трудно и пораженията от пазарното неравенство не могат да бъдат компенсирани от кохезионните фондове, което се вижда и от факта, че от влизането ни в ЕС неравенството у нас във всичките му измерения продължава ускорено да нараства. На интернацонално равнище неравенствата и противоречията, пораждани от общия пазар, все повече дестабилизират системата на ЕС.
Някои от левите искат да федерализират ЕС и в неговите рамки да правят социална държава, но при наличните противоречия, с инструментариума на либералната демокрация и при възхода на новата „студена война” това в нарастваща степен звучи утопично. Затова и във водещите държави в Европа неолиберализиралото се, отказало се от Маркс, от класите, от идеите за експлоатацията, социалдемократическо ляво си отива като 2017 г. и началото на 2018 г.
бяха особено катастрофални за него, тъй като то беше смазано във водещите
държави в Европа. В Италия на парламентарните избори през март 2018 г. то
се класира трето – след две десни и консервативно-популистки партии, а през
60-те години там е най-голямата Комунистическа партия, а медиите и интелектуалцците в голямото си мнозинство са истински и радикално леви. Във Франция имаме същатата промяна – на президентските избори през 2017 тя претърпя историческо поражение с кандидат, класирал се на 5 място, а на парламентарните рухна до 9.5 %. В Германия резултатите на социалдемокрацията са
най-ниски от онези по времето след Втората световна война. А в Холандия Холандската работническа партия се срути от 25 % на 6 %. Чешките социалдемократи паднаха от 20 % на 7 %. Изоставените от социалдемокрацията гласоподавателите от работническата класа се обърнаха към авторитарни, ксено36

фобски, националистически партии. В Каталония и Шотландия те застават зад
партиите и силите, искащи отделяне. В Шотландия лейбъристите загубиха 40
места в парламента, тъй като бяха за оставането й в Обединеното кралство, а
работниците бяха привлечени от националистическите партии, които са за отделянето й, тъй като те се чувстват губещи в обществото. А същото стана и при
гласуването за Брекзит, когато губещите части на Великобритания, главно в
южните региони, солидно, т.е. масово подкрепиха отделянето й, не споделяйки
изобщо или повече неолибералния глобализъм на лейбъристите.
В същото време обаче следва да се отбележи, че опитващите се да отидат по-наляво партии засега нямат съществени успехи във властта в степента,
в която те продължават да са силно обвързани с глобалния пазар и глобалния
капитализъм. В Европа типичен пример в това отношение стана гръцката Сириза, която беше принудена да приеме и изпълнява една силно неолиберална
програма, наложена й от външние кредитори. В Латинска Америка, под натиска
на САЩ и в контекста на международната ситуация, надеждите за „социализма
на 21 век”, които носеше със себе си Чавес започнаха също да избледняват.
От социалдемократите започнаха да се отделят интелектуалци и крила,
които все повече се радикализират в критиката си на капитализма. Типично в
това отношение е, например, олевяването на знаменити икономисти като Робърт Райх, Джозеф Стиглиц, Пол Кругман, Нуриел Рубини. Може би символна
за този етап на капитализма става издадената през април месец на английски,
а и превърнала се в световен бестселър, работа на Томас Пикети „Капиталът
през ХХІ век”, в която той анализира дългосрочните тенденции на развитие на
капитализма през последните два века в контекста на промените в социалното
неравенство.
При източноевропейският марксизъм-ленинизъм перестройката постепенно изостави Маркс и идеите за комунизма като цел на обществото. Горбачов
обясняваше, че няма вече класови, а само общочовешки ценности, т.е. това
предполага, че на Запад вече няма капитализъм. Формационният подход се
отхвърля за сметка на така нар. цивилизационен и Маркс, по същество, е заменен с руските славянофили или евразийци, с Тойнби, Шпенглер, Хънтингтън.
Фразата на Горбачов „повече демокрация – повече социализъм” по същество е
голяма крачка към социалдемократическа ревизия и отказ от Маркс. Бившите
комунистически партии се социалдемократизират и постепенно отказват от К.
37

Маркс след като страните им са вкарани в системата на неолиберализирания
капитализъм. Те са изправени пред алтернативата – неолиберализирай се в
икономическо отношение и приеми директивите на новите „големи началници”,
представени от глобалния хегемон и другите големи сили, поддържащи тази
система, слушай указанията на посланика на капиталистическия хегемон и другите големи капиталистически държави при поредната среща с тях или ще бъдещ свален с някаква – нежна, кадифена или цветна – революция, компрометиран, маргинализиран. Те видимо избират да се впишат в новата система, която им гарантира оцеляване в краткосрочен план, но и смърт – в средносрочен.
В страни като България разпадът на марксистко-ленинското ляво, минава
през три етапа.
Първо. Горбачовският отказ от комунизма като етап и формулирането на
тезата „повече демокрация, повече социализъм”. БСП си купува, метафорично
казано, фабрика на 8 септември, т.е. приема идеите на социалдемокрацията,
която обаче по това време се тресе от вече започнала тежка криза. Сменя името на вестника си от „Работническо дело” на „Дума“, предпоставайки, че вече не
е партия на работниците, а и основното в това, което представя чрез нейния
вестник, са думите, дискурсът, не реалните социално-икономически отношения
и групи. След това официално приема в Конституция, в която се казва, че частната собственост е „неприкосновена”, докато за колективната не се прави такова уточнение. Още в самото начало БСП се отказва от стоящата в основите на
нейното създаване координатна система, разделяща буржоазни срещу антибуржоазни или социалистически партии, но и явно се ориентира към делението
между десни и леви, което по същество прикрива преходът към капитализъм.
Второ. Етапът на програмата на А. Лилов, която приема специфично „модерно ляво” в България, като версия на социалдемокрацията, при която Маркс
също се цени и има значение, но комунизмът като цел изчезва, но остава само
социализмът. В БСП се дава място на алтернативни течения – от една страна
оставящото в миналото Маркс и марксизма социалдемократическо идейно течение, което непрекъснато говори, че БСП трябва да се „промени”, да се „реформира”, ентусиазирано издига лозунги за „Път към Европа” и приемане на
програмата на германските социалдемократи; от друга страна е марксисткото
идейно течение „Марксистка алтернатива”, малко след него се ражда и обединяващата цели осем промарксистки идейни течения „Марксистка платформа”.
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Подготвящият първата нова програма на партията Александър Лилов се опитва
да съчетае техните идеи и покаже спецификата на ситуацията, в която се намира тя чрез идеята за „модерна лява партия”, която приема основните идеи на
западната социалдемокрация, но не се отказва от своето минало. Затова и БСП
в първата й програма от 1994 г. се казва: „Българската социалистическа партия не се отказва от своите марксистки корени. Ние високо ценим историческото наследство на Марксовото учение, което изигра голяма интелектуална и преобразуваща роля през ХIХ и ХХ век. Отчитаме, че и днес по целия свят методът и редица теоретични положения на марксизма продължават да имат своето реално въздействие върху съвременното обществознание. Стремим се да анализираме различните разклонения в развитието на
марксизма, някои от които бяха подложени на необосновано отрицание. Заедно с това отношението ни към марксизма днес е по-сложно и нееднозначно, отколкото през изминалите десетилетия. Ние запазваме потвърденото от живота и изоставяме остарялото и догматизираното.” В същото
време, обаче, тази програма е силно атакувана от така нар. социалдемократическо крило в БСП. Известни негови привърженици като Андрей Райчев и Кънчо
Стойчев написват дори специална книга, в която обясняват, че вече не живеем
при капитализма, а в някакво ново, особено общество на потреблението. Във
всеки случай, именно благодарение на компромисният вариант, изработен от
Лилов, в който се отчита специфичната ситуация на България, но и се запазва
за определен период Маркс като пътеводител към бъдещето, става възможно
стабилизирането, а и удължаването на живота на БСП, за разлика от този на
много бивши комунистически партии в Източна Европа. Този период завършва
и с цветна революция, и с излизане на БСП от властта през 1997 г.
Трето. Тоталната неолиберализация по посока на отказ от целия марксистки категориален апарат, в който влизат понятия за капитализъм и социализъм, класи, работническа класа, буржоазия, капиталисти, принадена стойност,
експлоатация и превръщането им в буржоазни „народни партии”, в сравнение с
които широките социалисти, които Благоев някога нарича „катраници на буржоазията”, изглеждат крайни левичари. Слушайки техните речи и изказвания, тъй
като при тях липсва каквато и да е способност за по-голям теоретичен анализ и
писане на книги, които да обясняват нещата, няма да разберете, че живеем при
капитализъм, а ще си мислите, че живеем в безкласово общество. В главите на
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нашите неолиберали, наричащи се „леви”, ние сме в безкласовото общество, за
което мечтаеше Маркс, но реално това е обществото на Рейгън и Тачър, в което превърнатите форми и идеологически апарати са толкова мощни, че то се
представя в техните очи и обяснения като безкласово общество. За описание
на проблемите те използват същите понятия, които са характерни за консерватори и либерали от самото им начало – бедни, неравенство, справедливост.
Това е и езикът на днешните системни неолиберални партии, при това парадоксът е, че като се влезе в сайтовете на БСП и ГЕРБ и се напише някоя от тези думи в „търси се”, те се срещат много по-често на официалния партиен сайт
на ГЕРБ, отколкото на БСП. При ГЕРБ думата справедливост се среща в началото на май 2018 г. в 577 материала, при БСП – в 92, при ГЕРБ – бедност се
среща в 196 материала, при БСП – в 88. Само при неравенството и едната и
другата имат по 44 материала.
В Програмата на БСП от 2008 г. се приемат основите идеи на отказалата
се от основна част от своите идеи ГСДП, приела идеите за „новия център” на
Герхард Шрьодер – германска версия на „третия път” на Блеър. Маркс се споменава само веднъж, като дал добро обяснение на станалото през ХІХ в., т.е.
за един минал период, но изчезва като обясняващ и днешните реалности. Партията отдавна се е отказала от традиционната не само марксова, но и социалдемократическа идея да бъде представител на наемните работници и обявява
себе си, подобно на десните партии за „народна партия”, слагайки пред „народна” думата „ляво”, което, на практика, нищо и не означава. Нейните лидери
спират да използват основните категории за описание на действителността, с
които борави Маркс – капитализъм, работническа класа, капиталисти, социализъм, експлоатация, наемен труд и капитал, принадена стойност, класова борба,
революция и т.н., страхуват се, че дори ако споменат някоя от тях ще ги обвинят за „нереформирани комунисти“. Когато на въпрос на един лидер на БСП да
помагам му казах, че трябва да се отажат от либералния език на обяснеие на
ставащото, което не ги отличава от другите партии и му предложих да ползва
думи като „класови разделения” и „експлоатация”, като му казах, че те се използват от Обама и Лейбъристката партия, той не ми повярва и аз му пратих по
мейла съответните текстове. Независимо от това, както той, така и всички останали лидери на БСП треперят от страх да не им кажат, че са „комунисти“ и
бягат от интерпретацията чрез марксистки език на процесите около нас. Пара40

доксът е, че не кой да е, а Сорос открито говори за класи и класова война, а
социалдемократите се отказват от тези понятия. Партията дискурсно се самонаименова лява, но основните й действия са като на крайно дясна партия, която е по-неолиберална от партиите на Роналд Рейгън и Маргарет Тачър. Тя намалява много повече данъците за капиталистите и облага повече наемните работници в сравение с тях, създава и най-големият дисбаланс между преки и
косвени данъци в Европа, а може би и в света. Резултатите от това са шокиращи в полза на капиталистите. Законът за плоския данък се приема през втората
половина на 2007 г. и вижте какво става след това. За десетилетието от 2008 г.
до 2017 г. България става страната, в която най-ускорено расте неравенството
и страната се превръща в територията с най-голяма експлоатация и неравенство в Европа. През 2008 г. най-богатите 20 % от населението в България има
доходи, които са 6.5 пъти по-големи от доходите на най-бедните 20 % от населението. През 2017 г. съотношението вече е станало 8.2 в полза на найбогатите9, т.е. мащабите на експлоатация са били най-високите в Европа. И ако
бяха живи Рейгън, или Тачър, вероятно биха осиновили радостно реализиралия техните мечти за неолиберална икономика лидер на неолиберализиралата
се българска социалдемокрация. Рейгън успя да намали данъците на капиталистите до 26 %, докато лидерът на така нар. лява партия БСП ги намали на 10
%. В парламента обаче същата тази партия непрекъснато се възмущава демагогски, че управляващите от ГЕРБ не се борели с неравенството, а по вре-ме
на последната предизборна кампания нейната лидерка обяви, че неин обра-зец
за поведение е Маргарет Тачър. БСП се отказа от марксизма, но иронията на
историята е, че започвайки да действа след това като буржоазна партия тя доказа по същество марксовите идеи за експлоатацията и натрупването на капитала в полза на богата капиталистическа върхушка, увеличаващи постепенно
всички противоречия на обществото. Най-ниско е неравенството в Чехия, страна, имаща начело президент със социално-консервативни възгледи, както и
премиер-милиардер Андрей Бабиш, а неолиберализиралата се чешка социалдемократическа партия се класира на парламентарните избори през 2016 г. на
шесто място с минималните 9.3 % от гласовете. Наред с това управлението на
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дискурсно самообявяваща се за лява БСП по времето на Сергей Станишев
унищожава и редица базисни характеристики на държавата със закона за досиетата, разбиващ разузнаване и контраразузнаване, а подкрепя и гласува за
създаването на американски бази у нас, за унищожаването на българските ракети. ПЕС, а отчасти и българската социалдемокрация, появила се от бившата
комунистическа партия, гласуват за всички споразумения за свободна търговия
– с ЕС, СТО, Трансатлантическото сътрудничество, СЕТА и пр., които стимулират неолибералната пазарна глобализация и увеличават неравенствата.
БСП е изправена след 1989 г. и пред ситуация, при която от нея се цепят
едно след друго парчета, които отиват на ляво – в момента в България има четири комунистически партии, след това много по-леви социалдемократи в лицето на „Българската левица”, които приемат Маркс, но системата не ги допуска
до властта, не им дава възможност да влезат в публичното пространство, да са
с достатъчен ресурс за борба. Имаме класическото разминаване между субективния фактор и обективните материални и, като цяло, системни възможности,
между краткосрочни и дългосрочни цели. Подобна е ситуацията и във времената, когато настъпваше разделението между социалдемократически и комунистически партии, между тесни социалисти и широки социалисти, между Димитър
Благоев и Янко Сакъзов, между Фридрих Еберт и Роза Люксембург. Намират се
между Сцила и Харибда.
Сцилата е окончателно изоставяне на Маркс и Кейнс и дискурсно самоназоваване „лява партия”, откалаза се, обаче, от всички предходни визии за
посткапитализъм, насочила се по посока на системна неолиберализация, която
може да осигури за определен период власт, но води и до самоунищожение, в
резултат на изострящите се противоречия на капитализма, при което консервативни, националистически, дяснопопулистки сили ще заемат нейното пространство.
Харибдата е запазване на антикапиталистическата насоченост и вяра в
идеите на Маркс, но оставайки антисистемен и изблъскан от активното публично пространство. Затова от значение е, че България ще бъде вкарана в полето
на нарастващи геополитически битки, при което контролът отвън над българските елити нараства, а в условия на свободен пазар и огромно количество капитал, който може да се крие по офшорки предходните кейнсиански политики
не работят. Така отказът от Карл Маркс и неговота политикономия, а и приема42

нето на Милтън Фридмън с монетаризма и неокласическия икономикс се превръщат във фатален избор. Този избор мачка и унищожава предходната социалдемокрация, но същевременно (ще) води до нарастващи противоречия капитализмът и до кризисни тенденции, които все повече клатят системното ляво и
дясно, които под една или друга форма се разпадат, или предизвикват отделяне на съответната страна от по-голямата система, за да се спасят, както стана
с Брекзита във Великобритания. При това положение днес традиционните социалдемокрации са сериозно изправени пред историческата алтернатива да
изчезнат чрез системна неолиберализация с кризата на системите, или да се
радикализират и участват в промяната на системите, но не връщайки се назад,
към предходните модели на социалната държава и държавен социализъм, а
към антикапиталистически форми, съответстващи и на новите условия на нова
индустриална революция и трасформация на социалната система като цяло.
В общоевропейски план пред такива алтернативи са изправени и останалите социалдемократически партии. Във Франция Франсоа Оланд, идвайки на
власт начело на социалистическата партия, решава да вдигне прогресивноподоходните данъци, но в системата на глобализирания неолиберален пазар
започва бягство на капитали, той е принуден да се върне назад, доверието към
него се срива и това води до катастрофална загуба и маргинализация на ФСП
на изборите през 2017 г. Подобна е ситуацията и в Гърция, където традиционната социалдемокрация в лицето на ПАСОК се срива, а на нейно място идва
много по-лявата СИРИЗА, която, обаче, е и брутално подчинена на глобалния
капитал в резултат на това, че икономиката й фалира поради задлъжняване.
Ако се обърнем към традиционните комунистически партии, виждаме, че
те са силно маргинализирани. Дори там, където имаха някакви позиции, както в
Чехия, на последните избори постигнаха най-ниските си резултати от Втората
световна война насам. В Русия КПРФ, начело със Зюганов, също не печели, а
губи позиции. В България има поне четири комунистически партии, но те не успяват досега да излезат от маргиналните си позиции. Причините за това са
комплексни. От една страна, тяхната версия на марксизма е свързана с реалности на ХХ век, радикално променени днес, изискващи неговото твореско развитие за реалностите на ХХI век и четвъртата индустриална революция. Второ,
няма я и някогашната, нарастваща относително, хомогенна група на индустриалната работническа класа, с нейното класово съзнание, а сега има фрагмен43

тизация и атомизация на обществата, нарастващ индивидуализъм, резултат на
неолибералната маркетизация. От трета страна, Китай с неговата ККП приема,
че се ръководи от свой цивилизационен модел на социализма и не демонстрира предходната солидарност с този вид партии, както правеше СССР. Съществено значение има и фактът, че тези деклариращи по радикални позиции леви
партии са изтикани изцяло извън неолибералното публично пространство и не
успяват да реагират достатътчно убедително на конкретни ситуации и да привлекат хора след себе си, да дефинират ясно своите избиратели. Важен е и
фактът, че, независимо от кризисните процеси, системната криза не е извела
достатъчно от равновесие съществуващата система, т.е. нямаме добре известната революционна ситуация. Но дори и там, където има ситуация за масови
протести и съпротива, досега капитализмът успява да ги насочи в безопасно
русло или пък да предизвика така нар. „цветни революции”, резултат от които е
различни неолиберални системни структури.
Лявото, което има своя произход някога в идеите на Маркс, е изправено
отново пред въпроса за дефинирането на особеностите на социалните групи и
класи, на които трябва да заложи. Не успявайки да го направи, се предизвиква
тенденция новите социални групи на прекариата да се насочват към десни, националистически или популистки партии за търсене на отговор на проблемите,
стоящи пред тях. Трансформацията на пролетариата от Марксовата епоха в
средна класа от епохата на Кейнс, а сега в прекариат води до промени в социалната база на политиката. Неспособността на социалдемократическите и традиционни комунистически версии на левите да реагират на тази промяна води
до успеха на десни, популилстки, националистически, а и на фашизоидни сили.
Левите не успяват да постигнат съчетание с краткосрочни и дългосрочна
програма и цели, както и пред проблема за отношението между тях. Те са изправени пред същите алтернативи, които стоят пред тях и в началото на ХХ
век, когато се разделят на леви, които се опитват да регулират процесите чрез
затваряне в националните държави, каквито по онова време са социалдемократите, които в Германия дори ще подкрепят и войната, но също и интернационални леви, бъдещите комунисти, които ще се опитват да решават проблема
интернационално, но, в крайна сметка, ще са принудени да го решават отново в
рамките на силна затворена за външни въздействия национална държава, както става в СССР. Сега имаме подобна тенденция, но при липса на тогавашната
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нарастваща група индустриална работническа класа, заместена днес от прекариата, зает преди всичко в сферата на услугите и дигиталните техологии.
Това води до нови раздробявания на левите. От една страна, имаме, неолиберализиралите се леви, които фактически са представени и от основната
част от партиите в ПЕС. Те са влезли в системата на неолиберален капитализъм, като провеждат и политики от рода на тези на „третия път”, но по своето
реално поведение и политики са много по-десни от левите либерали и социални консерватори от историческото време на силната социална държава.
От друга страна, имаме радикализирали се леви, които търсят решения в
рамките на някакво по-голямо обединение, както някога се е търсило в рамките
на СССР или в рамките на Балканска федерация. Типичен изразител на тази
тенденция е бившият финасов министър в правителството на СИРИЗА Янос
Варуфакис, който добре осъзнава ситуацията, пред която е изправен – не може
да прави предходната регулация в рамките на националната държава, освен
ако не се самозатвори и я извади от неолибералната система, което из-глежда
невъзможно. Затова отива на ляво и приема Маркс, но пък и смята че решенията могат да дойдат в рамките на един друг Европейски съюз с много по-висока
степен на регулация вътре в него, даваща му възможност за преразпределение
на ресурси и реагиране на пазарните равновесия, на бягството на капитали от
контрол. Това изглежда обаче силно антисистемно на фона на нарастващата
кризисност в Европейски съюз, раждаща движения и партии, които искат връщане в рамките на националната държава, особено след Брекзит.
От трета страна, отново се появява алтернативата на националното ляво. Тя се усеща като тенденция във Великобритания след Брекзита. Затова се
появяват предложения лейбъристите там да използват ситуацията за радикално скъсване с неолиберализма.10
Отляво, в три водещи държави в капиталистическия център, се появиха
леви лидери, които заявиха отказ от досегашния неолиберален курс – Сандърс
в САЩ, Корбин – във Великобритания, Меланшон – във Франция. Във Великобритания Лейбъристката партия си има свое марксистко крило (Labour Party
Marxists) със свой сайт в Интернет и с образа на Маркс във Фейсбук профила
си, чието влияние през последните години расте. За разлика от Лейбъристката
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партия, в БСП имаше идейна структура – „Марксистка платформа”, като солидно движение през 90-те години, но беше умишлено, но и тотално ликвидирано.
Джон МакДонъл, вторият човек в лейбъристката партия, отиде да говори
пред конференция по случай 200 годишнината от рождението на Маркс, провеждана от Marx Memorial Library в Лондон, нещо което не посмяха да направят
останалите лидери на системни леви партии в Европа, включително и лидерът
на ПЕС, независимо че това се превърна в събитие в световните медии и много
университети в света. Всъщност, МакДоналд още през 2006 г. бе заявил, че
Маркс, Ленин и Троцки са му оказали най-значимо интелектуално влияние.11
Опитът от досегашните антикапиталистически революции, извършвани
от комунистически партии, показва, че те са една авангардно малцинство, което, за да получи водеща позиция, трябва да изчака търпеливо съответната криза – обикновено това е свързано с война или икономическа катастрофа, когато
възниква тесен прозорец от възможности. В такива моменти този автентичен
авангард може да получи своя шанс да мобилизира голямо число хора и те да
овладеят властта. Така е през 1917 г., когато отново също имаме версия на социалдемократите – в лицето на есерите, а и на болшевики. Есерите са много
по-системно настроени от болшевиките, но се е появил прозорец на възможностите, който болшевиките използват, а пък на Керенски се налага да бяга и то
в женски дрехи, за да се спаси. При това опитът релефно показва, че в такива
случаи се действа съвсем не догматично, а може да се използват други остри
проблеми, които пораждат реакциите на масите, за да бъдат поведени срещу
съществуващата система – земята и мира в Русия през 1917 г., националното
освобождение и единство срещу корупцията в Китай. В такъв случай отчетливо
стои и въпросът, дали днес капитализмът върви към своята последна криза и
може да създаде прозорец на възможностите за излизане отвъд него.
Такива възможности обаче може да се появят и в някои други страни, но
вече от силата и стратегията на антисистемната партия, от нейните лидери и
глобалното разположение на силите ще зависи дали тя ще има успех, или ще
се провали. След Първата световна война такъв прозорец на възможностите
има и в Германия, но там радикалните леви са победени и избити. Същото ста-
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ва и в България, където последователните Войнишко и Септемврийско въстание се провалят. В Русия има уникално стечение на обстоятелствата, свързани
с радикализацията на големи маси в условия на война, намеса на външни сили,
криза, наличието на лидер, който има усет за ситуацията, както и организирана
политическа сила, която да се превърне във фактор на промяната.
2. Кризата на неолибералния капитализъм и
завръщането на Маркс
Рухването на източноевропейския социализъм изглеждаше като окончателна победа на капитализма, но всъщност се превърна в предпоставка за засилване на неговите противоречия, в резултат на неолибералната глобализация и липсата на алтернативен образец. Това пролича и в нарастваща степен
след 2008 г. Масова е нагласата навсякъде, че нашият живот е под властта на
сили, които са извън нашия контрол. Това се чувства и при обикновените хора,
и при елитите. Обществата са обхванати от засилващи се чувства на страх и
несигурност. Усещането за несигурност е в цялото общество и с много измерения. Страх дали няма да си загубиш работата, дали ще можеш да си платиш
сметките и кредитите, дали няма да бъдеш измамен, дали няма да бъдеш нападнат и ограбен, дали няма да избухне нова война, дали в магазина не ти
пробутват вредни храни, дали на компютъра не си ударен от някой хакер, дали
данните за тебе не се използват за манипулацията ти от най-различни сили.
От началото на ХХІ век започва и втори етап, този път на низходяща
фаза на неолибералния капитализъм, свързан с нарастваща кризисност, ускорено задлъжняване на страните от капиталистическия център, тенденции на
упадък на световния хегемон и с появата на нарастващо количество гласове от
различни идейни посоки, а и в различни контексти за завръщане в епохата на
марксовия капитализъм. Неоконсерватори, като Бюкенън, започват да говорят
за „смърт на Запада”, а друг неоконсерватор – Робърт Кейгън, написа още през
2008 г. „Завръщането на историята и краят на мечтите”, имайки предвид, завръщането на света към една геополитическа ситуация отпреди Първата световна война. От ляво започна и вълна от литература на тема „завръщането на
Маркс” и „отмъщението на Маркс”. Фредерик Джеймисън ще каже, че учението
на „Маркс – теоретикът на световния пазар (особено в „Икономическите ръкописи от 1857-1859 г.) не само е способно да замени днешните разновидности на
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постмарксизма, но и да стане важна съставляваща в анализа на по-ранните
стадии на капитализма.”12
Призракът на марксизма се появява в съчиненията на водещия теоретик
на „третия път" Антъни Гидинс, който ще му посвети няколко от своите публични лекции като нов директор на световно известния Ландън скул ъв икономикс.
Първата си лекция на 21 октомври 2008 г., пред грамадна тълпа от хора, претъпкала не само аулата на Ландън скул ъв икономикс, но и пред телевизионни
екрани по неговите коридори, той започна с думите: „Не зная колко от вас тук
получават „Гардиън", но може би сте видели вчерашния му брой. Той се завръща според „Гардиън"…Карл Маркс се завръща. Аз бих искал да ви кажа в
тези лекции, че Карл Маркс никога не си е отивал, защото това, в което
Маркс бе особено добър, бе в диагностициране на проблемите на глобалния
капитализъм. Той не беше толкова добър, и аз ще покажа защо, в предлагането на решения. Но всеки сигурно съзнава, че ние живеем във фаза на нова
глобална криза на капитализма и марксовите идеи са със сигурност все още
значими за нейния анализ…"
Три години след като в нашенското учебно пособие по история на икономическите теории Маркс беше вкаран в раздела утописти, през 1999 г. призракът на марксизма се появи и в съчинение на емблематичния капиталист и либерал Джордж Сорос със знаменателното заглавие „Кризата на глобалния капитализъм” – нещо, което не само така нар. соросоиди, разглеждани като негово творение, но и голямата част от така нар. леви политици у нас не смееха да
кажат и да си помислят. Пазарният фундаментализъм, казва Сорос, ни връща в
определен смисъл към епохата, пророчески е описана от Карл Маркс и Фридрих Енгелс в „Комунистическия манифест” от 1848 г. Това е системата, на основата на която те правят своите изводи и която доминира през втората половина
на ХІХ век. При това Сорос смята, че преди 150 години Маркс и Енгелс дават
по-добър анализ на капиталистическата система от класическия и неокласически икономикс от Адам Смит до наши дни, което говори за стремеж на икономиката към равновесие и, независимо от критични бележки спрямо тях, това са
най-споменаваните от него мислители. Друг е въпросът, че техните прогнози за
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капитализма тогава не се осъществяват благодарение на нарастващата намеса
на държавата в икономиката от определен етап на развитие насам.13
Така най-големият жив съвременен социолог, стоял начело на един от
най-известните университети в най-старата страна на капитализма и най-знаменитият глобален капиталист, единият „нов социалдемократ", другият - либерален поклонник на „отвореното общество" ясно ни показваха, че и днес също
не можем без Маркс и марксизма. В България, обаче, ускорено се продаваше
съграденото при социализма и ентусиазирано се градеше неолиберален капитализъм, за който Сорос казваше, че Маркс ни дава най-доброто обяснение.
През септември 1999 г. ББС проведе онлайн проучване за това кой е
най-големият мислител на изминаващото xилядолетие и Маркс бе обявен за
„мислител на xилядолетието”. След него се класираxа Алберт Айнщайн, Исак
Нютон и Чарлз Дарвин. Американското списание „Тайм” и британският в. „Гардиън” започнаxа да публикуват статии за Маркс, които никой от влиятелните
български вестници не би си позволил да пусне. Двама от най-известните международни марксисти – Ален Бадиу и Славой Жижек, – започнаxа да провеждат
от 2009 г. насам ежегодни големи международни конференции и то на тема
„Идеята за комунизма”. Вече са проведени четири от тяx, съответно в Берлин,
Лондон, Ню Йорк и Сеул.
Световната криза на капитализма след 2008 г. насам се превърна в своеобразен ренесанс на Карл Маркс, т.е. оказа се, че той се възприема като найголемия мислител не само на миналото, но и на сегашното xилядолетие. През
2011 г. издателството на Йелския университет издаде превърналата се в бестселър книга на големия английски философ и литератор Тери Игълтън „Защо
Маркс беше прав”. На 4 юли 2011 английският вестник „Гардиън” публикува
статия на Стюарт Джефрис под знаменателното заглавие „Защо марксизмът е
във възxод отново”. Статията завършва със заключителната фраза на „Комунистическия манифест”: „Нека управляващите класи да треперят от комунистическата революция. Пролетариите няма какво да губят освен оковите
си".
В броя си от май-юни 2009 г. знаменитото американско списание „Форин
полиси” публикува статия под заглавие „Истински модерният Маркс”, в която се
13
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говори за „ренесанс на интереса” към него, защото той, преди всички други, е
предсказал особеностите на днешната капиталистическа глобализация. Неслучайно в световен план рязко е скочила продажбата на „Капиталът”. Пет години
по-късно, на 21 януари 2014 г., пак във „Форин полиси” се появи статия „Маркс
се завръща” – при това и с подзаглавие „Работническата класа започва да се
обединява – и това е нещо добро”.
На 7 септември 2011 г. „Харвард бизнес ревю” - икономическото списание на един от най-добрите световни университети – Харвардския, постави на
обсъждане въпроса „Прав ли беше Маркс?” и, прилагайки неговите разбирания
за такива явления като обедняване, криза, стагнация, отчуждение, фалшиво
съзнание, стоков фетишизъм, открива, че те са валидни и днес. На 11 август
2011 г. в голямо свое интервю в „Уолстрийт джърнъл”, един от знаменитите
съвременни икономисти Нуриел Рубини (който не е марксист) също директно
заяви, че Маркс е бил прав, когато е говорел за това, че „капитализмът може да
саморазруши себе си”.
Заговори се за „безпрецедентно възраждане” на идеите на Маркс. В редица германски университети започнаxа да се организират семинари за съвместно четене на „Капиталът", защото нарастващо число xора почнаxа да смятат,
че идеологът на комунизма трябва да бъде преосмислен и преоткрит в ерата на
глобалната криза. Xумболтовият университет проведе голяма конференция под
надслов „Да преосмислим Маркс”. В Интернет в хит се превърнаха и превежданите на различни езици, включително и на български, лекциите на двама американски професори – по проблемите на марксизма – на проф. Ричард Улф и
за Капитала на Маркс - на проф. Дейвид Харви.
На 6 ноември 2013 г. едно от двете най-популярни световни научни списания „Нейчър” публикува и свое проучване на големите мислители на всички
времена в различните области на науката на основата на прилагане към тяx
съвременните системи за наукометрични показатели, с които се измерват приноса на различните учени. Сравняват се 35 000 учени от всички направления на
научното познание и всички времена и се оказва, че Маркс е най-влиятелният учен на всички времена.
На 10 ноември 2013 г. във в. „Гардиън” се появи материал, озаглавен
„Преподавателите по икономикс, обвинени, че не могат да се освободят от
заблудите преди кризата”. Статията бе онагледена с голяма снимка на Маркс
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и в нея се разказва за конференция с икономисти в Лондон, организирана от
британското министерство на финансите за търсене на отговори на кризата.
Изтъква се, че преподавателите по икономикс и учебниците по икономикс от
британските университети продължават да се придържат към идеи, които са
неверни и отречени от реалностите. Изтъкната е била небxодимостта от нови
курсове по икономика, които да включват и „ученията на Маркс и Кейнс, за да
се подкопае господството на неокласическите теории на свободния пазар”.
Формирала се е силна лобистка група, начело с проф. Ерик Байнxокер от Оксфордския университет, но подкрепяна и от Института за ново икономическо
мислене, която да направи радикални промени в програмите по изучаване на
икономикс във водещите университети по света.
На 30 януари 2014 г. едно от най-известните световни издания в областта на шоу бизнеса американското списание „Ролингстоун” също излезе със статия под заглавие „Маркс беше прав: Пет изненадващи неща, които Карл
Маркс предсказа за 2014 г.”, а и с подзаглавие „От iPhone 5S до корпоративната глобализация модерният живот е пълен с доказателства на марксовите прогнози”. Съвременният живот е пълен с доказателства за марксовите
прогнози – това е, което недвусмислено и категорично ни казват съвременните
последователи на знаменитата музикална рок група „Ролингстоун”
На 15 февруари 2014 г. в най-голямата зала на Лондонския университет
се събраха стотици студенти от цяла Великобритания, за да основат Марксистка студентска федерация, която си поставя за цел да обедини „студенти, обучени на марксизъм”.
„Капиталът” се превърна в най-продаваната книга в Германия, а в Япония той за първи път бе публикуван в пълната си версия. Във Великобритания
по случай 200-годишнината от рождението на Маркс Peter Harrington Rare
Books в Лондон обяви, че продава 1 том на марксовия „Капитал” от първото
издание в Хамбурт от 1867 г. за сумата от 100 000 британски лири. „Маркс сигурно би повдигнал дебела червена вежда при тази цена, макар че той блестящо разбираше, че капиталистическата система е склонна да произвежда луксозни много скъпи стоки”, каза Адам Дъглас, представителлят на галерията,
предлагаща тази продажба. И добави, че „Маркс е прекарал по-голямата част
от своя живот в бедност, но твърдо вярваше в силата на литературата да променя умовете.” Дъглас също изтъкна, че „Той не бе видян по това време като
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предвестник на революция, но бе четен с интерес от трезвомислещи германски
банкери и финансисти, и даже бе пуснат в своеобразна серийна форма. Той
намери страстни читатели в Санкт-Петербург и скоро бе преведен в Русия, където марксовите теории имаха своите най-драматични резултати.”14
От своя страна Далай Лама обяви, че е марксист. С кризата на неолибералната глобализация римските папи заобичаха Маркс, въпреки че той някога
наричаше религията „опиум на народите, въздишка на угнетена твар”. Предишният папа Бенедикт ХVI отбеляза от своята енциклика „Спасението е в надеждата” от 9 декември 2007 г. че Карл Маркс е „талантлив мислител”, „описал ситуацията на своето време и с големи аналитични способности показал пътя към
революцията”. Той е „очаровал и все още очарова много хора”.15 Последвалият
го папа Франциск беше заклеймен от десницата в САЩ като марксист. По този
повод „Гардиън” излезе на 16 декември 2013 г. със статия „И какво от това, ако
папата бе марксист”, в която остро възразява срещу опитите думата „марксист”
да се употребява с негативен оттенък. „Неравенството е в основата на всички
злини”, написа папата в своя Туитър акаунт през 2014 г. и заяви пред вестник
„Месажеро”, че Маркс не е измислил нищо, „комунистите откраднаха нашето
знаме, знамето на бедността е християнско”.16 През 2015 г., при посещението
на папата в Боливия, боливийският президент Ево Моралес му подари дървено
разпятие под формата на сърп и чук – копие на творбата на испано-боливийския йезуитски свещеник Луи Еспинал, убит в Ла-Пас през 1980 година заради
дейността му в защита правата на човека. Папата с благодарност прие подаръка със символ, притежанието и разпространението на който наши депутати в
българския парламент по същата това време предлагаха законово да бъде наказвано със солидна глоба или пък дори и със затвор.
В Китай изучаването на марксизма е от приоритет за всички студенти и
специалности. През 2012 г., по инициатива на Син Дзинпин, бе създаден Национален идеологически център, занимаващ се с изучаването на марксизма-ленинизма и неговото разпространение сред 89 милионната ККП. В месеца преди
200-годишнината на Маркс Си Дзинпин призова: „Отделете време за марксиз14
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ма” и заговори за необходимостта от ренесанс на марксизма. Пред Политбюро
на ККП подчерта значението на изучаването на „Комунистическия манифест” за
разбирането истината за марксизма и написването на нова глава в развитието
на „социализма с китайски характеристики”. „Комунистическата партия на Китай
е прилежен наследник на духа на Комунистическия манифест”, заяви той. И наблегна, че тя винаги ще запази характера си на марксистка управляваща партия, търсеща обаче нови идеи ново мислене и нови методи на основата на
практиката и на развитието на марксизма през ХХI век, съобразно китайската
специфика.17 Затова и в Китай в момента се провежда голяма конференция,
посветена на 200 годишнината от рождението на Маркс с участието на учени от
целия свят. Изследователите на Китай говорят, че ако в предишните две десетилетия в неговото развитие ККП се е легитимирала преди всичко с огромния
икономически растеж, то през последните години все повече се извежда на
преден план нейната мисия, идеология, идеали, свързани с посоки, зададени от
Маркс и марксизма.
Янис Варуфакис, борещ се за демократизацията на ЕС, публикува в
„Гардиън” своята статия „Маркс предвиди нашата днешна криза и посочи изхода от нея”. Публикуваният през февруари 1848 г. на ул. „Ливерпул” № 46 в Лондон „Комунистически манифест” предвиди хищническия и поляризиран глобален капитализъм на ХХI век. Но Маркс и Енгелс показаха също, че имаме власт
да създадем един по-добър свят.”18
От своя страна Джордж Магнус, старши икономически анализатор в банката ЮБиЕс, написа статия за сайта на Блумберг под заглавие „Дайте шанс на
Карл Маркс да спаси световната икономика”, в която говори, че „днес глобалната икономика носи някои неприлични прилики на това, което Маркс предвиждаше”.19 Маркс говори как преследването на печалба и ефективност естествено
ще води компаниите да се нуждаят от по-малко работници, създавайки „индустриална резервна армия” на бедните и безработните, а и че натрупването на
богатството на единия полюс, ще води в същото време и до натрупване на ми17
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зерия на другия. Отново имаме концентрация на капитала и поляризация на
отношенията между класите. Отново се заговори, че капитализмът съдържа в
себе си вътрешни противоречия и сили на саморазрушаване.
Днес живеем в една реалност на капитализма, която в много свои характеристики е такава като и по времето на Маркс, а и изглежда все по-кризисна, и
неспособна да разреши противоречията си в рамките на политиките, следващи
от съществуащите неокласически икономически теории, подложени на нарастваща критика в най-различни версии. Ще посоча само една от тях. Наскоро Съюзът на радикалните политически икономисти, свързани с марксовата политическа икономия, обяви на сайта си, съвместно с издателство „Палгрейв”, че ще
публикува серия от работи, посветени на „Апокалиптичния икономикс”, в които
ще анализират апокалиптичните тенденции, развиващи се в глобалната икономика като резултат на провала на неолибералните политики, с които от 1980-те
години насам се направи опит да се спаси капитализмът. Ще бъде направен
критичен политикоикономически анализ на кризата и тенденциите на рецесия,
дефлация и остеритет след 2008-2009 г., финансовите конвулсии, растящите
неравенства, икономическата маргинализация на големи групи от хора, рязко
засилване и ускорявани от информационните технологии, роботизацията, автоматизацията и засилващите се климатични промени. Това води до ускорен милитаризъм, кибер престъпления и тероризъм, а и до рухване възможностите на
мейнстрим икономикса и конвенционалните икономически политики да решат
тези проблеми.20
В свой анализ от 15 август 2017 г., озаглавен „Дилемите на радикалните
леви”, Имануил Уолърстейн също отбелязва, че в държавите от капиталистическия център, а през последните няколко десетилетия и в Източна Европа за
дълъг период по времето на американската хегемония доминират две системни
партии – лявоцентристка и дясноцентристка. През последното десетилетие,
обаче, във възход са радикално леви и радикално десни партии. В Гърция радикално лявата Сириза измести лявоцентристката ПАСОК. След като дойде на
власт обаче се оказа неспособна да изпълни своята програма. След това радикално леви (спрямо предходните лявоцентристки сили) се появиха и в други
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страни – Джеръми Корбин във Великобритания, Жан-Лук Меланшон във Франция. Във Великобритания Корбин не само скъса с миналото на блеъристкия
„Трети път”, но се държи и все по-антисистемно, след като и Брекзитът се превърна в антисистемна характеристика на Великобритания. Доминираните от
консерваторите медии беснеят и виждат в Корбин едва ли не синоним на Сталин, представител на крайно и безотговорно ляво.21 Във Франция Жан-Лук Меланшон създаде движението „Непокорена Франция”, според което хората на
улицата имат по-голяма легитимност, отколкото държавните институции. В Испания „Подемос” издига в култ Ленин, който отдавна е изчезнал и не съществува в програмите и дискурна на бившите комунистически партии в Източна Европа като срамно минало, което не искат да си спомнят и се стараят да забравят. Върви дебат и за бъдещата тактика на тези партии. Дали да търсят власт
чрез избирателната система или чрез улични бунтове. Дилемата е, че нито една от тези стратегии не работи добре. Ако дойдат на власт, чрез избори като
Сириза, трябва да правят безброй „компромиси” спрямо своите програми, за да
останат на власт, което срива доверието към тях. По подобен начин в Румъния
Социалдемократическата партия предложи популистка предизборна програма с
много и различни обещания, които я доведоха на власт през 2016 г. След това,
обаче, системните ограничения на възможостите да реализират тази програма
доведе и до срив на доверието към нея и масови протести. Така, бивайки системни, социалдемократите се сриват като дойдат на власт. И, обратното, ако
потърсят власт чрез улични бунтове и въстания, ще се сблъскат с принудата на
съществуващата държава и международна система. Така стои въпроса за съчетаването на тактически системни и стратегически антисистемни цели. „Безмислено ли е тогава да следват радикална лява програма днес? – пита Уолърстейн. – Съвсем не! Ние живеем в период на преход от умираща капиталистическа система и нова система още не избрана. Усилията на радикалните леви днес имат значение за избора по заместване на системата в
средносрочен план. Тактическият дебат е по същество дебат за краткосрочните действия. Какво трябва да правим в краткосрочен план, за да въздействаме в средносрочен план, даже ако в краткосрочен план се реализира
съвсем малко.
21

Crouch, Colin. UK Labour: Credibly redefining Left of Centre, In: Social Europe,
https://www.socialeurope.eu/crouch-interview, December 8, 2017

55

Това, което вероятно има смисъл, като краткосрочна цел, е да се използват и двете тактики, и борбата за спечелване на избори, а и уличният
натиск, даже ако и едното, и другото не дават ефект в краткосрочен план.
Да се мисли за действията в краткосрочен план като подготовка на почвата в средносрочен план....Можем ли да направим това? Да, можем. Но ще го
направим ли? Ще видим.”22 Стои проблемът за нова версия на лозунга на радикалните леви от 1968 г.: „Бъди реалист – искай невъзможното!” Да бъдеш реалист, означава да разрушиш ограниченията на това, което изглежда „възможно”. Нещо, което неолиберализираните леви, затворени в ограниченията на
системното възможно, не смеят да поискат, а и, още по-малко, да направят.
Месец по-късно, в друг анализ, под заглавие „Хаотичната несигурност”, той
говори, че структурната криза на световната система води и до хаотична несигурност. Непрекъснато се извършват резки промени в приоритетите на всички
участници. Днес, от гледната точка на даден участник, нещата вървят добре за
него. Следващият ден започват да изглеждат различно. Затова и отделните
участници в световната система просто се опитват да максимизират изгодата
си, променяйки позицията по един или друг въпроса и сменяйки съюзите, и съюзниците, търсейки изгода за това. Това го виждаме добре в поведението на
съседна Турция, в мятанията на нашите управляващи, в мятанията на Тръмп в
различни посоки, привличайки едни и прогонвайки почти всекидневно различни
съюзници вътре и вън от страната. Бързо се формират и развалят различни
временни съюзи по един или друг проблем, а това засилва несигурността. Това
е израз и на факта, че световната система върви към точка на бифуркация, от
която може да тръгне в резултат на действията на масите или на лидерите в
алтернативни посоки – на фашизоидна деградация на капиталистическата световна система, опираща се на тоталния контрол с помощта на съвременните
дигитални технологии, или в алтернативна посткапиталистическа посока. Затова и трябва да мислим какво, но и как да направим, за да спечелим битката в
средносрочен план, казва Уолърстейн. Средносрочен план, според него, е хо-
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ризонтът на следващите между 10 и 20 години, а дългосрочният план, в който
сегашната система ще си отиде, е между 20 и 40 години.23
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ИДЕЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА КАРЛ МАРКС
Орлин Загоров
Кой е Маркс?
Карл Маркс е роден в гр. Трир, Германия на 5 май 1818 г. В духовното му
израстване могат да се открият всички закономерни преходи в живота на всяка
нормална личност. Отначало той е под влиянието на Хегел. После не без влиянието на Енгелс възприема материализма, към който се придържа през целия
си живот. В политическите си възгледи от начало е революционен демократ,
после става световно известен като идеолог на комунизма. Този преход може
да се проследи в съчинението му „Към критиката на Хегеловата философия
на правото” и в статиите му в „Немско-френския годишник (1844). Маркс се
премества от Париж в Брюксел и се присъединява към тайното идейно дружество „Съюз на справедливостта”, преименувано по предложение на Маркс и
Енгелс в „Съюз на комунистите”. Вторият конгрес на Съюза им възлага да изработят програмата на Съюза. Така се появява „Манифест на комунистическата партия” (първи програмен документ, 1848 г.) на научния комунизъм. В началото на февруари 1848 г. в Париж Маркс съставя нов „Централен комитет на
комунистите”. Същата година заедно с Енгелс се отправят за Кьолн, където започва да редактира „Нов Рейнски вестник” (1 юни 1848). След това, до края на
живота си, Маркс и Енгелс се отдават на революционна и творческа дейност.
Главен научен интерес на Маркс е насочен към политическата икономия и към
основния му труд „Капиталът”, чийто първи том излиза докато е жив. Втори и
трети том излизат след смъртта му, благодарение на Фридрих Енгелс (1855 и
1894). Маркс умира на 14 март в Лондон и на 17 март 1883 г. е погребан в Хейгетските гробища. Неговият най-близък приятел и саратник Фридрих Енгелс в
писмо до Бекер съобщава тъжната вест с думите: „Най-мощният ум на нашата
партия престана да мисли, най-силното сърце, което някога съм познавал,
престана да бие”.
Мислителят на второто хилядолетие
Ако първото хилядолетие е епоха на вярата и на пророците, то второто
хилядолетие е епоха на човешкия дух, наречен Карл Маркс. Защото никой подобре от него не е разкрил корените на принципите на този дух като две страни
на световния процес. Анализът на този парадокс води младия революционер
до заключението, че ако през ХІІ-ХІХ век доминира схващането, че природата е
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дадена на човека за неограничено ползване и че нарастващата мощ на човека
над природата постоянно увеличава богатството му, то от средата на ХІХ век
тази светогледна парадигма започва да се преодолява. Оказва се, че природата е безкрайна не само във времето, а и в пространството, в което съществува
равновесие, а пък то се постига „в определени дискретни величини”. Използването на природата не е неограничено или безгранично, а конкретно-исторически ограничено. И този процес на определен етап се свързва с „Ерата на индустриалната революция”, чиято цел е да се управляват природата и обществото,
което се превръща в „цел сама за себе си”. От тогава стремежът към подчинение става крайно субективен, волунтаристичен, сляп и самоцелен, като дори
прераства и във „воля за волята”, в сила заради самата сила. Така вече целият
съвременен свят се подчинява на това огромно, но и опустошително безумие.
Историческите наблюдения категорично потвърждават, че нещо такова
всъщност е довело до гибелта на цивилизацията на маите от полуостров Юкатан, както и на Месопотамската, Вавилонската, Шумерската и т.н. цивилизации.
В средата на ХІХ век Карл Маркс и Фридрих Енгелс първи разкриват
тази истина и разработват нова социоекологическа концепция. К. Маркс разбира човека като природно-обществено същество. Според него, човекът живее
в природата, което означава, че природата е негово тяло, с което той е длъжен
да бъде в непрекъснат процес на взаимодействие, за да не умре. Тезата му, че
физическият и духовният живот на човека са свързани с природата, няма друг
смисъл, освен че природата е свързана сама със себе си, понеже човекът е
част от нея. Също така, според Маркс, човекът не е само природно същество,
той е и социално (обществено) същество, което има своя история, свързана с
труда така, както човекът създава чрез труда себе си. Всъщност, въздействайки
с труда си, върху предметите извън себе си и върху природата, човек ги променя, а с това променя и себе си, развивайки своите физически и умствени способности. Маркс разглежда човешкия труд като процес на обмяна на веществата между човека и природата, а способността на човека – да произвежда оръдия на труда. Затова отчуждението на труда, според Маркс, е основна форма
на отчуждение – отчуждение от това, което детерминира човека, което представлява неговото същинско свойство. Отчуждението от труда се проявява като
отчуждение от условията на труда, от процеса на труда, както и от резултатите
на труда. Маркс говори за необходимостта от такава обществена уредба, която
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да представлява „завършен натурализъм = хуманизъм” като истинско решение
на конфликта между човека и природата, човека и човека, между овеществяването и самоутвърждаването, свободата и необходимостта, индивида и труда.
В крайна сметка, независимо от технократичните уклони, все повече
започва да се утвърждава убеждението за необходимостта да се осъществява критика на цивилизацията, която благодарение на интензивното развитие на науката и техниката, постига изключителни резултати в напредъка на производителните сили, но не успява да реши произтичащите от
това противоречия. Тази цивилизация възпроизвежда всички видове отчуждения на човека, следователно и отчуждението на човека от природата.
Природата, както пише Карл Маркс, „за човека е живот, а не средство
за живот”. Затова и отчуждението от природата, чрез нейното присвояване по
начин, който нарушава екологическото равновесие в нея, има своите естествени и фатални последици за съществуването на човека. А това е и така, защото
според Маркс, „всяко производство е присвояване на природата от страна на
индивида в рамките на определена обществена форма и посредством нея”1.
Възгледът, че не природата сама по себе си или не и постиженията на
научно-техническия прогрес, сами по себе си, определят характера на въздействието на хората върху природата, заема съществено място в разработките на
Карл Маркс, известни като „Икономически ръкописи от 1857-1859 г”2. „Природата не строи нито машини, нито локомотиви, нито железопътни линии и... т.н. Те
са продукти на човешкия труд, природен материал, превърнат в органи на човешката воля, властваща над природата, или на човешката дейност сред природата. Те са създадени от човешката ръка органи на човешкия мозък, опредметена сила на знанието”3. Наред с това в том първи на „Капиталът” Маркс
анализира комплексно дейността на човека преди всичко като „процес между
човека и природата, процес, в който човекът чрез своята собствена дейност
опосредства, регулира и контролира обмяната на веществата между себе си и
природата. Той сам като природна сила противостои на природното вещество...
Като действа по този начин върху външната природа и като я изменя, той съ-
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Маркс, К., Ф. Енгелс Съчинения, София, т. 42, с. 109-110.
Пак там, т. 46, част ІІ.
3
Пак там, т. 46, част ІІ, с. 194.
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щевременно изменя и своята собствена природа. Той развива дремещите в нея
сили и подчинява на своята собствена власт играта на тези сили”4.
По-специално внимание обаче заслужава също и идеята, че анархията в
производството и корумпиращата конкуренция, които са органично присъщи на
съвременната цивилизация, са огромна пречка за природосъобразното въздействие върху природата и затова обуславят вредни за обществото изменения на жизнената среда. Решението на проблема, според Маркс и Енгелс, е в
това да се развива хармоничното взаимодействие на човека с природата от
гледна точка не само на човека, но и на природата „с най-малкия разход на сили и при най-достойни за човешката им природа и адекватни на нея условия.5
Основно методологическо значение в тази насока има също мисълта на
К. Маркс, развита многопосочно от него в „Икономическо-философски ръкописи
от 1844 г., че „човешката същност на природата е налице едва за обществения
човек, защото едва тук тя е за него звено с човека, негово битие за другия и битие на другия за него, жизнен елемент на човешката действителност; едва тук
тя е основа на неговото собствено човешко битие, а природата е станала за него човек. Следователно, обществото е завършеното същностно единство на човека с природата, истинско възкресение на природата, осъщественият натурализъм на човека и общественият хуманизъм на природата.6
По този начин постепенно, но неизменно се стига до идеята, че разумът трябва да бъде въздигнат в екзистенциален императив на новото историческо битие. Само така е възможно благоразумието на човешкото същество да се утвърди като духовен еквивалент на взаимодействието му с
природата, а пък и хуманизмът да се превърне в негов върховен критерий.
Това, преди всичко или практически, означава не само регулирано производство, но и такава солидна и комплексна организация на икономическия и
социалния живот, при която производството трябва да е насочено не просто
към обслужване на неразумни консуматори, а на равнопоставени и равноправни хора и всички техни дейности, за които би могла да допринесе икономиката.
Съвсем основателно американският учен Лестър Браун се съмнява, че
едно общество, в което безграничното желание да се присвояват колкото се
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Пак там, т. 23, с. 189.
Пак там, т. 25, част ІІ, с. 362.
6
Пак там, т. 42, с. 110.
5

62

може повече материални блага е главната движеща сила на развитието, може
да осъществи истински, реален преход към екологически приемлива политика.7
Учението на Маркс за човека има съществено значение за хуманистите
на ХХ век, за да стигнат до извода, че в основата на всички човешки нещастия
всъщност стои антихуманизмът, т.е. човешката бездуховност, закономерна последица от утвърждаването на една порочна цивилизация. Поради това расте
и необходимостта от нова концепция на човека, за неговото място и роля в
съвременното обществено развитие, от нова парадигма, основана на съчетаването на „духа на революцията” и „революцията на духа”. От друга страна, доколкото главната цел на човешката еволюция е социалната справедливост, расте и необходимостта от обществен модел, основан на социалната
справедливост. Но съчетаването на икономическия растеж, както подчертава и
Жак Атали, със социалната справедливост се явява основният нерешен и почти
неразрешим проблем на съвременната цивилизация, и затова се явява основа
за пораждането и развитието на различни конфликти в съвременния свят.8
В крайна сметка, в съвременния свят и сред демократичните умове все
повече се утвърждава убеждението за необходимостта да се осъществява критика на цивилизацията, която, благодарение на интензивното развитие на науката и техниката, постига изключителни резултати в напредъка на производителните сили, но пък не успява да реши произтичащите от това противоречия.
Марксовата антропология разглежда историческото развитие като резултат от формирането и разрешаването на социални, икономически, политически
и духовно-идеологически конфликти, определящи условията, при които по необходимост живеят хората. В основата на човешката еволюция той поставя
труда като съзнателна, целенасочена и присъща само на човека дейност, която
е свързана с появата на езика и изобретяването на оръдия на труда като основа на по-нататъшната биологическа, социална и духовна еволюция на човека.
Така всъщност се изгражда формулата, съгласно която културата се твори от
човека в онази степен, в която самият човек създава себе си в културата. По
този начин човекът се определя и като творение, и като творец сам на себе си.
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Браун, Л. 1995. Естествените граници на природата. – В: Състояние на планетата, Доклад на института
Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество. София,1995, с. 15-16.
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Атали, Ж. 1992. Хилядолетие. София, с. 18. В това се коренят и конфликтите в съвременния свят.
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В учението за човека Карл Маркс прави оригинална, мащабна и дълбоко
хуманистична аргументация на едно съвършено и исторически ново общество.
Той разглежда това общество като строй, в който може да се разгърне богатството на човешките същностни сили, но и като „премахване на човешкото самоотчуждение”, като „действително присвояване на човешката същност чрез и за
човека”, но и „възвръщане на човека към самия себе си като „човечен човек”9.
В едно от своите ранни и най-вдъхновени произведения „Към критика на
Хегеловата философия на правото – „Увод” Карл Маркс открито сочи действителната реабилитация на човека като единствено възможния изход и от духовното потисничество на религията. В „Икономическо-философски ръкописи
от 1844 г.” той специално подчертава и мащабно откроява ролята на социалните фактори за реабилитацията (или по терминологията тогава еманципацията)
на личността и посочва комунизма като възможност за такава реабилитация.
Маркс посочва, че човекът е център на своя свят във философския смисъл на думата, че е изначална същност и цел на този свят. В това разбиране
всъщност се изразява теоретическият хуманизъм в пълния смисъл на думата.
Това, че у Маркс човекът играе опосредствена роля в обществото, че производствените отношения са главният двигател на обществения прогрес, не е основание марксовото учение за човека да се интерпретира като „теоретически
антихуманизъм”, както това се опитват да правят някои негови критици. Както
отбелязва и Даниел Бел: „Маркс смята, че хората могат да създават своя собствена история в рамките на определени исторически възможности. Той започва
с една двойна концепция за човешката природа. Първо, съществува природен
човек или родов човек, чиято същност или родово битие, е биологична: потребността от храна, облекло, подслон, продължение на рода – производството и
възпроизводството на жизнените потребности. Съществува също така и исторически човек, чиято природа е непрекъснато пораждаща се. Чрез техне човекът властва над природата и в управлението на тази власт придобива нови
потребности, нови интереси, нови сили в процеса на нарастващото съзнание за
самия себе си. По този начин историята е отворена и в скока от царството на
необходимостта в царството на свободата човекът ще стане свръхчовек.10 Но
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Маркс, К., Ф. Енгелс. Съчинения. Т. 13, с. 108-109.
Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София, с. 242.
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Карл Маркс разкрива също, че и в условията на развитието, чиято основна ценност стоят печалбата и потреблението, неизбежно и постепенно се унищожава
благоразумието, като един от основните стълбове и признаци на хуманизма.
Егоцентризмът, надпреварата за трупане на богатство и неразумният хедонизъм стават главни действащи сили и единствена цел в живота на човешките същества, възприели ценностно-нормативния канон на капитализма. Затова
расте непрекъснато и неразумната експлоатация на природните ресурси, без
оглед на гибелните последици за идните поколения. В целия свят днес вече
намалява и очакваната продължителност на живота и то заради ново появилите се от наранената, сериозно и пагубно изменената природа болести. Доминиращите икономически и финансови групировки толерират диктаторските режими, разрушаването на природната среда и тероризма като „естествена борба”
за монопол над световния пазар. Корумпиращата меркантилност и всевластната конкуренция водят до неизбежно нарастване на недоверието, нетолерантността и агресивността както между отделните региони, така и между хората,
разделени от дълбока пропаст между бедността и богатството. Това неминуемо
води до най-различни конфликти и антагонистични противоречия: военни, политически, религиозни, идеологически, етнически, расови и т.н. Екологическата
криза, която се появява в резултат на прекомерно замърсяване на въздуха, водата, земята и храната, в генетичните промени и мутации, застрашаващи понататъшната еволюция на живота върху нашата планета. Същевременно все
по-тежко се изострят суровинната и енергийната кризи, а и свръх-урбанизацията поражда остри проблеми, свързани с храненето на населението, замърсяването, здравеопазването, шума, психическото напрежение. От своя страна, желанието за световно господство ускорява глобализацията чрез налагане на определен модел на развитие, политическа легитимност и начин на живот, характерни за най-силната в икономическо, военностратегическо отношение държава
в света като универсален начин на развитие. В резултат на това, в широки мащаби се разпространяват такива опасни явления, които определят съвременната цивилизация като дълбоко порочна. Най-важните нейни характеристики
са: престъпност, експанзия в биосферата, ниско ниво на развитие на човешкия
потенциал. Тук се налага отново да се върнем към идеята на Ф. Енгелс, формулирана преди 130-140 години и която представлява един от основните философски постулати на формулата за устойчивото развитие, като качествено нов
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цивилизационен избор. Връщането към нея до голяма степен би улеснило разкриването на същността на този нов подход към развитието – икономическо,
социално, духовно, културно, технологично. В „Диалектика на природата” Енгелс пише: „Както по отношение на природата, така и по отношение на обществото, при днешния начин на производство, се взема под внимание само първият, най-осезаемият резултат. И още се учудват, че по-далечните последици от
насочените към постигането на този резултат действия са съвсем други, найчесто противоположни, че хармонията между търсенето и предлагането се превръщат в своята полярна противоположност.11 Но в този му труд по-специално
внимание обаче заслужава и мисълта му, че анархията в производството и корумпиращата конкуренция, присъщи на съвременната цивилизация, са пречки
за рационалното въздействие върху природата и обуславят вредни за обществото изменения на жизнената среда. Решението на проблема, според Маркс, е
в това, да се развива хармоничното взаимодействие на човека с природата.12
В това се състои и хуманитарната стратегия за изграждане на един друг
свят, който съвременното човечество би искало да създаде и остави на идните
поколения, а и за чието тържество са давани и се дават безкрайно много жертви. В това се състои вечното изкушение на разума, за да победи завинаги безумието. То носи различни имена. Въпреки многобройните провалени опити за
успех, този стремеж на разума остава единствената алтернатива на всички,
известни досега, версии на порочната цивилизация. Днес с тази идея човечеството свързва визията за устойчивото развитие, като нова идеология, нов светоглед, нова философия, нова ценностна система или като нова парадигма на
съвременната социална философия. Тя прави неизбежна дълбоката трансформация във всички посоки и области на човешкото битие, а и преоценка на фундаменталните убеждения, които ръководят ценностното отношение на съвременния човек към света и социалното му поведение, което пък не е възможно
без осъзнаване на повелята на едно всеобщо споделяно понятие за смисъла
на човешкия живот, основаващо се на идеята за благоразумие, противно на
безумието на сегашната потребителска инерция. За да се осъществи това, е
необходимо най-после да се прозре истината за капиталистическия модел на
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развитие. Известно е, че още от зората на този социален и икономически модел
до наши дни великите мислители предупреждават, че социалната несправедливост постоянно ще се задълбочава като негов неизличим порок. Днес вече
сме свидетели на това пророчество, защото пред очите ни се разгръщат потресаващи или кошмарни явления, като глобален безпорядък, социален хаос, тежки природни катаклизми, невиждани досега мащаби на дълбока бездуховност.
Всичко това обаче става и в такова обществено-историческо време, което превъзхожда всички досегашни епохи с размерите на световното си богатство, при
което и пропастите между богатството и бедността постоянно се задълбочават.
Днес с нова сила се възражда идеята за нов, хуманистичен свят, възникват реални мечти за съвсем друг, нов световен порядък, за справедливо общество, за хуманистична цивилизация с универсална приложимост. Тази идея
завладява все повече и повече хора върху цялата Планета. Това е убедително
потвърждение за Марксовия диалектически хуманизъм.
От тези позиции Карл Маркс се противопоставя и на „грубия комунизъм”,
на онзи комунизъм, който „навсякъде отрича личността на човека”, на онзи вулгарен комунизъм, при който „всеобщата и конституираща се като власт завист е
тази скрита форма, която приема алчността и в която тя само се удовлетворява
по друг начин”. „Грубият комунизъм е само завършена форма на тази завист и
на това нивелиране, изхождащо от представата за някакъв минимум.13
Карл Маркс е убеден, че хуманистическата аргументация на комунизма, не на грубия комунизъм, а на комунизма, който произтича от „цялото
богато движение на историята”, но и който „запазва цялото богатство на
достигнатото развитие”, е възможност за човека да разгърне и утвърди
своето човешко богатство, своята индивидуалност, своята личност.
Тук се налага да се отбележи, че първият документ, съдържащ „гениалния зародиш на новия мироглед”, по думите на Енгелс, са прочутите „Тезиси за Фойербах”, които Маркс нахвърля през 1845 г. в бележника си. Единадесетте тезиса се отличват с необикновено богато и дълбоко съдържание.
Главната идея в този уникален труд, е ролята на революционната практика
в преобразуването на света. В „Нищета на философията” Карл Маркс прави
нова значителна крачка напред в разработването на своята теория на кла13
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совата борба и полага първите основи на тактиката на онеправданите. В
тази борба той вижда най-могъщия сигнал за освобождението на всички потиснати нации. С невероятна актуалност звучат във връзка с тази мисъл
думите на Енгелс, че „Никоя нация не може да стане свободна, ако в същото
време продължава да потиска други нации”.14 А в „Манифест на Комунистическата партия” се оформя като завършения образец на първия програмен
документ на научния комунизъм.
Оптимистичната парадигма на идеята за нов свят
Чрез формулата за „обществено-икономическа формация” Карл Маркс
аргументира своето откритие – материалистическото разбиране на историята.
Концептуалната формула „Обществено-икономическа формация” означава
съвкупността на материалните и духовно-идеологическите отношения
между хората, детерминирани от исторически обусловени производствени
отношения, които зависят не само от развитието на производителните
сили, но и от революцията на духа. Това е изискване, което Маркс свързва с
идеята на френските материалисти (Хелвеций, Дидро, Холбах), като я изяснява и прецизира, в „Към критика на политическата икономия” той разкрива още
по-ясно: „Моето изследване завърши със заключението, че правните отношения, както и държавните форми, не могат да бъдат разбрани нито от самите
тях, нито от тъй нареченото общо развитие на човешкия дух, че, напротив, те
се коренят в материалните условия на живота, чиято целокупност Хегел нарича
„гражданско общество”, и че анатомията на гражданското общество трябва да
се търси в политическата икономия... Общият резултат, до който стигнах и който, веднъж получен, служеше като ръководна нишка в моите по-нататъшни изследвания, може накъсо да се формулира така: В общественото производство
на своя живот хората влизат в определени, необходими, независими от тяхната воля отношения – производствени отношения, които отговарят на
определено стъпало от развитието на техните материални производителни сили. Съвкупността от 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 обществено съзнание. Начинът на производството на мате-
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риалния живот обуславя процеса на социалния, политическия и духовен живот изобщо”15. Именно в този контекст Карл Маркс разглежда и обществото в
неговата целокупност като обществено производство, което нарича жизнена
дейност. По този начин, според него, освен материалното производство хората
имат и други дейности, като например да опознаят природата, околната среда,
себе си, да вършат редица общественополезни дела, да създават духовни
ценности и други. Той вижда, че в обществената дейност се включва и изграждането на устойчива ценностна система, адекватна на комунистическата идея.
За Карл Маркс методологическа предпоставка в научния анализ на обществото и общественото развитие е признаването на дейностите и материалните условия за живота на човека, които той намира вече готови при своето
раждане, също както и тези, които вече са създадени от неговата собствена
дейност. Предмет на техния анализ е социалната система на дейността на хората, тяхното обществено производство.
Трудът е основният, решаващият фактор и необходима материална основа на обществените отношения. Трудовият процес, разбира онзи, най-съществен стимул, който е развил мозъка на нашите предшественици, обусловил
началото на отделянето на човека от биологическия свят и неговото издигане
над животните. Този преход от стадо към общество е дълъг и сложен процес. У
стадните предшественици на човека, възниква най-напред „обществен инстинкт”. През един доста продължителен период от време утвърждаването на
новото съдържание (чийто основен елемент е трудът като постоянна функция
и системообразуващ фактор на социалния живот) върви едновременно и отживяването, преодоляването на различни елементи от старата стадна форма,
включително и някои от наследените от висшите антропоморфни маймуни
структури на обединения и норми на поведение. На тази основа Марксовата
концепция за обществото дава възможност, от една страна, да се отличава
един период от историята от друг и, вместо да се разсъждава за „общество
изобщо”, философията на историята, да се изследва историческия процес в
рамките на определени обществено-икономически формации.
Историческият материализъм е философия на обществото, на неговата структура, но също и динамика. Основният въпрос на тази наука се
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свежда към изясняване на взаимоотношенията между материалните и духовните явления на социалния живот, т.е. между общественото битие и
общественото съзнание. Обект на историческия материализъм е диалектиката на човешката история. Това е съвкупността от най-общите за безкрайния свят закони и категории, действащи в развитието на обществото.
Маркс и Енгелс разкриват сложната и противоречива социално-икономическа същност на човека. Те показват интимната и многоаспектна природа на
неговото битие, реалните възможности да бъде съзнателно същество.
И така, обществено икономическата формация е общество на определена степен от историческото развитие, специфична цялостна социална система,
в основата на която лежат определен тип производствени отношения, обусловани от състоянието на производителните сили, която възниква, функционира и
се развива въз основа на присъщите и валидните за нея обективни закони.
С това определение Марксовото учение предпазва философията на
историята от разглеждането на обществото като механичен сбор от индивиди. Неслучайно Карл Маркс специално отбелязва, че „обществото не се
състои от онези връзки и отношения, в които тези индивиди се намират
един с друг. Обществото е най-важното условия за развитието на човека. Това условие, от една страна, е създадено от самия човек, а от друга
– произвежда човека като човек, защото и обществото е произведено от
човек.16 По този начин историята на обществото се представя като история на възникването, развитието и смяната не една обществено-икономическа формация с друга. Доколкото всяка обществено-икономическа формация представлява определена степен и стъпало във възходящото развитие
на човешкото общество, тази концепция дава възможност да се разкрива не
само обективния характер, но също и насочеността на социалния прогрес.
Бъдещите контури на една безсмъртна надежда
От друга страна, се дава възможност да се очертаят и бъдещите контури
на една нова обществено-икономическа формация, която неизбежно ще настъпи. Преходът от една обществено-икономическа формация в друга определя
съдържанието на отделните исторически епохи. Разработеният от Маркс и Енгелс исторически материализъм се основава на идеята за природо-историчес-
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кия процес на развитие на обществото, като се подчертава определящото значение на производствените отношения. В тяхната съвкупност Маркс и Енгелс
виждат реалната база на даденото общество. Всяка система от производствени
отношения, възникваща на определен етап от развитието на производителните
сили, е подчинена както на общите за всички формации закони, така и на особени, присъщи само на една от тях закони на възникване, функциониране и
преминаване в по-висша форма.Така и те стигат до извода, че хората сами творят своята история, обаче не могат да я творят произволно, защото всяко ново
поколение действа в определени обективни условия, създадени преди него.
Важно е също да се отбележи още един извод, който се налага от историко-материалистическа трактовка на обществено-историческия процес. Той
гласи, че не съществува общество изобщо, а има само, винаги и някъде определена съвкупност от обществени отношения, които са характерни за всеки
един конкретен етап от историческия процес. Най-общо казано, историческият
материализъм изгражда формационния подход на цивилизационния модел на
обществото. Този забележителен аспект остава неосмислен от техните последователи, които не разбират дълбоката същност на това истинско откритие.
Грешката на последователите на Маркс
Една от големите несправедливости към Маркс и неговото учение се
състои в това, че последователите му не довеждат докрай своята оценка
за него относно цивилизацията като естествен критерий на едно общество, символизиращо крайната цел на комунистическата идея. Разсъжденията
за Маркс, общо-взето, остават в границите на капиталистическото общество като порочна цивилизация без ясна визия за нейната алтернатива.
От тук и неспособността да се разкрие дълбоката истина, че по същество и капитализмът, но и социализмът, като първа и нисша форма на комунизма, остават в рамките на една и съща цивилизационна матрица. Не винаги и не от всички се осъзнава дълбокият смисъл на идеята, че през един дълъг период социализмът ще бъде съпътстван от „родилните петна на капитализма”. На това основане, навярно, се дължи несъзнателното или преднамереното отъждествяване на социализма с комунизма, като висша фаза на новата обществена идея,
която също толкова закономерно и неизбежно подлежи на по-нататъшно усъвършенстване. А капитализмът като разрушителна, несправедлива, неразумна,
потребителска фаза, допускаща социална несправедливост, ограбване на тру71

да на едни хора от други, използването на постиженията на културата, науката
и техниката за разрушителни цели, но и в интерес на незначително олигархично малцинство, което е несъвместимо с идеята за всеобщото благоденствие и
щастие, към което се стреми комунистическата перспектива на човечеството.
Изопачаван но непобеден, отложен, но не отменен –
това е Маркс
Обругавано и изопачавано, но непобедено и неопровергано, учението на
Карл Маркс остава едно от най-великите завоевания на човешкия разум. Завещаното от него наследство е белязано със знака на безкрайна актуалност. Много кал се хвърля в лицето на времето, през което моето поколение влезе в живота и посвети на него най-светлите си мечти и идеали. С тези идеали ние израснахме. Те станаха част от нашата истина за живота, а и за неговия смисъл.
Тези, които сега неистово крещят по площадите и представят България
като концентрационен лагер, обграден целият с бодлива тел и осеян с черепи
на убити хора, бяха до такава степен заслепени от своята омраза и алчност за
власт, че не подозираха как всъщност спечелиха презрението на цели поколения. Това е все едно заради клатушкането на пияния по прав и равен път да се
обвинява и ругае пътят. Толстой пише: „Осъди мен, а не пътя. Ако аз не знам
пътя за дома и ако вървя по него пиян и залитам, нима това доказва, че пътят
не е правилният? Ако аз се лутам, притечи ми се на помощ”. Болката от това
кощунство, жестокостта на това посегателство, бруталността на обругаването и
очернянето на годините на нашата младост, годините на нашите мечти, даже,
ако щете, заблужденията ме заставиха да се върна към детската наивност и
младежката всеотдайност. Да се иска от нас да гледаме на тези години с черни
очила, е все едно да искате да изменяме на себе си, на своята истинска същност, да се откажем от и да извършим едно огромно и дори напълно непростимо предателство към своята историческа памет. Но да се лишим от нея, реално
означава да изпаднем в състояние на безпаметност и без съвест на разума.
От всичко това обаче, не следва, че злото, несъвършенството и порочността са нелечими болести на човешката природа, че никога не сме в състояние да създадем един по-добър, по-богат, по-красив, по-сигурен и по-толерантен свят, населяван от хора, изградени по образ и подобие на човешкия идеал
за съвършенство и хармония. Единствено правилният и единствено разумният
извод е, че противоречивата природа на човека е само едно от безспорните
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доказателства за неограничените възможности на човека да избира доброто,
красивото, справедливото, истинното, мъдрото и съвършеното, че човек може и
да живее в свят, какъвто той пожелае и какъвто обаче сам може да изгради. И
той ще се изгради по негов образ и подобие. Достатъчно е да се разбере, че за
да бъде свободен, не е необходимо да лишава другите от свобода, че за да
бъде богат, не е необходимо да обрича другите на недоимък и мизерно съществуване, че за да се радва на добродетелта на другите, преди това трябва сам
да е добродетелен. Афоризмът, че всеки има такава съдба, каквато заслужава,
няма друг смисъл, освен че всеки сам прави своята съдба. А това означава, че
не можеш да избегнеш неизбежните последици от собствените си действия.
Българското 36-то Народно събрание приема закон за реституцията, с
който уж се възстановява социалната справедливост. Но 90 на сто от българите не мислят така. Те имат други представи за справедливост, която мъчителите и грабителите на плодовете на техния труд наричат неосъществима утопия. Както ще се види по-нататък в този текст, утопията не е неосъществима
мечта и безпочвено видение. Внушението, че тя не може да се осъществи, е
твърдение на хора, които искат да живеят в „комунистически условия” за сметка
на бедните, които са обречени на мизерия и лишения. Тяхното време изтича.
Настъпва нова епоха на хуманистичната цивилизация. Истината е, че съвременното човечество разполага с достатъчно съвкупно богатство, при което, при
справедливо разпределение и разумно използване, утре ще бъде още по-голямо, за да може да се гарантира живот на всеки гражданин на планетата, за да
се сложи край на най-позорното наследство, наречено гладна смърт. Тази идея
има много дълга и страшно тъжна история в еволюцията на човешкия род.
Впрочем, подобни проекти са предлагани много пъти. Но много скоро са станали жертва на жестока съпротива от страна на хора с големи богатства, натрупани по престъпен начин. И аргументът е бил винаги един и същ: това е комунистическа утопия и следователно не може и не трябва да се осъществява.
Предупреждението на Стефан Цвайг
„Една идея, която не е осъществена, пише Стефан Цвайг, не е нито победена, нито пък опровергана. Една необходимост, дори отложена, не става от
това по-малко необходима, тъкмо напротив, само идеали, които не са се изхабили или компрометирали, тъй като останали неосъществени, продължават да
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въздействат на всяко поколение като елемент на нравствено издигане. Само
те, все още неосъществените, се възраждат непрестанно.”
Човечеството и днес отново е на сложен кръстопът и боязливо повдига
поглед към нови хоризонти в търсене на Спасение. Идеите и ценностите на Ренесанса и Просвещението са осквернени. След 2000 години обещаното от Исус
Христос божие царство все повече се отдалечава от хоризонта. Същата съдба
има и провъзгласената от Мохамед социална справедливост. Най-светлите
идеали за справедливо общество са поругани и обявени за престъпно видение.
Въпреки това времето недвусмислено потвърждава, че тези светли и велики идеали са живи. Затова е истинско безумие да се внушава обратното. А
става все по-непокорна, по-непреклонна и нашата воля да оставим на децата и
внуците си един свят, който да бъде по-добър, по-благороден, по-хуманен, посправедлив и по-разумен, по-красив и по-истински от този, в който живеем!
Срещу тази идея обаче днес се опълчват едно корумпирано малцинство
и неговите продажни слуги, готови на всичко, стига да им се заплати добре.
След рухването на социализма в Източна Европа, дори се създава впечатление, че Маркс и марксизмът отиват завинаги в музея на историята. През
2000 г. обаче, при допитване на ВВС Маркс е обявен за „мислител на хилядолетието”. През 2013 г., използвайки комплексен критерий за оценка на научните приноси, едно от най-известните световни научни списания „Нейчър” обяви Маркс и за най-големия учен за всички времена. През последните години
в най-авторитетни американски, британски, германски, френски списания, вестници излизат стотици публикации, в които присъстват фрази, като „Завръщането на Маркс, ренесанс на марксизма, отмъщението на Маркс. След началото на световната икономическа криза през 2008 г. се отново се увеличи търсенето и преиздаването на редица негови съчинения. Това именно за сетен път
категорично потвърждава истината, че Маркс принадлежи на бъдещето.
Защо тази „несъмнено световна тенденция” се преследва особено настойчиво и безкомпромисно, с цената на цензура и репресии днес в България?
Реална ли е опасността да бъдат преследвани за комунистическа пропаганда, ако бяха изследователи на наследството на Карл Маркс, творци като
Джорджо Агамбен, Ален Бадиу, Славой Жижек, Тери Игълтън, Антонио Негри,
Майкъл Хардт, Имануел Уолърстейн, Борис Кагарлицки, Дейвид Харви, Етиен
Балибар, Пол Улф, Ерик Орлин Райт, Пери Андерсън и редица други като тях?!.
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Заслужава сериозно да се замислим защо след десетилетия антикомунистическа, антисоциалистическа и антимарксистка истерия в САЩ и техните
съюзници днес 51% от американците между 18 и 29 години открито, публично
заявяват, че предпочитат по-скоро да живеят в социалистическо общество. Известно е, че философи като Корнал Уест, Ноам Чомски, писателката Барбара
Еренрайх и други представители на американската левица не крият своите възгледи, а сенаторът Бърни Сандърс, който се самоопределя като „демократичен
социалист”, пък и който през 2017 година едно допитване показва, че е и найпопулярният политик в САЩ с 53% одобрение!17 Защо тогава в днешна, преходна България така бързо и недалновидно се отхвърля социализмът, като ненужен, ирационален и несъвместим с копнежите на българите социален проект!
Защо, след като Маркс отново е на мода в развития и богат западния свят, а и
издаването и продажбата там на неговите съчинения се увеличава, само в България споменаването на името му предизвиква иронична усмивка или гняв?
Впрочем, това което сега се обявява като комунизъм, съвсем не беше комунизъм в неговата автентичност. С удивително малодушие много вчерашни симпатизанти на комунистическата идеология забравиха или никога не са разбирали
предупреждението на Маркс, че между социализма и комунизма лежи много
дълъг исторически период, през който социализмът, като първа фаза на комунизма, се освобождава от „рождените петна” на капитализма. Ето защо не е
правомерно заедно с мръсната вода от коритото да изхвърлим и детето в него.
В същото време и у нас има много честни хора, които дори не са членували в комунистическата партия, но и сега, въпреки условията, цензурата и репресиите, защото другояче не може да се квалифицира „Законът Панев”, остават верни на своите убеждения и при променените условия се борят за тях. Така именно те потвърждават утвърдилият се в съзнанието на широките кръгове
сред населението исторически образ, че истински комунист е само онзи човек,
който е способен и реално се бори, на дело за хуманизъм, в смисъл на благородство на духа, на саможертва за чуждо щастие, в което вижда реализирано
собственото си щастие, на състрадание и милосърдие, за до страда с чуждата
болка и да се радва на чуждата радост. Комунист е човек, готов безкористно да
посвети своята енергия и ум, сили и способности, за да се създават условия за
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Виж: Все повече млади американци се увличат по социализма.- Сега, 23 февруари 2018, с. 12.
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пълноценно развитие и реализация на хората около него, в което той вижда
предпоставка за своето пълноценно развитие и реализация. Комунист е човек
на общото благоденствие, на общото щастие, който е неописуемо щастлив, защото другите са щастливи, а е и нещастен, защото има други нещастни хора, с
което той не се помирява и се бори да измени живота. За съжаление, този образ на комуниста напоследък е сериозно осакатен, профаниран от лъжливи комунисти, а пък и демокрацията днес е осакатена и профанирана от лъжливи
демократи. Казано открито и искрено, аз често се срамувам да заявявам, че
съм демократ по душа, като гледам какви хора се бият в гърдите и се самообявяват за демократи. Предпочитам да бъда добродетелен, „заблуждавайки
се”, отколкото „разярен звяр”, готов да удовлетвори само своята порочна душа”.
Способността да различаваме лъжата от истината, злото от доброто,
лъжливите пророци от истинските „рицари на духа” е заложена в човека и това
е един от неотменните атрибути на разума. Каква е вината на Демокрацията –
друго велико изобретение на човешкия дух, че се превръща в абсолютно свое
отрицание в ръцете на лъжливи пророци у нас, но и в световен мащаб днес?
Днес човечеството преживява една много голяма и дълбока криза: идеологическа, културна, ценностна, нравствена, смислова. Това е равностойно на
идеологически колапс. Това позволява на определени среди, заразени от болестта антикомунизъм, да отричат дори правото на носталгия по комунистическата идея сред милиони хора. Идеологическите ренегати на комунизма отново
се оказват неспособни да вникнат в същността на гениалните прозрения на
Карл Маркс. На тази основа се поддържат и две еднакво неверни твърдения.
Първото, че „Капиталът” на Маркс е неприложим към съвременния капитализъм. И, второ, че капиталът е само привилегия на капитализма, който от своя
страна е единствено възможният и единствено разумният модел на развитие.
Всичко това обаче налага академичната мисъл отново да възстанови
своето правомерно и освободено от конюнктурни идеологически и политически
съображения отношение към истинските ценности на комунизма, чийто теоретичен разум се явява великото Марксово учение. А нова е толкова повече неизбежно и в един свят, в който 1 % владеят 82 % от световното богатство. Тези
данни се съдържат в ново изследване на благотворителната организация „Оксфам” за времето от март 2016 до март 2017 г. При това концентрацията на
световното богатство е в ръцете на все по-малка група милиардери, които са
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увеличили състоянието си в сравнение с обикновените работници от 2010 година. При положение, че 42-ма богати държат пари, колкото имат 3,7 милиарда,
изглежда твърде парадоксално съобщението, че наред с 70 държавни лидери,
1900 босове на компании обсъждат в швейцарския курорт Давос причинената
от самите тях чудовищната пропаст между богатството и бедността, едно от
най-тежките престъпления срещу човечеството в световната история.18
Карл Маркс ясно, категорично и многостранно доказва, че именно подобна концентрация на капитала в ръцете на все по-ограничен кръг от хора, неизбежно и логично води и до „топлинната смърт на капитализма”. Ето обяснението на надигащата се вълна на опити за фалшифициране на неговото учение!
Българската теоретична мисъл трябва да се откъсне от компрометиращата компания на ренегатите на Марксовото учение, а и да се присъедини към
европейското мислене, основано на идеалите на Ренесанса и Просвещението.
Нужно ли е да ни се напомня отвън, че в САЩ в 370 университета се изучават
теоретични дисциплини по Маркс. В много страни от ЕС се наблюдава същата
тенденция, а дори в университетите в ЮАР се четат лекции дори по марксизъмленинизъм. Вместо диктат на манипулираното обществено мнение, днес вече
са крайно необходими свободни научни дискусии и уважение към съвестта на
разума. Само по този начин разумът ще победи безумието на нечестивостта!
Човекът е извървял една малка част от своя еволюционен път на Земята.
Той все още е в предверието на истинската си история. На него му предстои
тепърва да разгръща необятните простори на духовното си просветление. Досегашното му развитие е само подготовка за новата цивилизация на справедливостта, свободата, разумността, умереността и съзиданието. В наши дни нарастващата съпротива срещу капиталистическия модел на развитие и категоричното отстояване на нов цивилизационен облик на света придобиват внушителни мащаби. Това е и най-убедителното потвърждение за гениалността на
Карл Маркс, който пръв успя да въплъти в себе си величието на световния дух.
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С ИДЕИТЕ НА МАРКС ПРЕЗ XXI ВЕК
Боян Дуранкев
200 години от рождението на „Мислителят на хилядолетието”1 е отличен
повод да се оценят – от позициите на съвременността – основните идеи на
Карл Маркс.
Същевременно още в началото трябва да се припомни важната забележка на Ерих Фром, че „се създава впечатление, че нито политиците, нито журналистите нито веднъж не са прочели и един Марксов ред, а социолозите и
обществоведите са привикнали да се задоволяват с минимални познания от
текстовете на Маркс. И при това те се чувстват уверено, понеже нито един от
влиятелните в тази област личности не изказва недоумение по повод на техните съмнителни невежи заявления”2.
Отдалечеността във времето, когато са били писани трудовете на Маркс,
е чудесна възможност теориите, които той формулира, да се разглеждат не като догма (както до 1990 г.) и не като асоциални безумия (както след 1990 г.), а
чрез спокоен неидеологизиран анализ. Още повече, че и днес е вярна тезата
на Маркс че „докато професорите създаваха теория на историята, историята
продължаваше бурния си бяг, без да се грижи ни най-малко за историята на господа професорите”3.
От съвременни позиции теорията на Маркс може условно да се разграничи на „Обща теория на развитието” и „Специална теория на за стойността”,
подобно на уж нямащите пряка връзка обща и специфична теория на Айнщайн.
Двете теории са пряко свързани, подобно на връзката между атомната физика
и физиката на твърдото тяло; анатомията на човека и физиологията на човека.

1

Карл Маркс е най-великият мислител на всички времена - така смятат 23,67% от близо 30 000-те гласували на интернет сайта на Би Би Си „Радио 4”. Авторът на „Комунистически манифест” и „Капиталът” е
спечелил в надпревара с 20 други философи. Крайната класация е: 1. Карл Маркс. 2. Дейвид Хюм. 3.
Лудвиг Витгенщайн. 4. Фридрих Ницше. 5. Платон. 6. Имануел Кант. 7. Тома Аквински. 8. Сократ. 9.
Аристотел. 10. Карл Попър. През 2013 г., използвайки комплексен критерий за оценка на научните приноси, едно от най-известните световни научни списания „Нейчър” обяви Маркс за най-големия учен на
всички времена. През последните години в най-авторитетни американски, британски, германски, френски списания, вестници, издателства излязоха стотици публикации, в които присъстват фрази като „завръщането на Маркс”, „ренесанс на марксизма”, „отмъщението на Маркс”. След началото на световната
икономическа криза през 2008 г. се увеличи отново търсенето на неговите съчинения.
2
Эрих Фром, Марксова концепция человека. http://scepsis.ru/library/id_642.html
3
Маркс, К. и Ф. Енгелс, Съчинения. Т. 6, С., 1960, с. 47.

79

1. „Общата теория на развитието” на Карл Маркс
Разликата между теорията на Карл Маркс и теориите на останалите мислители по негово време (а и на доминиращата неолиберална доктрина преди и
сега) може да се формулира еднозначно: Маркс прилага системния подход
към въпросите на развитието – и във времето (с мисъл за бъдещите поколения), и в пространството (с очертаване на сложната взаимовръзка „природна
система – икономическа система – демографска система”). Центърът на неговите изследвания не е икономиката, а човекът, като икономиката има „обслужващ” характер.
Именно системният подход позволява на Карл Маркс да очертае както
материалистическото разбиране на историята, така и да се замисли как би изглеждал „краят на историята” (но не по Франсис Фукуяма) в едно бъдещо хипотетично комунистическо общество. При това Маркс не си представя евентуалния преход от капитализъм към комунизъм (и в първата част на „прехода” –
като социализъм) като единичен акт, а като процес с определени характерни
белези. Именно по тази причина не е важно заглавието на системата, а нейното
съдържание.
В следващите редове ще бъдат разгледани различията между капитализъм и социализъм по отношение на трите основни системи: природна, икономическа и социална.
1.1.Отношение към природната система.
„Всяко определено отношение към природата се обуславя от формата на
обществото”4, твърди Маркс.
При капитализма природата се тълкува двустранно: от една страна, като
„ресурс” на икономическата система – средство за постигане на нарастващи печалби; от друга страна, като вместилище за човешките отпадъци. Именно това
обществено отношение към природната система обуславя нейното ерозиране,
опустиняване и обоклучаване – всичко, което води до антропогенното „шесто
измиране”5. Последната капиталистическа неолиберална доктрина за глобализацията и антропоцентризма всъщност доразвива примата на икономическата пред природната система – независимо от екологичния ефект. Ефектът е

4
5

Маркс, К., Фр. Енгелс Съч. т. 3 (Немска идеология), 1957, с. 28-46.
Living Planet Report 2016, http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/

80

тотална криза на природната система, много по-дълбока и много по-опасна, отколкото финансовата криза през 2007 г.
Алтернативната социалистическа идея признава природната система
като източник на всичко живо, като среда за обитание и от човека, като се признават и правата на природата, а и нейните обективни нужди. В това отношение
има направени важни стъпки напред. Юридически пръв Еквадор поставя Правата на природата в своята Конституция от 2008 г.. Държавата се задължава да
въведе рестриктивни мерки, ограничаващи дейности, които биха довели до изчезването на видове, унищожаване на екосистеми и постоянна промяна в природните цикли. Следващите страни, узаконили правата на природата, са Боливия, Мексико и Бразилия. САЩ и Европейският съюз, въпреки че декларират
защитата на нуждите и правата на живата природа6, имат твърде колебливо и
неустойчиво поведение. Но някои щати и държави приемат собствени правила
за екология, които изпреварват общото законодателство.
Правата на природата проправят пътя на екологичното нормативно управление, което е в унисон с начина, по който екосистемите в действителност
функционират. Вместо обществото да създава рестриктивни закони, действащи post factum, може да бъде създадено позитивно и проактивно действащо
законодателство, което да доведе до програми и планове за екологично процъфтяваща природна среда, поддържаща целия живот, включително и човешкия. Вместо парадигмата, че природата по дефиниция е незащитена и върху
нея трябва да изграждаме системи за защита, социалистическата теза е, че
природата по дефиниция е защитена, а законът служи, за да определя нивото
на допустимо човешко поведение в граници, които не нарушават динамичния
баланс в околната среда. Една от най-ценните ползи на признаването на правата на природата е ефектът върху човешкото съзнание – установяване на
взаимната зависимост с природната система в правото и плановете – преобръща поведението, произлизащо от прагматичния интерес и разделението, довели до екологичната криза, на която сме свидетели днес. Точно както Европейската конвенция за правата на човека възниква като следствие на Втората световна война, така правата на природата следват естествената еволюция в развитието на правото – и това ще е следващото глобално движение за права, ко6

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на
дивата флора и фауна. http://www.biodiversity.bg/files/File/101_direktiva_za_habitatite.pdf
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ето ще даде шанс на човечеството за един цивилизован изход от глобалната
екологична криза.
1.2. Отношение към икономическата система.
Икономиката и развитието на икономическата система, според Маркс, не
са „откъснати” от човешкото развитие.
Обаче… „Богатството на обществата, в които господства капиталистически начин на производство, се явява като „грамадно натрупване на стоки”, а
отделната стока – като негова елементарна форма”7.
Но освен това, при капитализма се появява една особена стока, дефинирана от Маркс като стоката „работна сила”. Особеностите на тази нова стока
са блестящо анализирани в „Капиталът”, Т. 1.
По причината, че за капиталиста разходът на стоката „работна сила”
е еквивалентен на всеки друг вид разходи, той се стреми да минимизира цялостни си разход за единица (своя – в рамките на собствеността!) крайна продукция. Именно това го принуждава да упражнява натиск над работната сила – да
работи колкото може повече за колкото може по-малко възнаграждение. „Всяка
икономия се свежда в крайна сметка до икономията на време”. „За капиталиста
при конкуренцията с работниците въпросът е само за печалбата, за работника
въпросът е за съществуването. Стоката труд има по-нетраен характер от другите стоки. Тя не може да се натрупва. Нейното предлагане не може така лесно
да се увеличава и намалява, както предлагането на други стоки”8. Или, казано
от самия Маркс, „ако впрочем трудът е стока, то е стока с най-злощастни качества. Но дори и съгласно принципите на политическата икономия той не е стока,
защото не е свободен „резултат от свободна пазарна сделка””9. „Работната
заплата и печалбата се намират в обратно съотношение една към друга. Делът
на капитала, печалбата, се увеличава в същата пропорция, в каквато се намалява делът на труда, надницата, и обратно. Печалбата се увеличава в същия
размер, в какъвто се намалява работната заплата, и се намалява в същия размер, в какъвто се увеличава работната заплата.”10
И до днес конвенционалната политическа икономия „разглежда пролетария, т.е. този, който не притежава нито капитал, нито поземлена рента, а жи7

Маркс, К., Фр. Енгелс Съч, т. 23 (Капиталът), С., 1980, с. 46.
Пак там, Съч., т. 6, С., 1960, с. 587.
9
Пак там, т.. 42, С., 1983, с. 55.
10
Пак там, т. 6, С., 1960, с. 448.
8
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вее единствено от труда – едностранчив, абстрактен труд, – само като работник. Ето защо политическата икономия може да обоснове тезата, че и работникът, като който и да било кон, трябва да получава толкова, колкото да може да
работи. Тя не го разглежда в неговото извънработно време, като човек, а предоставя това на наказателното право, на лекарите, на религията, на статистическите таблици, на политиката и надзирателя на просяците.”11
За капиталистическото общество последиците са многостранни: работната заплата се определя от враждебната борба между капиталиста и работника12, понеже работникът е принизен до машината, машината може да му
противостои като конкурент13, макар че доходите на наемниците се повишават,
неравенството нараства и се появява олигархия – „материалното положение на
работника се е подобрило, но за сметка на неговото обществено положение”14;
икономиката, политиката и медиите се контролират от богатите; данъчните политики облагодетелстват богатите над работниците („плосък данък” в по-слабите страни; намалени данъци в по-развитите страни); наемните работници вече не могат лесно да се организират чрез синдикатите за справедливи заплати
и условия на труд; минималната работна заплата обикновено е твърде ниска за
простото възпроизводство на работната сила; студентски, жилищни и потребителски дългове създават общество на „съвременни роби” на банкерите; държавният дълг е нарастваща тежест за обществото, която никога не може да бъде изплатена; липсата на достойни работни места кара огромен брой хора да
„работят” в киберпрестъпността, търговията с наркотици и проституцията като
начин на оцеляване. Следователно „при западащо състояние на обществото –
увеличаваща се нищета на работника, при напредващо състояние – усложнена
нищета, при най-добро състояние – постоянна нищета15”.
Именно по тези причини „политическата икономия схваща обществената връзка на хората, или тяхната дейно осъществяваща се човешка същност,
тяхното взаимно допълнение в родовия живот, в истинския човешки живот под
формата на размяна и търговия”16; човешките социални мрежи се свеждат до
пазара. Затова „политическата икономия фиксира отчуждената форма на со11

Маркс, К. и Фр. Енгелс, Съч., т. 42, С., 1983, с. 51.
Пак там, т. 42, С., 1983, с. 45.
13
Пак там, т. 42, С., 1983, с. 49.
14
Пак там, т. 6, С., 1960, с. 450.
15
Пак там, т. 42, С., 1983, с. 49.
16
Пак там, т. 42, С., 1983, с. 23.
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циалното общуване като съществената и изначалната и като съответстваща
на човешкото предназначение”17.
Днешното увеличено „тегло” на капиталистическата класа е тъждествено
на нарастването на собствеността й спрямо общата собственост на пролетариата и прекариата.
Обратно, за социалистическото общество работната сила престава да
бъде стока, а личността се превръща в цел на свободното и всестранното човешко развитие. Именно тази идея насочва вниманието на Маркс към това, което на съвременен език се нарича оптимален „вектор на крайната продукция”
(фонд „Потребление”), който да формира „богатството на обществата, което, се
явява като „грамадно натрупване на личности”, а отделната личност – като негова елементарна форма”. В бъдещото общество богатството ще се измерва
със свободното, а не с работното време. Затова и „нашите нужди и наслади се
пораждат от обществото; затова ги мерим с обществена мярка, а не с предметите за тяхното задоволяване. Тъй като те имат обществен характер, те са относителни.”18
Днес тези идеи намират прекрасен математически израз в схемата на баланса на междуотрасловите връзки на Леонтиев: при капитализма разходите на
стоката „работна сила” са в първи квадрант; при социализма те стават компонента на трети квадрант и престават да бъдат „стокови”.
Освен това, „техническата разлика” между икономиката на капитализъм и
икономиката на социализъм не е само в липсата на експлоатация, а в замяната
на хоризонталните пазарни връзки, в които „съвкупното движение на това безредие е неговият ред”19, с предварителни планомерни връзки за бъдещето.
Именно всеобщата връзка, който днес икономико-математически рефлектира в
баланса на междуотрасловите връзки, е забелязана още от младия Карл Маркс
– „движението на един отрасъл на промишлеността се предава на всички останали”20.
Важна забележка. Социализмът не е тъждествен с аритметичното
нарастване на дела на държавата в икономиката. Комбинацията на капиталистическата икономическа система и държавната собственост се обуславя от
17

Маркс, К. и Фр. Енгелс, Съч., т. 42, С., 1983, с. 23.
Пак там, т. 6, С., 1960, с. 445-446.
19
Пак там, т. 6, С., 1960, с. 437.
20
Пак там, т. 1, С., 1975, с. 589.
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първата – тя диктува пазарните цени, политиката и медийното влияние. Преходът от капиталистическа система към социалистическа може да премине през
държавна собственост (със силни позиции и облагодетелстване на „партийците” – в СССР, в България и т.н.), но вероятно (при съвременните електронни
мрежи и модели) може и да прескочи държавната собственост.
1.3. Отношение към обществената система
Маркс вижда основното противоречие на капиталистическата система в противоречието „производителни сили – производствени отношения”. Ленин отива крачка напред: противоречието е „когато едните не могат да управляват, а другите не искат да живеят по старому”, което има допирни точки с основното противоречие на Маркс. Обществената система се оказва много посложна от „хоризонталната” представа на Маркс, а също и от „вертикалната” на
Ленин.
Маркс, обаче, е прав, когато твърди, че капитализмът има свои богати
възможности за „развитие на производителните сили” и нарастване на „богатството” като нарастващо „грамадно натрупване на стоки”. Но „обогатяването”
на капиталистическите пазари с опасни „стоки” при капитализма води до убийства и дехуманизация. Например, в САЩ при свободна продажба на оръжие
само за периода 1.01.2018-25.05.2018 г. са убити 5643 души ( от тях – 1268 непълнолетни) и ранени 10 337 души21 - повече, отколкото са загиналите американски войници през новия век! В Националния институт за злоупотребата с
наркотици на САЩ са представени констатации, събрани в рамките на Националното изследване за употребата на наркотици и здравето (NSDUH). Ето и
наркотиците, с които според проучването най-често се злоупотребява: алкохол
(65,7%); марихуана (13,5%); болкоуспокояващи (4,7%); транквиланти (2,3%);
стимуланти (2,0%); кокаин и халюциногени (1,80%); MDMA (3,4-метилен-диоксимета-амфетамин), най-популярен под наименованието екстази (1,00%) и т.н.22.
Печалбата е над хората: във все по-свободната продажба на наркотици; в проституцията, в хазарта и т.н.
И ако при капиталистическата система „свободата на пазара” е огромна, то тази свобода не осигурява достатъчно работни места или достойна
21

http://www.gunviolencearchive.org/
http://www.rehabcenter.net/percentage-people-use-drugs-us/
Също: https://www.samhsa.gov/topics/prescription-drug-misuse-abuse
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заплата на значителна част от населението, особено на младежта и расовите
малцинства. Отказът на някои капиталистически страни да приемат национална
здравноосигурителна схема с единствен платец е геноцид за бедните, младите,
възрастните и непривилегированите; хроничните заболявания нарастват поради увеличения икономически стрес, недостижимото здравеопазване и деградацията на хранителните продукти. Пристрастяването към наркотиците и алкохола и свързаното с тях нарастване на престъпността са основен ефект от колапса на сигурността на работното място и доходите. Фармацевтичната индустрия
увеличава богатствата си, като убива милиони хора всяка година чрез неправилна употреба и злоупотреба с медикаменти. Наблюдава се „подоходен” геноцид за възрастните хора, като се елиминират възможностите за достойни пенсии и се разрушава социалното осигуряване. Продължителността на живота,
например, в САЩ е по-малка от тази на много други развити страни и продължава да намалява.
Мисълта на Карл Маркс, че господстващата класа излиза винаги и като представител на нацията, е дълбока и богата със съдържание. При едно
„революционно”, но повърхностно третиране, най-лесно от всичко е на това
„представителство” да се придаде смисъл на евтино лицемерие. Тук става дума
обаче за действително представителство и действително на нацията като цяло
– но именно на така структурираната нация, както я виждаме при господството
на дадената класа. А в приложение към проблемите, които са предмет на разглеждане тук, приведената мисъл означава, че икономическият експанзионизъм на крупните фирми, който произхожда от монополистическата конкуренция между тях, се превръща в държавна политика и се налага на нацията
в цялост. Човечеството много лесно би се справило с огромната опасност на
милитаризма, надвиснала над него, ако не ставаше дума само за шайка сребролюбци, които са успели да излъжат (а как е станало възможно това чудо?)
няколкостотин милиона иначе нормални личности. Сложността на проблема е
там, че тази организирана шайка сребролюбци, в качеството си на такива социални организми, които съществуват във и чрез монополистическата конкуренция, действително налагат над всички останали своите интереси и то като интереси на нацията: но на нацията такава, каквато тя е под тяхното управление.
Обстоятелството, че транснационалните корпорации налагат своите интереси като интереси на нацията (а не само ги пропагандират като такива), ин86

терпретирано едностранчиво и абсолютизирано, в достатъчна степен намира
образна формулировка в известния афоризъм, че това, което е изгодно за „General Motors”, е изгодно и за Съединените щати. Този афоризъм налага като извод едно разнасяне на отговорностите за империализма върху националната
икономика, и то без оглед на специфичността на монополистическата конкуренция, а в качеството й на национална икономика изобщо. В духа на приведените по-горе бележки за превръщането на класовите интереси в национални се
привеждат аргументи от този вид: нима позициите, които Съединените щати
имат в други страни, са от интерес само за монополите, може ли да съществува
икономиката на тази страна без петрол, пък все едно дали тази икономика е монополистическия капитализъм или каквото и да било друго?
Научната трактовка на въпроса обаче изисква да се предпазим от едностранчивост не само в едната посока – както това беше подчертано по-горе, но и
откъм другата, а именно откъм отъждествяването на „General Motors” със Съединените щати. Колкото и да изглеждат убедителни, каквато и част от истината
да съдържат в действителност в себе си, приведените по-горе аргументи, взети
в цялост, са несъстоятелни, защото прикриват специфичната роля именно на
монополистическата конкуренция, и то за диференциални позиции на едни монополи спрямо други. Ако извадим от сметката този фактор, голяма част от
причините за експанзия отпадат. Що се отнася до тези, които остават като израз на интересите на дадена нация в цялост по отношение на интересите на
друга нация, те зависят на свой ред в голямата си част (но също не изцяло) от
социално-икономическата характеристика вече на самите нации, спектърът
на която – за разлика от това, което се мислеше в миналото – се оказа също
много широк. Но така или иначе, разтварянето на специфичната роля на монополистическата конкуренция между крупните фирми в общи житейски мъдрости
за всеобхватния характер на противоречията в интересите може да има само
емоционално, обаче в никаква степен не и каквото и да било научно значение.
Обратно, при бъдещото социалистическо общество ще властва, твърди
се, принципът „От всекиго според способностите, всекиму според труда” – балансът на междуотрасловите връзки и компютъризацията улесняват възможностите за такова изчисляване; „равенството” и „братството” ще позволят достоен
живот от раждането – чрез удължен полезен живот – до смъртта. Ако при капи-
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тализма работникът „работи, за да живее”23, то при бъдещото общество работата ще е първа жизнена необходимост, но не средство за съществуване.
Що се отнася до демокрацията, то тя е, „разбира се, само преходен етап,
не към нова, подобрена аристокрация, а към действителна, човешка свобода”24.
Но всъщност е много важно по какво ще се различава бъдещата демокрация от
капиталистическата? И тук вече се налага едно по-обширно цитиране:
„Всеки…, навършил 21 години, има правото да бъде избиран, при условие, че не е претърпял углавно наказание.
Народните представители получават възнаграждение, за да може и работникът да заседава в парламента…
В бъдеще армиите трябва да бъдат същевременно и работнически армии, та войската не само да потребява, както преди, но и да произвежда повече, отколкото възлизат разходите за нейната издръжка. Това е покрай другото
един начин за организиране на труда.
Съдопроизводството е безплатно.
Княжеските владения и другите феодални имения, всички рудници, мини
и т. н. се превръщат в собственост на държавата. На тези земи земеделието се
води в интерес на цялото общество в голям мащаб и с най-модерни помощни
средства на науката.
В областите, където е разпространена арендата, поземлената рента или
арендата се плаща на държавата под формата на данък. Поземленият собственик, който не е нито селянин, нито арендатор, не взема никакво участие в производството. Затова неговото потребление е просто злоупотребление.
Вместо всички частни банки, се учредява държавна банка, банкнотите на
която имат законен курс. Тази мярка прави възможно регулирането на кредитното дело в интерес на целия народ и подкопава по този начин господството на
едрите финансисти…
Държавата взема в свои ръце всички транспортни средства: железници,
канали, параходи, пътища, пощенски станции и т. н.
В заплащането на всички държавни чиновници няма да има никакви други различия освен това, че семейните, т. е. лицата с по-големи потребности,
ще получават и по-голяма заплата от останалите.
23
24

Маркс, К. и Фр. Енгелс, Съч., т. 6, С., 1960, с. 431.
Пак там, т. 1, С., 1975, с. 573.
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Пълно отделяне на църквата от държавата. Духовенството от всички вероизповедания ще получава заплата изключително от своите доброволни общини.
Ограничаване правото на наследяване.
Въвеждане на високи прогресивни данъци и отменяне на данъците върху
предметите за потребление.
Учредяване на национални работилници. Държавата гарантира на всички
работници средства за съществуване и се грижи за неработоспособните.
Всеобщо безплатно народно образование.”25
Не е излишно да се напомни и единадесети тезис за Фойербах: „Философите само по различен начин са обяснявали света, но задачата се състои в това, той да бъде изменен.”26 „Изводите са повече от безполезни, ако те се закрепват сами за себе си, ако те не станат отново предпоставка за по-нататъшно
развитие.”27 Но дали промяната ще се осъществи по насилствен или по мирен
път? Логиката тук е много проста: ако е възможна по мирен път, това е найдоброто решение; но ако има насилие върху опитите за промяна, то „на насилието следва да се отговори с всички средства на насилието. Пасивната съпротива трябва да се опира на активна съпротива. В противен случай тя ще
прилича на съпротивата на телето, което касапинът води за клане.”28
2. „Специалната теория за стойността” на Карл Маркс
Гигантска крачка напред в развитието на икономическата теория е Марксовата теория за разграничаване на потребителна стойност и разменна стойност.
2.1. Потребителна стойност и разменна стойност
Потребителната стойност принадлежи на външен предмет, нещо, което със своите свойства задоволява човешки потребности от някакъв вид. „Полезността на един предмет го прави потребителна стойност. Но тази полезност
не виси във въздуха. Обусловена от свойствата на стоковото тяло, тя не съществува вън от него. Поради това самото стоково тяло, напр. желязото, пшеницата, диамантът и т. н., е потребителна стойност, или благо. Този характер на
стоковото тяло не зависи от това, дали присвояването на неговите потребител25

Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т.5 (Исканията на Комунистическата партия в Германия), С., 1958, с. 1-3.
Пак там, т. 42, С., 1983, с. 249.
27
Пак там, т. 1, С., 1975, с. 564.
28
Пак там, т. 6, С., 1960, с. 35.
26
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ни свойства струва на човека много или малко труд. При разглеждане на потребителните стойности винаги се предпоставя тяхната количествена определеност, напр. една дузина часовници, един аршин платно, един тон желязо и т. н.
Потребителните стойности на стоките съставят предмет на една специална
дисциплина — стокознанието. Потребителната стойност се реализира само в
потреблението, или в консумацията. Потребителните стойности съставят
вещественото съдържание на богатството, каквато и да е неговата обществена форма.”29 Природата на тези потребности, все едно дали те имат за
източник напр. стомаха или фантазията, никак не изменя същността на работата. Тук не става дума и за това, как даденото нещо задоволява човешката потребност: дали пряко, като средство за живот, т. е. като предмет за потребление,
или по околен път, като средство за производство.”
Динамиката на икономическата система се състои не само в растежа на
количеството на всеки даден вид потребителна стойност, но и в повишаване на неговата полезна функция. Затова обемът на крайната продукция ни интересува не само като овеществен труд, но и като система на полезните функции. Затова, като последващ, интересен е въпросът, в състояние ли е цената,
която измерва и съизмерва компонентите в първия от тези два аспекта, да характеризира тяхната съвкупност и във втория аспект – като полезни вещи?
Във връзка с този въпрос, който критиците на Маркс – от името на теорията за пределната полезност – считат за свое главно оръжие против него, е
подходящо да приведем някои много характерни положения, изтъкнати именно
от Карл Маркс, и то дълго преди зараждането на тази теория:
„Ако потребителната стойност на отделната стока зависи от това, дали тя
сама по себе си задоволява някаква потребност, то потребителната стойност на известна маса обществени продукти зависи от това, дали тя е адекватна количествено на определена обществена потребност от продукти от всеки вид и следователно дали трудът е разпределен между различните сфери на
производството пропорционално, в съответствие с тази обществена количествено определена потребност”30. А що се отнася до основния принцип на теорията за пределната полезност, именно за принципа на субституцията: „Тъй като
стоката се купува от купувача не поради това, че тя има стойност, а поради то29
30

Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т. 23, С., 1968, с. 48.
Пак там, т. 25, ч. II, С., 1960, с. 185-186
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ва, че има „потребителна стойност” и се употребява за определени цели, то
само по себе си се разбира: 1) че потребителните стойности „се преценяват”,
т.е. изследва се тяхното качество (точно така, както количеството се измерва,
претегля и пр.); 2) че когато различни видове стоки могат да се заменят една с
друга за едни и същи цели на потреблението, на този или друг вид се отдава
предпочитание и т.н.”31. Към същата тема се отнася и функцията на планирането на съвременните корпорации, насочено към това да бъде наложен даден
продукт на пазара, вместо да се стои на базата на „добросъвестното” и „алтруистично” разгадаване на нуждите на обществото. Карл Маркс пръв открива тази
закономерност, а именно, че производството е, което създава потребностите,
но за съжаление тази дълбока истина само се повтаря механично, като при това й се придава твърде субективизирано съдържание. Съвременният капитализъм доведе тази закономерност до особено голяма сила.
2.2. Разменна стойност и цена при капитализма
Но фундаментът на цялото по-нататъшно творчество на Карл Маркс в
икономическата наука е именно теорията за разменната стойност.
Едва ли може да се намери публикация, отнасяща се до основните проблеми на икономическата наука, в която Марксовата теория за стойността да не
е била предмет или на тотално отричане, или на адмирации и безусловно приемане. Самото това обстоятелство е вече достатъчно, за да стане ясно голямото значение на теорията за разменната стойност, мястото, което тя заема както
в историята на икономическата мисъл, така и в системата на съвременната икономическа наука.
Интерпретацията, която предшествениците на Карл Маркс и в частност
представителите на английската класическа политическа икономия даваха на
проблема за разменната стойност, се обуславяше от един съвсем емпиричен
въпрос: от какво се определят количествените отношения (а следователно и
цените), в които стоките (при едни вече развити капиталистически отношения)
се разменят.
Най-релефно и остро сложността на проблема за отношенията между
стоковото производство и капиталистическото производство изпъква в това
противоречиво положение, в което се оказа Адам Смит. Наистина, – пише
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Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т. 19, С., 1960, с. 387.
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Маркс в „Към критиката на политическата икономия” – Адам32 определя стойността на стоката със съдържащото се в нея работно време, но след това пренася действителността на това определение на стойността в доадамовите времена”33. Казано по друг начин, онова, което на Адам Смит се вижда правилно от
гледна точка на простата стока, става за него неясно, щом на нейното място се
появят по-висшите и по-сложни форми, характерни за капитализма: капитал,
наемен труд, поземлена рента и т.н. „Той изразява това така, че стойността на
стоките се е измервала със съдържащото се в тях работно време в paradise lost
(загубения рай) на бюргерството, когато хората още не си противостоели като
капиталисти, наемни работници, поземлени собственици, арендатори, лихвари
и т. н., а само като прости производители и обменители на стоки”34. Приведеният цитат е пример за дълбок и в същото време крайно синтетичен анализ на цяла една школа в икономическата наука. Превъзходната ирония, която се получава с позоваването на Смит по личното му име – Адам, и с отпращането към
доадамовия рай, който митологическият Адам е загубил, изразява именно това
обстоятелство, че противоречията на развитите капиталистически отношения,
пред които тясната постановка на проблема за стойността изправя Адам Смит,
го карат да търси спасение в изкуствени условия (липса на капитал и на поземлена частна собственост), които са надраснати от капитализма.
Противоположно на Адам Смит, Дейвид Рикардо е „разработил определянето на стойността на стоката само от работното време и показва, че този закон господства и над онези буржоазни производствени отношения, които на
пръв поглед най-много му противоречат. Изследванията на Рикардо се ограничават изключително с величината на стойността (к. К. М.), и по отношение на
нея той поне се догажда, че осъществяването на закона зависи от определени
исторически предпоставки”35, а именно за развитите вече капиталистически отношения.
Поставяйки като непосредствен проблем количественото определение на
разменните отношения при капитализма, представителите на английската класическа политическа икономия се виждаха изправени пред една икономическа
система, която се характеризира, в най-общата си форма, като простото сто32

Смит, но подхождащо на първия човек в рая – бел. авт.
Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т. 13, С., 1964, с. 63.
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ково производство — и разменните отношения при тази най-обща форма те се
опитаха да пренесат направо и механически върху нейното по-нататъшно развитие, какво то представлява зрялата капиталистическа икономика. По този начин те не само че не можаха да решат, но просто прескочиха основния проблем
– да се изведат теоретически икономическите отношения (и в това число, разбира се, и чисто количествените разменни отношения на стоките при капитализма) от общите закони на стоковото производство и по този начин да се разкрие обективната необходимост на историческия процес, при който стоковото
производство се развива в капиталистическо стоково производство.
Фаталната грешка на огромна част от теорията на съвременния Economics е свеждането на капиталистическото производство до простото стоково
производство и търсенето на линейни връзки в статична производствена система. Разбира се, изучаването на простото стоково производство, предшестващо
капиталистическото стоково производствен, е необходимо, но не и достатъчно
условие. Все едно, човекът да се обяснява на базата на биологичните процеси,
а биологичните процеси – на основата на химическите процеси, които са ги
предшествали. Аналогично е и в икономиката: не можем да разберем капиталистическата икономика, ако не стигнем до стоката, от която капиталът произхожда и логически, и исторически. Именно по тази причина великото произведение на Карл Маркс започва с най-важните думи: „На пръв поглед буржоазното богатство изглежда като огромно натрупване на стоки, а отделната стока —
като негово елементарно битие”36. Именно този „на пръв поглед” остава инструментариумът на изследване на онези хора, които се наричат икономисти, изследващи „пазарната икономика” като проява на простото стоково производство. И Маркс също започва от този „пръв поглед”, от това, да се подложи на анализ именно елементарното битие на стоката, но веднага отива към оценка на
„богатството на обществата, в които господствува капиталистически начин на
производство” – едно много по-високо стъпало на икономическо развитие.
На такава широка плоскост Карл Маркс поставя и характеристиката на
стоката като „елементарно битие” на буржоазното богатство: „Потребителните стойности съставляват вещественото съдържание на богатството, каквато и да е неговата обществена форма… При тази обществена форма, ко-
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Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т. 13, С., 1964, с. 15.
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ято имаме да разглеждаме тук, те същевременно са и веществени носители на
разменната стойност… Разменната стойност се явява преди всичко като количествено съотношение, като пропорция, в която потребителни стойности от
един вид се разменят с потребителни стойности от други вид… Тези неща изразяват вече само това, че при тяхното производство е изразходвана човешка работна сила, че в тях е натрупан човешки труд. Като кристали на тази обща за
всички тях обществена субстанция те са стойности – стокови стойности…
онова общо, което се изразява в разменното отношение или в разменната стойност на стоките, е тяхната стойност… само средно необходимото, или обществено необходимото работно време”37
Като материализация на обществения труд, всички стоки са кристализация на едно и също единство. Сега трябва да разгледаме определения характер на това единство, т.е. на труда, който е въплътен в разменната стойност” (с.
29).
Както се вижда от приведеното място в „Към критиката...”, трудът като
субстанция на стойността не се постулира априорно — той изпъква в това си
качество непосредствено, по един съвсем очевиден начин. Наистина, трябваше
да мине цяла епоха в историята на икономическата мисъл – например тази на
физиократите, – за да се разграничи производството от природните процеси, но
след всичко това става съвсем ясно и очевидно, че всяко производство във
всяка епоха, независимо от неговата обществена форма, независимо от това,
дали голяма или малка роля играят натрупаните отнапред производствени
фондове, ще има ли или няма да има частна собственост върху производствените фондове и земята – се отличава от всеки друг тип процеси с това, че представлява въздействие на организирани в общество хора върху природните
обекти (за да станат те потребителни стойности), т. е. представлява именно изразходване, по прекрасния израз на Маркс, на „човешка жизнена сила”.
Именно в тези колкото очевидни, толкова и фундаментални положения К.
Маркс пуска корените на своята трудова теория за стойността. Каква форма
получават отношенията между хората в този именно процес на материалното
производство, в който те влагат своята „жизнена сила”, – този въпрос съставля-
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Маркс, К., Фр. Енгелс Съч., т. 23, С., 1968, с. 48-51.
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ва главния проблем на икономическата наука: но очевидно неговото изследване е невъзможно, ако се игнорират посочените изходни положения.
Принципната постановка на Карл Маркс, при която общественото производство се разглежда като изразходване на „човешка жизнена сила”, се оказа
много продуктивна за икономическата наука. Това обстоятелство, впрочем, е и
сигурен белег за ценността на всяка научна теория: с течение на времето нейната продуктивност расте. Каква е, от тази гледна точка, съдбата на Марксовата фундаментална теория за стойността през изтеклия оттогава период?
В т. II на „Капиталът” Маркс привежда своя знаменит двупродуктов модел на възпроизводството. Всъщност, Марксовите схеми имат приложение не
само за капитализма, а и за всеки вид производство с развит обществен характер. На тази база се разви балансовият метод на планиране. Идеята и практическият опит на балансовия метод получиха математически израз в известната
Леонтиевска матрица на междуотрасловите връзки, развита по-късно за целите
на планирането от акад. Евгени Матеев38. Ако вземем в съвкупност всички видове възпроизводими продукти, ще получим система, при която един вид продукция служи при определени разходни коефициенти за производство на друг
вид продукция. От гледна точка на системата в цялост и без още да сме пристъпили към въпроса за класовата структура на общественото производство, изходът от тези взаимно преплетени междуотраслови връзки е крайната продукция, която представлява съдържание на националния доход. На този изход съответства вход отвън. При единичните производствени процеси той представлява новоприсъединената стойност. В общия модел (без още да бъде разграничена между работна заплата и печалба) тази категория получи в съвременната икономическа наука на Запад наименованието value added (присъединена
стойност). Когато прекараме „присъединената стойност” през системата с помощта на транспонираната матрица на междуотрасловите връзки, получаваме
като мерна единица на всеки един елемент в изхода коефициентите на преките
плюс косвените (т. е. чрез употребените средства за производство) вложения
на труд, изразен в условни по своя мащаб парични единици39. Иначе казано, в
основния модел, който описва общественото производство само по себе си, без

38

Матеев, Е., Структура и управление на икономическата система. Второ издание. Издателски комплекс
на УНСС, С., 2015.
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още да сме пристъпили към неговата класова структура, ние получаваме стойността в точния Марксов смисъл на това понятие.
По такъв начин матрицата на междуотрасловите връзки – този превъзходен апарат за описание и анализ на общественото производство — се
оказа истински микроскоп, който даде възможност на икономистите, в т. ч. и на
противниците на Маркс, да видят във всички подробности това. което Карл
Маркс със своето остро теоретическо зрение видя, но и показа и то без микроскопа на математиката още преди повече от сто и петдесет години. Капиталистическата форма на стоковото производство се отличава, първо, с това, че стоковите отношения обхващат цялото обществено производство и получават найвисоката си степен на развитие, и, второ, с това, че те се разпростират и върху
работната сила. Анализът на тази форма, който, както се вижда, не може да не
се опре върху общата характеристика на стоковите отношения, е предмет на
трите тома на „Капиталът“.
Ако насочим „микроскопа” на математическия апарат на междуотрасловите връзки към зряло капиталистическия етап на еволюцията на стоковите отношения, този апарат ще ни покаже какво става с основната категория – стойността, която той ни беше разкрил по-горе в общия й вид. Работното време (изразено с някакъв паричен мащаб, например 1 работен час = 1 лев), което виждаме като екзогенен ресурс, се разделя на две40. Една негова част е заплатена,
например 1 работен час — 0,5 лева заплата, останалата част става печалба.
Това е също въпрос на непосредствена констатация и именно в това си качество представлява отправна точка за по-нататъшния теоретически анализ. Първата част си остава пропорционална на вложения труд. С втората стават съществени изменения. За да се разберат тези изменения, необходимо е да видим зад функционалните връзки, които моделът описва, каузалните фактори,
които движат цялата система – конкуренцията, като неин „механизъм”.
При простото стоково производство непосредственото съдържание на
конкуренцията е минимизацията на трудовите разходи за единица доход. При
следващото – капиталистическото стоково производство – двигателят изменя своето съдържание. Решения взимат капиталистите, те са главният агент на
икономиката, като тяхната непосредствена цел е минимизацията на вложения
40
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време на неговите лекции във ВИИ „Карл Маркс”, както и обсъждани с него.
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капитал за единица печалба. Затова точката на равновесие, към която в хода
на конкуренцията системата се стреми, се характеризира с тенденция към един
среден коефициент на пропорционалност на принадената стойност не спрямо
вложеното работно време, а спрямо вложения капитал. Поради това, докато
при стоковото производство изобщо разменните отношения намират пряк израз
в стойността, която моделът ни показва като преки и косвени вложения на работно време, при неговото прерастване в капиталистическо стоково производство те се обуславят от сумата на два фактора: преките и косвените вложения
на работно време, изразени в коефициента на работната заплата за единица
труд, плюс преките и косвените вложения на капитал, изразени чрез средната
норма на печалба.
Тази характеристика на разменните отношения, която математическият
модел на междуотрасловите връзки ни показва по екзактен начин, не е нищо
друго освен теорията на Карл Маркс за средната норма на печалбата и производствената цена, която е приведена от него в трети том на „Капиталът”. От
този пункт нататък цялата дискусия около теорията за стойността, която се води в течение на век и половина-два, се съсредоточава върху въпроса, запазва
ли се връзката и каква е тя между стойността, като вложен среден обществено
необходим абстрактен труд, и производствената цена, като резултат от двата
екзогенни фактора на системата от уравнения. На пръв поглед коефициентите,
с които преките и косвените вложения на работно време, от една страна, и преките и косвените вложения на капитал – от друга, определят цената, могат да
се изменят независимо един от друг. Тази външна видимост дава начало на
всички теории за „производителността” на различните фактори поотделно и за
разпределението като израз на тази различна производителност. В това число
и на теорията за „намаляващия се добив”.
Нека обаче при равни други условия, т. е. при дадени разходни коефициенти на матрицата на междуотрасловите връзки, и при даден номинален израз
на заплатения труд да изменим произволно процента на печалбата спрямо вложения капитал. Това изменение ще засегне и средното равнище на цените в цялост. Но от значение за разглеждания проблем тук е не абсолютното равнище,
а отношението между цените. За да разберем релативните цени, трябва да
приемем средното равнище като дадено. Ако спазим това условие, коефициентът на работното време, т. е. паричният израз на работната заплата за единица
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труд, от една страна, и средната норма на печалбата – от друга, могат да се изменят само по отношение на едното към другото: намалението на работната
заплата за единица труд ще означава увеличение на печалбата от единица капитал или обратното.
Средната норма на печалбата се оказва (по такъв начин) чисто и просто
преобразувана форма на нормата на принадената стойност. Тези стоки, които
се отличават със средна трудоемкост и средна фондоемкост, получават цени,
които се покриват с техните стойности; стоки, които имат по-висока трудоемкост
и по-ниска фондоемкост от средните величини, получават цени, отклонени надолу от стойността; и съответно стоки, които имат по-ниска трудоемкост и повисока фондоемкост от средните значения, получават цени, отклонени нагоре.
Сумата от цените е равна на сумата от стойностите, изразени в условния коефициент, който сме приели като зададен.
Едно твърде елементарно преобразуване на матричното уравнение на
производствената цена, което тук не можем да приведем, е достатъчно, за да
покаже всичко това с ясния и точен език на математическия модел. Впрочем и
тук, въпреки привидната сложност на теорията, става въпрос за един очевиден
факт: ако приемем равнището на цените, както и производителността на труда,
за определени, а това значи – ако приемем стойностната маса за дадена, можем да увеличаваме печалбата само ако намаляваме заплатите, или да увеличаваме заплатите само ако намаляваме печалбата. Но и в единия, и в другия случай се касае за разпределение на една и съща „материя” — стойността
(изразена с даден мащаб на цените). Ясно е, че за да говорим за разпределение, трябва да знаем какво е това, което разпределяме. Фундаменталната теория за стоката и стойността идва, за да ни даде точен отговор: това, което се
разпределя, е „жизнената сила” на човека, неговият труд, който отличава съвкупността от производствени процеси от всички други процеси в природата.
Мястото на фундаменталната теория за стойността изпъква по такъв начин с цялата необходима убедителност. И така, цената – при капитализма и при
условията на свободна конкуренция – представлява преразпределена стойност. Необходимото и достатъчното обяснение – както от качествена, така и от
количествена гледна точка, – на това преразпределяне обаче се съдържа в две
основни предпоставки: частна собственост върху производствените фондове и
свободна конкуренция (липсата на монопол).
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Марксовата теория за производствената цена разкри механизма на ценообразуването (превръщането на относителната стойност в цена) при равновесно състояние на системата, което се характеризира със съответствие (на базата именно на такива цени) между търсене и предлагане. Но равновесното състояние е само някаква средна величина, около която се колебаят действителните състояния на неравновесие. Именно чрез отклонение на пазарните цени
от тези цени на равновесието, конкуренцията управлява при условията на капиталистическата частна собственост количествените отношения. По такъв начин
без понятието за абсолютната стойност става невъзможно да се обясни производствената цена (обусловена от двата вектора: вложения труд и вложения капитал), без понятието за производствена цена става невъзможно да се обяснят
емпирично съществуващите при свободна конкуренция цени, – тъй както без
центъра на равновесието не можем да си обясним и движението на махалото.
Но тази строга логическа линия на теорията продължава и по-нататък.
Силата на привличането, което производствената цена упражнява, е пълна при
идеалните условия на свободна конкуренция. Но отклоненото махало на дадена емпирична цена може да бъде задържано по пътя му към производствената
цена (като точка на равновесието) от някакъв допълнителен фактор. В съответната на тази преграда степен емпиричната цена се превръща в монополна. К.
Маркс постави основите и на теорията за монополната цена, а именно в тази
сфера, в която монополът намираше най-ярко проявление през миналия век.
Става дума за Марксовата теория за диференциалната и особено за абсолютната земна рента. И това, което в случая е от значение да се изтъкне, се състои
отново в тясната връзка, по последователните звена на проследената дотук логическа линия, на теорията за монополната цена с теорията за стойността.
И така, специалната Марксова теория за стойността се оказа вярна. Превъзходно е обоснована и доказана от Карл Маркс в томовете на „Капиталът”. Тя
се оказа вярна и за капитализма – както при прехода от стадия на свободната
конкуренция към стадия на монополистическия капитал, така и при прехода от
монополистически капитализъм към държавно-монополистически капитализъм,
а в последствие и към глобален капитализъм. Нейната верност й ще се потвърди и в бъдеще.
Това, което направи Айнщайн във физиката, бе сътворено от К. Маркс в
икономическата наука. И колкото повече се отдалечават откритията във време99

то, толкова по-полезни за науката са сега и в бъдещето. Разбира се, в процес
на научно задълбочаване и същевременно – чрез интегриране с други науки.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ ТЕЗИСИ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВ
МЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗА НА СЪВРЕМЕННИЯ
КАПИТАЛИЗЪМ
Хараламби Паницидис
Ще започна с две разширени метафорични фигури.
1. Съвременният капитализъм, както винаги, продължава успешно да реализира печалби по всякакъв начин, откъдето може и колкото може. След всяка своя
криза той се изправя още по-самоуверен и по-жизнерадостен. Две неща го безпокоят, когато му остане време за саморефлексия. Едното безпокои неговия
интелект. Това е Марксовата теория, която диагностицира историческият му
предел. Другото е Октомврийската революция от 1917 г., която за малко да разбие системното му сърце. Тези две неща не му дават мира, защото, забележете, той съвсем не е глупав. Ако забележи, че наближава залезът му, знае,
че ще получи необратим инсулт; ако пък забележи, че се опитват реално да застрашат системното му сърце – със сигурност ще го събори масивен инфаркт.
И двата случая го грозят с летален край. Но има и един проблем, който на мен
не ми дава мира. Който и случай да се случи, имам усещането, че и онези, които са влюбени всеотдайно в него, както и онези, които изобщо не го обичат, не
знаят какво ще правят след неговата кончина.
2.Съвременното статукво вече е по-скоро склонно да не насърчава критиката
на Маркс и критиците на Маркс. Напротив, то поощрява всяко позитивно отношение към Маркс, изразяващо се дори и като критика на капитализма. То е толкова самоуверено, че може да си позволи да бъде критикувано колкото си искате, само и само да не му посягате. Накратко казано – критиката на Маркс вече не е модерна. Нещо повече. Самоувереността на съвременното общество е
стигнала дотам, че приема всяка критика срещу себе си като похвала, защото
то може не само да я понесе, но даже й се радва. Неговите критици му изглеждат като малки, капризни деца, които нямат намерение да пораснат. Тезата на Маркс и Енгелс от „Светото семейство”, че „идеи никога не могат да извеждат отвъд стария световен порядък, а винаги само отвъд идеите на стария
световен порядък”, че „идеи изобщо нищо не могат да осъществят”, защото „за
осъществяването на идеите са необходими хора, които да употребят практи-
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ческа сила”1, отдавна е в режим на непосредствена употреба. Полагат се добри
грижи, за да си осигури оптималната среда, тази употреба да се разпростира
във всички социални сфери. Колко е хубаво думите да не се превръщат в действителност, да си остават една прекрасна фикция!... Нека кучетата си ла-ят,
нали керванът върви. Но то се старае и за нещо много по-важно от думите.
Старае се много добре, отлично дори, да няма вече не само кой да променя
света, но и да се вдъхновява от каквито и да било думи. Една прекрасна илюзия, добре израстнала и отглеждана в полето на свободния пазар, на който му
стига само едно – светът да не е свободен. Но и нещичко остава забравено,
или по-скоро не се довижда, и то заради прекалено високомерие. Преобърнатото отношение „теория-практика” съвсем не е примирено в това илюзорно снемане. В „ретортата” на съвременната социална практика вече непосредствено
се създават не само новите условия на неговото преодоляване и предпоставките на нова теория, която с удоволствие ще му помогне да ги разбере, но и новите субекти, които ще поставят това отношение в дневния ред на съществуващото. Тезата, че битието определя съзнанието отстъпва мястото си като същностна определеност и разбиране на една историческа епоха от развитието на
човечеството. Усеща се полъхът на времето, когато битието ще породи съзнанието, което както ще го промени, така и ще го възсъздава върху тази нова основа.
Сега съвсем накратко ще маркирам особеностите на съществуващото положение.
Теоретичният контекст
Критиката на рационализма, критиката на човешкия разум, започнала от
средата на 19-ти и продължила през 20-ти век подготви рационализираното господство на волята за мощ, на волята за надмощие, която показа на какво е способна през двете световни войни от миналия век – чрез практиката на капиталистическата класа. Тази критика, развивана и през 21 век, от различни философски и теоретични направления в различни аспекти, продължава да дава резултати, наред с други социални фактори, вече в относително мирно време и в
глобален мащаб, за успешното формиране на едно „плоско” общество, на един

1

Маркс, К., Енгелс, Ф., 1976. Съчинения. София, изд. на БКП, т .2, с. 129.
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„плосък” свят, в който всичко интимно човешко бива изтласквано в публичната
сфера, за да може да бъде контролирано тотално.
Социалният контекст
В сферата на непосредственото развитие на съвременните социални отношения сентенцията, че „човек за човека е вълк”, използвана и от Т. Хобс, неочаквано придобива хуманистичен смисъл с трагико-ироничен оттенък, доколкото ситуация, при която един човек, изправен срещу друг човек, предпоставя
субектни характеристи и за двете страни на това взаимоотношение. Отношението „човек-човек” днес има превърнатата форма на

отношението субект-

обект. Ще се самоунищожим не с оръжията, които сме създали, за да се убиваме по-лесно и по много. Ще се самоунищожим със собствените си ръце, в буквалния смисъл на казаното, защото ни превръщат, превръщаме се в животни,
но тези животни, в един момент едва ли ще пощадят и онези, които са ги превърнали в такива. Човешкият интелект все повече бива заместван от устройства, които уж му помагат, но те само го наподобяват, без да могат да изпълняват неговите творчески функции, а интелектът угасва, когато му бъде отнето
усилието на потенцията, на способността да твори, да опредметява своите
същностни сили. Човешката индивидуалност целенасочено се профилира, като
по този начин от човека съзнателно се отчуждават негови съществени характеристики.
Феноменологията на всекидневието
Възпитаването в незрялост, така добре изразена в тенденцията към
пуерилизъм (запазването на момчешки вид като търсено психическо и духовно
поведение) в обществото, прозорливо изтъкната още от Макс Шелер, днес се
превръща в един от доминиращите фактори на властовия – не само икономическия, но социалния като цяло – капацитет на капитализма. Пуерилизмът е понятие от философията на културата на Макс Шелер, с което се характеризира
трескавото желание да останеш млад, гаврата с духовното, влечението към
спорта и играта, към безгрижно и „спортно” овладяване на поставените от живота задачи, разпространено първоначално в широки културни кръгове в Европа и
Северна Америка. С пуерилизма е свързана тенденцията към примитивизиране
на всички духовни дадености, намираща израз в страха от и в загърбването на
проблемите от метафизическо и етическо естество. Тази развила се напоследък тенденция, за която допринасят консумативните отношения, днес в никакъв
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случай не се преценява отрицателно, по-скоро на нея се гледа като на вид културна придобивка, след като всички ненужни табута и надценяването на чисто
духовното се смятат за преодолени.2 „Вечно млад” – това е вездесъщият лозунг
на съвременното всекидневие, това е всеобщата нагласа на масовото съзнание, съпроводена от съответните практики. От гледна точка на поколенческите
разлики, това се изразява в стремежа на младото поколение да удържи на всяка цена своята младост, а на по-старото – в стремежа към вдетиняване. Пуерилизмът вече не е тенденция, а масова социална практика за възпитаване на
обществото в незрялост. Пуерилизмът се превръща в инфантилизъм.
***
Сега ще продължа изложението си с една бележка на Маркс от „Немска
идеология”. Малко история. Този текст е създаден през 1845-1846 г. Преди
смъртта на Маркс и Енгелс била публикувана само четвъртата глава от втория
том на „Немска идеология”. След смъртта на Енгелс ръкописът на „Немска идеология” попада в архива на германската социалдемокрация. Цялото произведение, в състава, в който то е достигнало до нас, е публикувано от Института
по марксизъм-ленинизъм на немски език през 1932 г. и на руски език – през
1933 г.
Във връзка с тезата си, „че формата на общуване, която на всички досегашни исторически стъпала се обуславя от производителните сили и на свой
ред ги обуславя, е гражданското общество” ... и, че „това гражданско общество е истинското огнище и арената на цялата история...”3, Маркс пише: „досега
ние разглеждахме главно само едната страна на човешката дейност – обработката на природата от хората. Другата страна, обработката на хората от
хората...”4 Бележката е незавършена, но това не я прави по-малко значима.
Явно тук се визират два качествено различни, но взаимосвързани процеса, които характеризират историческото развитие на човешкото общество. Мисля, че
именно историческата динамика на тези процеси, отнесена вече и към нашата
съвременност, прави тази теза на Маркс изключително актуална. Какво имам
предвид? Макар и взаимосвързани, тези два процеса притежават различна со2

Виж: Шмит, Х., Шишков, Г., 1997. Философски речник. София, изд. УИ „Св. Кл. Охридски”, с. 516517
3
Маркс, К., Енгелс, Ф., 1957. Съчинения, т. 3, София, изд. на БКП, с. 36.
4
Пак там, с. 36.
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циална тежест или значимост в историята на общественото развитие. При поранните обществени форми доминира обработката на природата от хората, доколкото самото развитие на тези форми твърде непосредствено зависи именно
от природната среда, от начините и средствата, чрез които тя бива използвана,
за да осигури непосредственото производство и възпроизводство на индивидите. Днес, според мен, доминира именно вторият аспект. Тоталният, разрушителният характер, който придобива днес обработката на хората от хората, вече
застрашава, поставя под въпрос, съществуването на обществото като такова.
Именно в контекста на съвременния капитализъм, чрез съзнателната, целенасочена и методична обработка на хората от хората се реализират съвременните процеси на всички форми на отчуждение, експлицирани от Маркс в Икономическо-философски ръкописи от 1844 г.
В Икономическите ръкописи от 1857-1859 г., проследявайки тенденциите в развитието на капиталистическото производство, Маркс пише: „Трудът не
се явява вече толкова като включен в производствения процес, колкото като такъв труд, при който човек, напротив, се отнася към самия производствен процес
като надзирател и регулатор... Сега работникът не вмъква модифицирания природен предмет като междинно звено между обекта и себе си; а вмъква природния процес, който той е превърнал в промишлен, като междинно звено между
себе си и неорганичната природа, която е овладял. Той застава наред с производствения процес, вместо да бъде главният му агент.”5 Не е трудно да се забележи, че тази характеристика на Маркс се отнася и до процесите, и насоките,
които се реализират и чрез съвременната научно-технологична революция. Но,
ако тази новосъздадена основа, създадена от капиталистическата промишленост, е изглеждала на Маркс и като технологичния предел на развитието на капитализма, то не е трудно да се забележи, че съвременният капитализъм е успял да намери нова социална ниша, в която да реализира възможности за своето собствено възпроизводство. Тези възможности се реализират чрез икономизирането на социални сфери, които по времето на Маркс са били извън непосредствения икономически процес и обхващат различните форми на отношенията между индивидите в съвременното общество. Какво имам предвид. Свидетели сме как днес социалното неравенство се разгръща в неподозирана по5

Маркс, К., Енгелс, Ф., 1978. Съчинения, т. 46, ч. 2. София, изд. на БКП, с. 192.
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сока. От една страна, една, по-голямата, част от индивидите в съвременния
свят, благодарение на икономизирането на социалните процеси, са поставени,
дори в непосредствените си взаимоотношения, като суровина за преработка, а
от другата страна – са хората, които поставят между себе си и другите хора модифицираните природни процеси, използвайки цялата мощ на съвременните
технически, технологични и научни постижения, за да произведат, за да създадат желания продукт. Самият този процес придобива двойнствен характер.
Обработката на хората от хората също се проявява като специфичен
производствен процес на всички нива на социалните взаимоотношения. Сега
обработващите се „трудят” и се отнасят към този производствен процес като
надзиратели и регулатори и вмъкват между себе си и „суровината”, която овладяват (т.е. обработваните хора) не само природни, но и социални процеси.
Господстващото отношение към човека днес е именно отношението към него
като към природна суровина, но жива, одушевена природна суровина. Тази жива, одушевена природна суровина е способна да изпълнява различни социални
роли според зададените й цели под формата на вече добре оформен продукт:
работещо същество, потребяващо същество, пътуващо и почиващо същество,
развличащо се същество, възпроизвеждащо се същество, боледуващо и лекуващо се същество, същество, участващо в политически избори и т.н. и т.н. И
най-важното, от така зададените параметри за използването на тази суровина и
създадените от нея различни продукти, персонифицирани чрез изпълняваните
от нея различни социални роли, може да се печели по всевъзможни начини
чрез включването им във всеобщата икономизация на жизнения свят на индивидите. Свойството „стока” вече не се отнася само до стоката работна сила,
както е при Маркс. В стока се превръщат всички съществени, лични характеристи на съвременния индивид. Създават се нагласи, чрез които хората приемат фрагментирането на своята цялостност като нещо естествено, а частичността, несвързаността на своите социални роли като нещо заслужаващо си да
бъде развивано. По своя воля създаваме от самите себе си многообразни стокови тела, които продаваме на пазара и по този начин се включваме в цялостния процес на капиталистическото производство. Например, използвам социалното си положение, конкретната си социална роля на чиновник, за която измислям скъпа опаковка и я предлагам или налагам на пазара, когато се появи търсене за нея. Неслучайно водещите изследвания в сферата на икономиката и
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психологията са насочени именно към изследване на реакциите на индивидите
в различни сфери на социалния живот. Онова, което на Маркс му е изглеждало
като технологичен предел на капитализма в сферата на икономиката, самият
капитализъм успешно превърна в нова предпоставка за своето развитие. Неговата пластичност надмина не само всички научни прогнози, но дори и въображението на изследователите. И сякаш няма край, и сякаш няма край, на шир и
длъж, както се пееше преди време в една пионерска песен – прибавил съм само една дума към този стих.
Тази нова форма на човешкия живот по парадоксален начин е скрита от
привидността, от юридическата привидност на свободата – привидност, но необходима привидност. „Разменящите субекти (в контекста на съвременното
разделение на обществения труд) съзнават, че в сделката всеки за себе си е
само самоцел: че всеки е само средство за другия; най-сетне, че взаимността,
според която всеки е едновременно средство и цел, а при това достига собствената цел само като стане средство за другия и става средство само доколкото постига целта си – че тази взаимност е необходим факт, предпоставен като естествено условие за размяната, но че като такава тази взаимност е безразлична за всеки от двамата субекти на размяната и представлява за него интерес само доколкото е негов интерес. С други думи, общият интерес, който се
явява като съдържание на съвкупния разменен акт, наистина е като факт в съзнанието на двете страни, но като такъв той не е мотив, а съществува, така да
се каже, само зад гърба на рефлектираните в себе си единични интереси. Субектът може, ако иска, да има още и високото съзнание, че задоволяването на
безогледния му индивидуален интерес е именно осъществяването на снетия
индивидуален интерес, осъществяването на общия интерес. От самия акт на
размяната всеки от субектите се връща към себе си като крайна цел на целия
процес, като доминиращ субект. Доброволна сделка: насилие от никоя страна;
ставане средство за другия само като средство за себе си или като самоцел;
най-сетне съзнанието, че всеобщият или общият интерес е именно само всестранността на егоистичния интерес.”6 Тази формална свобода, подобно на булото на Майа, все по плътно се спуска, обгръща и скрива приближаването ни
към ръба на пропастта на тоталната не-свобода.

6

Маркс, К., Енгелс, Ф., 1978. Съчинения, т. 46, ч. 2. София, изд. на БКП, с. 416.
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Разбира се, негативните социални последствия от „обработката на хората от хората” не са останали встрани от погледа както на съвременни изследователи, така и на предшестващи ги автори. Дори българската преса напоследък
се престрашава да публикува коментари по този проблем. Наскоро Людмил
Илиев в статията си Когато везирът става по-важен от султана, публикувана във вестник „Сега”7, по повод дискусията „Мениджмънтът като идеология”,
проведена в Центъра за култура и дебат „Червената къща” посочва, че критиците на идеологията на мениджмънта, разбирана като идеология на човешките
ресурси, основателно изтъкват илюзията за ценностната неутралност на мениджмънта от гледна точка на начина, по който мениджмънта предписва на хората определено възприятие към света и към самите тях. „Хората биват разглеждани (и използвани) като ресурс по същия начин, по който това се прави с материали, технологии, капитал, сгради и др.” „По този начин, продължава авторът
на статията, напълно се преобръща връзката между икономическото и социалното (тук бих направил бележката, че икономическото също е неразделна част
от социалното). Компаниите престават да бъдат инструмент в ръцете на хората, чрез които се развива обществото. Става точно обратното – хората биват
мобилизирани за развитието на икономическите организации. Ключовият момент обаче е, че самите хора усвояват тази идеология. И започват да разглеждат себе си като ресурс, който трябва да бъде развиван и използван...което ги
стимулира да култивират своята годност за работа, да оптимизират своя личен
капитал и да го продават. Изменя се и начинът, по който организациите контролират своите членове. На съвременния мениджмънт не му е необходима толкова властта от дисциплинарен тип (описана от френския социолог Мишел Фуко), при която се налага контрол върху човешкото тяло за да бъде направено
„полезно, покорно и продуктивно”. Посочва се, че сега подобен ефект се търси
над човешката психика, доколкото бизнес компаниите се нуждаят от автономни
индивиди, които са свободни да упражняват своя интелект и креативност, но тази автономност е условна – свободни сме единствено, ако можем да работим
24 часа в денонощието. Самата тази критика може да бъде критикувана заради
преобладаващо феноменологичния обхват на нейните интенции, доколкото
нейният анализ е предимно хоризонтален и не се опитва да обясни вертикал-

7

Илиев, Л., Когато везирът става по-важен от султана, в. „Сега”, 14.03.2018, с. 15
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ните социални асиметрии, пораждащи подобни форми на социално неравенство и експлоатация.
Изводи
Обработката на хората от хората е свързана с определени исторически
форми на социална зависимост, на социална принуда – било то формите на непосредствена, лична зависимост, било то формите на вещна зависимост – така
добре експлицирани в „Капиталът” на Маркс, както и в ръкописите към него. Основната форма на социална принуда днес е насочена към създаването на пасивния човек – специфична форма на самозаробване, която е непосредствен
резултат от съвременното развитие на капитализма. Тя е снела в себе си всички останали форми по парадоксален, абсурден начин, защото подчиняването
се е интериоризирало до степен на самоподчиняване. Всички съвременни технологични и научни постижения, вместо да играят освобождаваща роля в социализирането на индивидите, са включени в обработването на човека като
първична суровина, по зададени параметри и за определени цели, от страна на
други хора. Една, по-голямата част от човечеството се превръща в предметно
тяло, в предметни тела, които изпълняват определени, предварително зададени функции в системата на обществените отношения. Поради това и знанието
за нас безконтролно се натрупва в невероятни размери, а безучастността ни
към този процес е толкова поразяваща. Днес основният класообразуващ признак е свързан именно с този факт. Две са основните класи в съвременното общество – едната е образувана от тези, които биват обработвани, а другата –
от тези, които ги обработват. Всеки монопол върху едно или друго средство,
което може да бъде включено в този производствен процес, се използва именно за обработването на човека като природна суровина.
Как иначе да си обясним парадоксът, че 99%-те процента от хората, изправени срещу останалия 1% не са способни, не искат, макар и да могат да
променят статуквото? Гугъл и Фейсбук са се превърнали в Световна комисия
по досиетата. Дори антиномията частно-публично вече не съществува, защото частната, личната сфера на човешкото съществуване е загубила своята роля на своеобразна преграда, на своеобразен филтър срещу регулациите, които
все по-мощно се налагат от публичната сфера.
Ситуацията, в която се намираме всички ние, ми напомня коментара на
Сьорен Киркегор в „Или-или” по повод пожара в Петербургския театър на 14
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февруари 1836 година. Но, ако по негово време този коментар може и да се е
възприемал по-скоро като утопично-комична закачка, то днес той придобива
зловещи измерения, независимо от шеговитата си форма. „В един театър внезапно се запалиха декорите. Шутът излезе пред завесата, за да съобщи това на
публиката. Всички сметнаха съобщението за шега и заръкопляскаха. Той го
повтори – заръкопляскаха още по-бурно. По същия начин, струва ми се, ще загине и светът: под всеобщите аплодисменти на шеговито настроени глави, които си мислят, че това е шега.”8
И все пак, мисля, че още не е дошло времето да говорим за залез на оптимизма. „Хитростта на разума” често е безпомощна пред „хитростта на практиката”, защото практиката успява да разреши дори онова, което разумът още
не си е поставял и като въпрос.
През 1871 г. (18 март – 28 май) е провъзгласена Парижката комуна – парижкият пролетариат щурмува небесата. През април-май същата година Маркс
написва „Гражданската война във Франция” – блестящ анализ на този неуспял
щурм. През 1872 г. осемнайсетгодишният Артюр Рембо написва своето стихотворение «Разпродажба" – блестящо-ироничен, поетичен отглас на самоупоението на победилата класа и начинът, по който само тя умее да се възползва
от социалното тяло, като го насилва на тържествен и безкраен пир по случай
възвръщането на оспореното й господство. Понякога интуицията на поетите е
способна да възпроизведе по неподражаем начин не само действителният облик на своето време, но и да го надхвърли, като провиди и неговото бъдеще.
Струва ми се, че това стихотворение все още не е загубило очарованието на
онези приказни форми, които успяват понякога да пробудят нашата чувствителност и да ни подсетят, че достойният живот не е преклонението пред това
само да го изживееш, а и смелостта да можеш да го променяш. Затова си
струва да си го припомним.
Разпродажба
Продава се това, което не са продавали и Евреите, което не са вкусвали ни благородството, ни престъпността, което е останало тайна и за
прокълнатата любов, и за адската порядъчност на тълпите; това, което
ни времето, ни науката могат да опознаят.

8

Киркегор, С., 1991. Избрани произведения в два тома. Т.1, Или-или. София, изд. Народна култура, с. 93.
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Възобновените Гласове и братското пробуждане на всички хоралови и
оркестрови сили и тяхното светкавично приложение: единствената възможност за освобождаване на нашите чувства!
Продават се безценните тела - извън всякаква раса, свят произход и
пол! Богатства, бликащи при всяко движение! Разпродажба на диаманти без
никакъв контрол!
Продава се анархията за масите; неизкоренимите удоволствия за
възвишени ценители, ужасната смърт за вярващите и любовниците!
Продават се обиталищата и преселенията, спортовете, изисканият
комфорт и феериите, а с тях и шумът, движението и бъдещето, което създават!
Продават се счетоводните операции и полетът на небивалите хармонии. Находките и сроковете - категорични; връчването - веднага!
Порив - безумен и безконечен! - към невидими великолепия, към упоителни наслади; и тия влюдяващи тайни на всеки порок и неговите буйства,
кошмар за тълпата.
Продават се Тела, гласове, безкрайно, неоспоримо богатство, каквото не ще се продава никога вече. Продавачите не виждат края на разпродажбата! Пътниците могат да не бързат с комисионната! 9
Разпродажбата продължава и до ден днешен. Какво и кой може да я
спре? Ще имаме ли най-сетне дързостта, ние, сега живите, да щурмуваме отново небесата?!...

9

Рембо, А., 1993. Поезия. София, изд. „Нов Златорог” с. 151-152.
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КАРЛ МАРКС ЗА РОЛЯТА НА СОЦИАЛНОТО ВРЕМЕ И ТРУДА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО
Начко Радев
Увод
Основното произведение на Маркс е „Капиталът” /1867г./, на което Маркс
посвещава 25 г. от своя живот. Най-същественото, което прави гениалното творение на К. Маркс безсмъртно, е неговия метод. Маркс пише: „В основата си
моят диалектически метод не само се различава от Хегеловия, но е негова права противоположност.”1 Диалектическият метод на К. Маркс има общо научно
значение. Маркс изследва не само специфичните капиталистически форми на
общественото производство, но и лежащите зад тях общи условия на материалния живот на обществото. Може да се каже, че и съвременното обществено
развитие е свързано с основните постулати на Марксовата икономическа теория за общественото производство и стоковото стопанство, за интензивната
икономика. В това трябва да търсим и причината за неговата актуалност днес,
151 години след излизане на първия том на „Капиталът”. Марксовото икономическо наследство продължава да е актуално, преди всичко поради многократната верификация и устойчивост на неговия диалектически метод. Прилагането на метода на Маркс и преди всичко на неговото учение за двоякия характер на труда и на социалното време позволяват да се решават актуални
проблеми на нашата съвременност. Ядро на неговата икономическа теория е
учението му за двоякия характер на труда и на социалното време.
Докладът има задача да акцентира на актуални социално-икономически
проблеми за социалното време, работното време и трудът като фактор за развитие на обществото. Той е посветен на изучаване на социалното време на
обществото чрез бюджета на времето /БВ/. Докладът се основава на социологическа информация, събирана в продължение на повече от 30 г., която включва: международни сравнителни изследвания на БВ; национални представителни изследвания на БВ; регионални изследвания и др. Това е уникална по обем
и по характер социологическа информация, с която разполагат малко страни по
света. Авторът има участие в разработване на методологията и методиката на
1

Маркс, К., Ф. Енгелс. Съчинения, т. 23, с. 25
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социологически изследвания на БВ, в провеждане на две национални представителни изследвания на БВ, в изследването на БВ на гр. Казанлък през 1985 г.
и 1986 г., в анализа на техните резултати.
В доклада се разглеждат три групи въпроси:
1. К. Маркс за двойствения характер на труда и на социалното време;
2. Изучаване на социалното време с помощта на бюджета на времето;
3. Моделът за избор между работа и почивка.
К. Маркс за двойствения характер на труда и на социалното време
И преди Маркс класиците на буржоазната политическа икономия определят стойността чрез труда. Те обаче не успяват да разкрият специфичния характер на труда в буржоазното общество и поради това не могат да обяснят
научно (въз основа на закона за стойността) произхода на печалбата на капиталистите. Новото, което Маркс внася при изследването на този проблем, е
изясняване на двоякия характер на труда, който създава стоките. „Първоначално стоката ни се представя като нещо двояко - като потребителна
стойност и разменна стойност. По-после се оказа, че и трудът, доколкото той е
изразен в стойност, не притежава вече ония признаци, които той има в качеството си на създател на потребителни стойности. Тази двоята природа на
съдържащия се в стоката труд е за първи път критически доказана от мен.
Понеже този въпрос – пише Маркс, – е отправната точка, от която зависи разбирането на политическата икономия, тук той трябва да бъде осветлен по-отблизо”2. Маркс доказва, че трудът на стокопроизводителя е преди всичко конкретния труд на шивача, на обущаря и т.н., който създава конкретна потребителна стойност. От друга страна, трудът на стокопроизводителя, независимо
от неговата конкретна форма, е изразходване на неговата енергия, абстрактен труд, който създава стойността на стоката. Размерът на стойността на
стоката се определя от работното време, но не от индивидуалното работно
време, което изразходва отделният стокопроизводител, а от обществено необходимото работно време за производството на дадена стока. В писмо от
8.01.1868 г. до Енгелс Маркс пише „...че на икономистите без изключение им е
убягнало простото нещо, че ако стоката е нещо двойствено-потребителна стой2
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ност и разменна стойност, то и въплътеният в стоката труд трябва да има двойствен характер; а простият анализ въз основа на труда sans phrase, както е при
Смит, Рикардо и т.н., навсякъде се натъква на нещо необяснимо. Наистина това е именно цялата тайна на критическото схващане.”3
Във връзка с това голямо значение придобива методологията на научно
изследване на капиталистическата икономика, особено на Марксовото учение
за двойствената природа на труда. Откритието на Маркс за двойствения характер на труда принадлежи към най-великите постижения на човешкия гений,
сравними с разкриване на тайните на строежа на атомното ядро, позволила да
се приближим към разбиране на природата на строежа на материята. Според
руския икономист В.С.Афанасиев изследването от К. Маркс на двойствената
природа на съдържащия се в стоката труд е дало ключ4 към разкриване на
двойствения характер на икономическите процеси и явления на стоковото, преди всичко на капиталистическото производство. Двойствената природа е присъща на труда е присъща на всички социално-икономически формации. В процеса
на развитие на общественото битие се модифицират формите на проявление
на двойствената природа на труда, обогатява се съдържанието на всяко от нейните проявления.
Най-ясно въпросът за социалното време се проследява в социално-икономическите изследвания на Карл Маркс, който отделя голямо внимание на
времето на обществото: „Време, с което могат свободно да разполагат, т.е.
времето, което не се поглъща от непосредствено производителен труд, а остава свободно за удоволствия, за почивка, в резултат на което ще се открие простор за свободна дейност и развитие"5. Изходен момент в анализа на връзката
между времето и труда за Маркс е изследване на времето като мярка на стойността и мярка на труда. К. Маркс, като разкрива човешкото съдържание на труда, разкрива и човешкото съдържание на социалното време.
Социалното време е основно измерение на всяка социална система.
Аналогично на делението на абстрактен и конкретен труд социалното време се
проявява в два аспекта: от една страна, като абстрактно социално време
/обективно, независимо от отделни дейности, но общо историческо/, от друга,
3

Маркс, К., Ф. Енгелс, Съч. т. 32, с. 11.
Афанасьев, Вл. С. 1980. Великое открытие Карла Маркса. Методологическая роль учения о двойственном характере на труда. Москва, „Мысль”, с. 10-11.
5
Маркс, К., Ф. Енгелс. 1971. съч. т. 23, част трета, София, Издателство на БКП, с. 259.
4
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като конкретно социално време /специфично за всяка област и ниво, съответстващо на определена култура, производителност на труда, независимо от
начина на субективно възприемане/.
За да се определи колко струват стоките и услугите, които човек създава,
трябва да се знае цената на труда /колко работно време и труд се влага за
тяхното производство/, а за да се определи колко струват стоките и услугите,
които човек потребява, трябва да се знае цената на живота/времето, нужно на
потребителя, за да заработи парите, с които може да купи тези стоки и услуги/.
Цената на труда се определя от цената на живота на човека, от съотношението
между работното и извънработното време в живота на човека. Общата цена на
живота на човека за един час е общата сума на времето, което обществото влага, за да произведе необходимите за неговия живот материални и духовни блага, разделена на общата сума на часовете, които той живее. Чрез съпоставяне
на цената на труда и цената на живота, на това, което се създава, и на това,
което се потребява от един среден човек за един живот със средна продължителност, се определят темповете на растеж на обществото, на нарастване на
общественото богатство.
Според Захари Стайков „Няма нито една основна категория в „Капиталът”, която Маркс да не е свързал с труда, която да не свежда до труда и
която в една или друга степен да не произтича от анализа на труда.”6 Разделение на труда и собственост, стойност и потребителна стойност, капитал и
принадена стойност, натрупване и потребление, работна заплата и доход и т.н.,
като фундаментални икономически категории при Маркс са изведени от труда.
Маркс не само свежда разбирането на стойност и потребителна стойност
до разбирането на двойствения характер на труда, но и извежда едно общо социологическо понятие за труда и обществото. Той разкрива социологическото
значение на двойствения характер на труда – като принцип, важащ за всички
форми на труда, а не само за материалното производство /за политическата
икономия/, като принцип, важащ за всички общества, а не само за капиталистическото. Тук става въпрос за разкриване на две равнища на анализ, на два
подхода, на две степени на абстракция в неговото учение за обществото и за
6

Стайков, З. 1983. Социологическата теория на Карл Маркс за труда. София, БСА. Столично
социологическо дружество, с. 4.
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двойствения характер на труда, осъществяван от него.
Зад двойствеността на труда, на разменната стойност и на стойността
Карл Маркс разкрива двойствеността на времето в обществото. Той изяснява, че времето на труда е работно време, но времето за възпроизводството
на тру-да /на работната сила като носител на труда, на способността за труд/
обхваща цялото време на човека. Времето за сън, например, влиза в издръжката на работната сила и социалната стойност на времето за сън влиза в социалната стойност на работната сила.
Социологията обхваща съвкупните разходи на труд и време в обществото /възпроизводство, включващо материалната, духовната и извънпроизводствената сфера-бит, домашно стопанство и др./. Високата цена на социалното
време е характерна черта на динамичните общества, за периоди на еволюция и
прогрес, за висока обществена производителност на труда.
1.

Изучаване на социалното време с помощта на бюджета на вре-

мето. Бюджетът на времето /БВ/ е съвкупност от разходите на време за
денонощие, подредени системно-хронологично или на основа на друг признак.
Общественият живот и дейността на хората имат темпорални параметри. Чрез
бюджета на времето се обхваща индивидуалното поведение на личността, а
чрез нея и социалните отношения. Разходът на време се характеризира с: продължителност /минута, час/; интензивност /извършено за единица време/; качествена определеност/характер на дейност-труд, четене, спортуване/; равнище
/ефективност на дейност/. БВ се разглежда като форма на социално време.
Той помага да се видят границите на дейностите и източниците на социална
енергия-спестяването на човешко време. БВ свързва различни науки-биологични, технологични, природни, физически и социални, интегрира хора от различни специалности-социолози, икономисти, лекари, психолози, инженери, архитекти, юристи, педагози за изучаване на БВ. БВ има интердисциплинарен
характер.
Авторът изхожда от тезата, че ключов проблем за измерване на човешките дейности е техният двойствен характер. Той произтича от двойствения характер на труда като ядро на БВ. Затова в изследването последователно
се прилага двойственият характер на труда като методологическо изискване
при анализ на основните категории на БВ. Човекът все повече се цени не само
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като създател, но и като носител на общественото богатство. Прогресът на
обществото се състои в увеличаване на обществения труд. Богатството на обществото се измерва с произведения брутен вътрешен продукт /БВП/. Той е реализирано РВ, признато за обществено-полезно. На основа на БВП се определя жизненото равнище, което характеризира степента на обществено задоволяване на личните потребности на хората. Растежът на РВ, СВ и на богатството на обществото имат обща граница – БВ. От гледна точка на БВ богатството на обществото и на личността може да се сведе и да се изрази чрез
многообразие на дейностите и потребностите. Социалното измерение на човешкото време са осъществените човешки дейности, създадените материални
и духовни блага, задоволените социални потребности. Всички промени в БВ се
свеждат до структурни промени в БВ. Трансформациите в БВ задават критерия за ефективност на човешките дейности-икономия на човешко време.
В България през 70-те години на ХХ в. беше осъществено централизирано намаление на работното време с около 800 хил. човекочаса. В резултат
спря растежът на обществения труд, което роди дефицит на стоки и услуги. Може ли хората да работят по-малко и да живеят по-добре? Нали стойностите в
обществото се създават от труда. И днес обаче все още не е изживяно разбирането, че колкото по-малко хората работят, толкова по-богати ще са те, толкова повече ще е свободното време.
Изучаването на социалното време има продължителна и богата история. През 1874 г. във Виена българинът Андрей Цанов7 издава своята книга
„Времето е наука и богатство”. Той изследва БВ на българското население и на
социални групи като художници, занаятчии, земеделци и други. Според А. Цанов, структурата на денонощнието БВ включва следните елементи: работно
време, физиологично време, домашно време и свободно време. А. Цанов преди
М.Вебер пропагандира принципите на протестантската етика и ролята й за икономическото поведение на вярващите. А. Цанов трансформира думите на Б.
Франклин, че „времето е пари” в заглавието на своята книга, че „времето е богатство”. Анализирайки денонощния БВ, Цанов поставя акцент върху физиоло7

Захари Стайков направи много за преиздаване и популяризиране на книгата на Андрей Цанов „Времето
е наука и богатство”, София, 1996. В доклад на конференцията на Международната асоциация за изучаване използването на времето (Виена 02-04.09.1996г.) З. Стайков споделя, че Андрей Цанов трябва да се
признае за първия български социолог на БВ, а също и за европейски такъв, защото по-стара книга по
тази тема не е известна.
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гичното време /време за сън и почивка/, защото резервите му са огромни, въпреки неговата биологична даденост.
Началото на ХХ в. е ознаменувано с трудовете на А.Бергсон и М. Хайдегер, пробудили „съвременната философия от догматичен сън по отношение
на времето”. Контурите на социологическия подход в теорията за времето са
очертани през 1937 г. в статията на П.Сорокин и Р.Мъртън „Социалното времe: методологически и функционален анализ”8. Към анализ на социалното време пристъпват и социалните науки – психология, социология, но за еталон при
изучаване на времето се взема физиката. През 1950-60-те г. се издават много
работи, посветени на философското осветляване на времето в естествените
науки, основно във физиката.
На този фон става ясно какъв път трябва да се преодолее, за да се появи
идеята, че ключ към проблема е изследването на социалното време, а според
руския социолог Артемов, В.А., той е в социологическата наука9. През втората
половина на ХХ в. стартира идеята за множественост на социалното време и
отношенията между различни форми на социалното време на френския социолог Ж. Гурвич в работа на френски език през 1955г. „Социалните детерминизми и човешките свободи”10 и в книга на английски език „Спектър на социалното
време”11. През 1960-те г. статистиката и социологията започват да изучават социалното време. Разработват се понятията работно и извънработно, необходимо и свободно, обществено и лично организирано време и тяхното разпределение и т.н. В тази традиция се е родил социологическият подход към времето: „Преди да стане предмет на общофилософско определение, социалното
време да получи статус на социологическа категория”12.
Днес в социологията съществува умерен интерес към проблематиката на
времето. Той се забелязва в произведения, където се прави опит социалната
реалност да се разглежда през призмата на времето, „цялото време е социално”, твърди английската социоложка Барбара Адам13. Английският социолог
8

Sorokin P., Merton, R., 1990. Social Time: A Methodological and Functional Analysis. The Sociology of
Time. Еd. by J. Hassard. New York: St.Martin’s Press,. р. 56-66.
9
Артемов, В.А. 1987. Социальное время. Проблемы изучения и использования. „Наука”, Новосибирск.
10
Gurvitch, G. Déterminismes sociaux et liberté humaine. Paris, 1955.
11
Gurvitch, G. The Spectrum of Social Time. Dordrect – Holland: D.Reidel Publishing company, 1964.
12
Артемов, В. А. 1987. с. 9.
13
Adam, B. Time and Social Theory. Cambridge UK: Polity Press, 1990.
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Джонатан Гершуни доказва необходимостта14 от нова социология на времето, според която, за да се разбере съвременната икономика, е нужно да се отдели равно внимание на платения и неплатения труд и на времето за потребление.
В много страни по света се провеждат изследвания на бюджета на времето /БВ/. България е една от най-активните страни в това отношение.
Изучаването на БВ на населението в България има продължителна традиция
и са постигнати положителни резултати, обект на специално внимание както от
българската, така и от международната социологическа мисъл. До сега са проведени пет национални представителни изследвания на бюджета на времето.
Последното национално изследване на БВ се отличава от предишните по начина на обобщаване на събраната емпирична информация – според броя на
участващите в дейността лица, а не според броя на анкетираните лица. Това
поражда затруднения във сравняване на получената информация15.
В България за първи път изследване на БВ е направено през 1958 г. У
нас са извършени16 над 40 изследвания на БВ. В тях под ръководството на
проф. З. Стайков взеха участие редица български социолози като: Кр. Петков,
С. Тодорова, Л. Зарчева, Здр. Тонева, Б. Колев, Н. Радев и други. Огромен е
личният принос на проф. З. Стайков за създаване и развитие на социология на
БВ, за популяризиране резултатите от изследванията, за подготовка на научни
кадри по БВ. Характерно за социологическите проучвания на БВ на населението на България е, че обхващат БВ на цялото население на страната над 6годишна възраст за всеки ден от годината. Това дава възможност да се получат
агрегатни бюджети на времето /АБВ/, или структура на съвкупното време на населението за една година. Обхващането на населението от всички възрасти
позволява да се получат генерационни бюджети на времето /ГБВ/, структура на
съвкупното време на една условна личност от раждането до нейната смърт.
14

Гершуни, Джонатан. Институт социальных и экономических исследований, Университет Эссекса.
2000. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и использование времени.
Экономическая социология. Том 1, № 2, www.ecsoc.msses.ru
15
Източник: НСИ
16
Вж. Стайков. З. 1973. Бюджетът на времето. „Партиздат”, София. Стайков. З. 1973. Свободно време и
жизнено равнище. „Партиздат”, София. Стайков, З., Кр. Петков. 1973. Прогнозиране на свободното време /методолигия и методика/, София, НЦ по труда и социалното дело. Стайков, З., Кр. Петков, Ст. Цонев.
1976. Моделиране и прогнозиране на работното и свободното време. Изд. „Г. Бакалов”, Варна. Стайков.
З. 1979. Бюджетът на времето на населението от Ямболски окръг. Ямбол. Столично социологическо
дружество. 1984. Материали за доброволния допълнителен труд. София. Стайков. З. 1989. Изследвания
на бюджета на времето. Издателство на БАН, София.
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Моите анализи и обобщения по проблеми на бюджета на времето могат да се намерят в следните публикации17.
Анализът на данните от четири национални изследвания на БВ на българското население през тридесет години са доказателство за гигантски
трансформации в БВ на българите. Те очертават няколко тенденции: значително намаляване на времето за заетост в общественото производство в резултат на което огромна част от българското население се оказа „излишна” за
обществото. През годините огромната безработица е индикатор за неясни цели
и ефективност на прехода. Нараства делът на свободното време на населението, едновременно съпроводено с едностранно и неефективно използване,
което намира проявление в огромния дял на времето за телевизия, намаляване
на времето за учение и за четене и други. Голям е делът /със слаба тенденция
към намаляване/ на времето за домашен труд. Най-съществени са джендър
различията, които водят до „двоен” работен ден на българската жена, до въз17

Вж. Радев, Н. 2015. Социален капитал и бюджет на времето. Издателство Фабер, Велико Търново, 216
с.; Радев, Н. Сравнителен анализ на бюджета на времето на градското и селското население. 41-53.
Колектив.Градът и селото-предизвикателсвата на 21 век, Издател ОМДА, 2014, електронно изданиеEPUB, FB2, ISBN 978-954-9719-66-6 (ePub); 978-954-9719-67-3 (FB2); Радев, Н. Относно социологията
на бюджета на времето. Сп. Икономически и социални алтернативи, бр.3, 2013, с. Издателство Стопанство на УНСС, с. 39-55.; Радев, Н. Трансформация на доброволния труд и бюджет на времето, с. 215223. В сборника Обществената трансформация в България, Европа и света. Национална конференция, посветена на годишнини от началото на преподаване на «социология» и създаване на катедра „Икономическа социология” в УНСС1 16-17.11.2012г. Издателски комплекс УНСС, 2012; Радев, Н. Бюджет на времето според доходите, с. 255-270, в Сборник Социологията - от емпирията към теорията. Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов, София, Академично
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доклади от юбилейната научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването
на Икономическия институт на БАН, ГорексПрес, София, 2010; Radev, N. Budget of Time of the Rural
Population. p. 240-253. Reinventing the Rural: Between Social and Natural, 2010. The Bulgarian Case,
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времето на селското население, с. 52-66. В сборника „Българското село-между романтиката и трезвата
преценка”. 2009, София, Издателство „АЛЯ”; Радев, Н. Бюджет на времето и жизнени цикли на населението, с. 573-599, в сборник на Научна конференция на тема: „Демографските процеси и работ-ната
сила в България”, 27-28.08. 2008г., София, организирана от Центъра за изследване на населението при
БАН, Министерството на труда и социалната политика, Икономическия и социален съвет. София, 2009,
с. 680; Радев. Н. 2007. Бюджетът на времето на доброволците. В сб. Проблеми на социалната работа. Образование, практика, научни изследвания. ИК „Кота”, София, с. 225-249; Радев. Н. 2007. Един живот
изцяло отдаден на социологията. Село и туризъм, съставител Станка Добрева, редактор Веска
Кожухарова-Живкова., с.7-21; Радев. Н. 2007. Бюджетът на времето. УИ „Стопанство”, София, с. 350;
Радев. Н. 2005, Джендър различия и социална работа. В сб. Социална работа с деца и семейства., „ГорексПрес”, София, с.79-94.; Радев. Н. 2005 г. Свободно време и човешко развитие, сп. Икономика и управление, кн. 4, с. 69-79; Радев. Н. 1989. The leisure time of the Kasanluk population /56-62/.Time use studies
world wide. International assosiation for time use research. „Socio Consult Ltd”, Sofia; Спасов, Д. Н. Радев.
1987 Основни резултати от изследването на Бюджета на времето на населението на гр. Казанлък, /непубликуван ръкопис/; София.; Радев. Н. 1982, Реализация на закона за икономия на време при строителството на зрелия социализъм. Сп. Проблеми на труда, кн. 3, с. 19-31. и други.
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никване на напрежение между нейните социални роли и професионална кариера. В Таблица № 1 са представени основните резултати от националните изследвания на БВ, проведени през 1970-1971, 1976-1977, 1988, 2001-2002 г.
Върху величината и структурата на БВ са действали много и най-разнообразни фактори. Към социеталните фактори се отнасят. Първо. Преход от
шестдневна към петдневна работна седмица, който довежда до значими трансформации в БВ: намаляването на работното време на населението е довело до
увеличаване на домашния труд и намаляване на свободното време и на времето за физиологични потребности /време за сън/. Второ. Интензивен процес
на урбанизация с: увеличен дял на градското население; засилена териториална подвижност на населението/външна, вътрешна и маятникова миграция/; изменена отраслова заетост, които внасят значителни изменения в структурата
на БВ. Трето. Изменения в демографската структура на населението /тенденция към застаряване, ниска раждаемост, съжителство на млади хора без брак,
голям брой самотни майки, намаляване броя на членовете на семейството и
други/ са фактор за промени в БВ. Четвърто. Величината и структурата на БВ
са дълбоко повлияни от постиженията на научно-техническия прогрес. Важна
характеристика на качеството и ефективността на БВ на населението е наличие
на паралелни, второстепенни дейности, като средство за интезификация на човешка активност, е резерв за обогатяване на личността и обществото които
достигат до над 500 мин. среднодневно на едно лице. Пето. Осъществяваният
29 г. преход от централно регулирано стопанство към пазарна икономика внася
радикални промени в характера на икономиката и социалната сфера, които
влияят върху бюджета на времето на личността, социалните групи и населението. Безработицата на значителна част от трудоспособното население, емиграцията в чужбина на предимно младо, образовано и интелигентно население
основно променят структурата и съдържанието на БВ на населението. Шесто.
Съществен фактор за оптимизиране структурата на БВ е ролята на държавата
за създаване на материални условия за неговото използване, изработване на
нормативна база за регулиране на човешката активност, както и за култивиране
на образци на поведение за населението и за социални групи и общности на
населението. Седмо. Изключително влияние върху структурата и динамиката
на БВ оказва процеса на глобализация. Въпреки нарастващата икономическа и
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културна зависимост глобалният ред изобилства от социални неравенства, които намират проявление в дисбалансите между работното и свободното време
на различни социални групи и общности на населението. Втората група фактори, които оказват влияние върху БВ, са индивидуални демографски характеристики на личността.
Каква е динамиката в структурата на бюджета на времето?
Използваната в момента структура на бюджета на времето съдържа
следните елементи. Първо. Трудът като дейност за производство на материални и духовни ценности и за извършване на услуги, основен фактор за възникване и формиране на човека, източник на общественото богатство. Работното
време, трудът свързва човешките дейности, прави човека и дейностите обществени. Работното време, времето за труд образува ядрото на БВ. Общото,
което прави дейностите на човека съпоставими, е съдържащият се в тях абстрактен труд и доколко те се основават на труда. Оценката на труда се опосредства от оценка на парите. Но парите също се оценяват като социално време.
Често сме склонни да приравняваме труда с платената професионална дейност, но това е опростен подход. Много видове труд не се вместват в представата за платена заетост. Неплатеният труд /поправяне на кола, готвене, чистене/ заема голяма част от живота на повечето хора. Трудът в неформалната
икономика18 не се отчита от статистиката на заетост. Тя включва не само скрити сделки, но и самообслужване, които хората извършват във или извън дома.
Домашният труд, който традиционно се извършва предимно от жените, е неплатен. Доброволният труд за благотворителни и други организации играе
значима социална роля. Платената работа е важна поради изброените причини, но категорията труд има по-широк обхват.
Сравнителният анализ на четири национални изследвания на БВ показва
тенденция към съществено намаляване на дела на времето за заетост в общата структура на БВ за 32 годишен период – с 54.9 %. Българинът работи
при по-тежки условия и по-ниско заплащане. Липсва или е ограничена възможността за баланс на трудовия и семейния живот. Трудът е връзката на човека с
18

Според ОИСР делът на скритата икономика възлиза на 15 % от БВП на най-развитите страни. Според
изследване на на неформалната икономика, проведено от МВФ в 158 страни по света, делът й в България
през 2017г. е 29.6 % от БВП, което и отрежда първо място сред 31 европейски страни, в т.ч. и на първо
място в ЕС. Средната стойност на този показател в България през периода 1991-2015г. е 29.17 %.
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обществото. Днес още не са загубили актуалност думите на Волтер, че „трудът
отдалечава от нас три злини: скуката, порока и нуждата”. Работата е и в бъдеще ще бъде ядро на човешкия живот. Трудът е основен фактор в информационната икономика. Мануел Кастелс анализира трансформацията на труда
и социалните отношения във и около зараждащото се мрежово предприятие като лост, чрез който информационната парадигма въздействат върху обществото19. Той разглежда развитието на заетостта между 1920 и 1990 г. в основнитe капиталистически държави, т.нар. страни от Г-7, които са в напреднал преход към информационно общество и използват нови модели на заетост. Според
Кастелс, през 90-те години на ХХ в. в работното време на развитите страни се
проявиха нови тенденции. Първо. Забави се и се обърна обратно действащата
в продължение на голяма част от XX в. тенденция към съкращаване на работното време. Второ. Очерта се зависимост на динамиката на работното време от
цикличното движение на икономиката. Трето. Засили се диференциацията на
работното време сред социалните групи от населението, увеличи се делът на
работещите по-малко и повече от средната продължителност на работното
време. Четвърто. В преференциите на работещото население се забелязва
тенденция към изменение на съотношението работно време-свободно време в
полза на последното. Причина за новия подход на държавите към продължителността на работното време е рязко намаляване на производителността на
труда, проявило се през последните четири десетилетия.
Второ. Домашният труд възниква с отделяне на работното място от
дома. Домът е по-скоро място за потребление, отколкото за производство на
стоки. Изследвания на бюджета на времето показват, че делът на грижите за
домакинство, макар и да бележи известно намаление, е около два пъти поголям от времето за заетост в общественото производство. Неплатеният
домашен труд има огромно значение за икономиката. Стойността на домашния
труд се изчислява20 на около една четвърт от брутния вътрешен продукт, но
трудът на жените не се отчита в брутния вътрешен продукт. Изследванията на
БВ показват, че основно място за прекарване на времето на българина е жилището – около 70 % от БВ. Но в него се осъществява все по-малко труд - 1% от
трудовата заетост. Жилището вече не е място за работа, а за сън и за па19
20

Кастелс. Мануел. 2004. Възходът на мрежовото общество. София, Идателска къща „Лик”.
Вж. Гэлбрейт. Джон К. 1979, Экономические теории и цели общества. „Прогресс”, Москва, с. 61.
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сивна почивка. В него живеят все по-малко хора. Новите жилища, които се изграждат масово и по индустриален път, не са пригодени за трудови и социални
функции на семействата. В развитието на информационното производство е
скрита смайваща по мащаби възможност за социална промяна. Ние сме изправени пред възможност да революционизиране нашите домове, към връщане
към производство вкъщи на по-високо електронизирано равнище и превръщане отново на дома като център на обществото21.
Трето. Свободното време е за културно, интелектуално, физическо
развитие и почивка на населението22. То е време за обучение, обществена работа, култура, спорт, туризъм и др. Свободното време включва дейности за
възстановяване на работоспособността и за развитие на личността. Делът на
свободното време за 30 г. е нарастнал значително – от 12.4 % на 20.1 %,
или със 162.1 %. Възниква въпрос колко рационално българинът използва свободното време, отделяйки една трета от времевите ресурси за гледане на телевизия? Делът на времето за учение на българското население е нисък –
нмежду 1.9 и 3.5 %. Неблагоприятна е тенденцията към намаляване на този
дял през тридесет години с 54.3 %. Свободното време е основен елемент на
БВ и играе нарастваща роля като социално пространство за развитие на личността. Новите социални условия изискват нов подход в третиране на СВ. С
концепцията за човешкия капитал и с политиката на ЕС за непрекъснато обучение СВ се превръща в сфера за развитие на личността като най-важен елемент на производителните сили, създател на обществено богатство.
Четвърто. Времето за физиологични потребности се състои от
време за дневен и нощен сън, за хранене, за грижа за себе си и други. Задоволяването на физиологичните потребности обхваща половината от живота на
човек и в тях се крият най-големите резерви за човешко и обществено развитие. За 30 години делът на времето за сън практически не се е променил и
заема около 40 % от денонощния БВ. Делът на разходите на време за други
лични грижи през тридесет годишния период е нарастнал от 8.3 % на 11.0 %

21

Тофлър, А. 1991. Третата вълна. ИК „П. Яворов“ с. 254-261.
Вж. Dumazedier. J. 1983. Analyse critique du livre "Révolution du temps choisi" dans la Revue française de
sociologie et contribution „Temps choisi et loisir” dans 2 volumes théoriques consacrés par la Revue „Temps
choisi” à la révolution du temps choisi. Dumazedier. J. 1984, Animation socioculturelle, nouveau mode de
contrôle social, in Spettacolo, 2, Rome.
22
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от общия БВ. В него най-голям е делът на времето за хранене. Заниманията с
физически упражнения и спорт заемат незначително място в БВ на българите. В задоволяването на физиологични потребности /сън, хранене/ се крият големи резерви за човешко и обществено развитие. То изисква ново взаимодействие между социалното и биологичното за изменение ритмиката на човешките дейности. В тази насока влияе и развитието на обслужващата сфера: мерки за намаляване шума по улиците и в жилищните блокове; подобряване качеството на средата, в която човек живее и работи; установяване на по-ефективни сменни режими на работа и почивка и други.
Пето. Време за пътуване. Според изследвания на бюджета на времето
българинът отделя за пътуване около един час дневно, в т. ч. 24 мин. във връзка с работата и 40 мин. за други пътувания. Населението изразходва годишно в
пътуване над 4 млрд. човекочаса. Анализът на четирите национални изследвания на БВ на българското население показва, че през тридесетгодишния
период времето за пътуване намалява с около 16 %. Факторите за намаляване на времето за пътуване са задоволителна инфраструктура на транспортните
средства, добри дестинации, развитие на разнообразни и гъвкави форми на организация на работното време, в т.ч. и работа в дома, както и развитие на такива форми на обслужване като пазаруване по интернет, електронно банкиране, развитие на паралелните дейности по време на пътуване, като четене, общуване с пътници, релаксация, спане и др.
Модел за избор между работа и почивка
Икономистите и социолозите отдавна се интересуват от въпроса, как и
защо хората разпределят своето време между различни дейности. Първият
модел за използване на времето, наречен модел на домашното производство,
е предложен през 1960-те години от нобеловия лауреат Х. Бекер23. В модела
на Бекер индивидът извлича полезност не само от стоките и услугите, но и от
дейностите. Получаването на полезност изисква не само разходи на пари за
придобиване на стоки, но и разходи на време /което би могло да се изразходва
за получаване на доход/. Колкото по-дълго индивидът работи, толкова повече
пари може да спечели, но толкова по-малко време остава, за да ги харчи. Ин-
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Becker, G. 1965. A Theory of the Allocation of Time, Economic Journal, Vol.75, pp. 495 - 517.
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дивидът едновременно взема решения за работа, потребление на стоки и услуги, разпределение на свободно време така, че да постигне максимална полезност. Свободното време се разглежда като агрегат на почивковите дейности, а разходите за потребление като агрегат на стоките и услугите.
Основната аксиома е, че в условия на времево ограничение потребителят ще се стреми да максимизира своето благосъстояние. То представя различни комбинации между работа /получаван доход/ и почивка при фиксирано
общо разполагаемо време. Двете потребителски блага, между които гражданинът ще избира, се измерват съответно: доход – в парични единици, и почивка
– в часове. Ако данъкоплатецът потребява максимално количество почивка
/168ч. за една седмица/, бюджетното ограничение е в дохода, който ще се получи, независимо дали работи или не /социална помощ, наем, рента, лихви, дивиденти/. Между двата екстремума са разположени всички възможни комбинации от двете блага. Следователно трудът има алтернатива – свободното
време. Според Бекер, повишаването на производителността на труда има за
резултат постоянно съкращаване броя на годините и часовете, които американецът изразходва, за да осигури своя живот. Средната работна седмица е съкратена от 67,2 ч. през 1870 г. на 42,5 ч. през 1950 г. Това отразява едно решение на американците да прекарват все по-голяма част от покачващия се
жизнен стандарт под форма на свободно време. Разликата между хипотетичното производство на човек от населението, изчислено по познатата Коб-Дъглас формула, и действителното производство се изразява в количеството стоки
и услуги, които американецът избира да не произведе и, следователно, да не
потреби, за да може да се радва на по-късо работно време и по-дълги отпуски.
Разстоянието между двете криви е нараствало непрекъснато: с други думи, изборът е да се изразходва все повече от увеличаващото се производство за
свободно време. В бъдеще нарастналата производителност на американската
икономика ще бъде използвана като допълнително свободно време повече, от
миналото.
Моделът за избор между труд и свободно време позволява да се изследва връзката между размера на нетния месечен доход на домакинството
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и елементите на БВ24. Принципното решение на избора между работа и почивка е свързано с вертикални и хоризонтални преходи от работно към свободно време и обратно.
Икономията на време, т. е. намаляване на разходите на време за задоволяване на всяка потребност, за производство на всеки отделен продукт или
услуга, е критерий за осъществяване на човешките дейности и за правилно съотношение между работното и свободно време. Другата страна на закона за
икономия на време е увеличаването на обществения труд. От тук произтичат
няколко извода. Първо. Икономията на време се свързва както с производствените дейности на хората, така и с тяхното потребление. Второ. Разпределението на времето съобразно съвкупните потребности на личността и на обществото означава, че следва да се вземе под внимание цялото време на хората.
Трето. Законът за икономия на време се отнася не само до работното, но и до
извънработното време на хората, не само до сегашното, но и до миналото човешко време.
Нужно е да се обмислят алтернативи за решаване на социални проблеми, свързани с трансформации между производството и извънпроизводствената сфера; трансформации на дейности между поколенията; разширяване границите на трудовия живот на населението; трансформации в темпоралното разделение на труда и други.
Прогресът на човечеството е и прогрес на обществения труд.
Синтетичен показател за развитие на обществото е нарастване на масата обществен труд, изразходвана средно от едно лице от населението за един среден човешки живот25. В първобитнообщинния строй делът на обществения труд
в агрегатния бюджет на времето на населението е заемал по-малко от 1 %. В
робовладелския строй трудът е 2-3 % от агрегатния бюджет на населението.
Във феодалния обществен строй фондът на работното време в агрегатния БВ
достига 4-5 %. Днес в развитите капиталистически страни 10-15 % от агрегатния БВ се заемат от обществен труд. Все още обаче огромна част от времето
на населението на Земята се използва непроизводително или се разхищава.
24

Радев, Н. Бюджет на времето според доходите, с. 255-270, в Сборник Социологията-от емпирията към
теорията. Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов, София, Академично издателство «проф. Марин Дринов», 2010;
25
Стайков, З. 1989. Изследвания на бюджета на времето. Издателство на БАН, София, с. 143-145.
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Това са резерви за развитие на обществения труд. Три са главните фактори
за увеличаване масата обществен труд: по-продължителен трудов живот на
хората; масово включване на населението в обществен труд; по-разнообразни
форми на допълнителен труд на заетото население.
Нарастването на свободното време изисква увеличаване на общественото работно време, без което не могат да се осигурят необходимата материална
база, кадри и средства за неговото обезпечаване. Всеки 1час допълнително
свободно време изисква у нас 0,60ч. допълнително работно време26. Това поставя в нова светлина проблема за съотношението между работното и свободното време. Нужно е диалектично свързване и взаимно допълване на тези основни човешки дейности.
Информационното общество придобива нови времеви характеристики,
отличава се с повишена чувствителност към времето, което Тофлър нарече супертемпоралност27. В съвременното общество основен индикатор на неравенство е продължителността на работния ден и на свободното време. Неравномерният, постоянно ускоряващ се темп на промяна и често проявяващата се
десинхронизация ни тласкат към времева аритмия28. Нахлуват нови жизнени
ритми. Налице е ускорение на темпа на живот. Технологията се стреми към
уплътняване /компресиране/ на времето. Информационното общество предявява нови изисквания към организацията на живота на човека, съизмеримост
на времето на човека с времевите ритми на обществото и природата. Компютъризацията на обществото е довела до нови подходи към използване на времето, нови схеми за планиране на БВ. Тофлър твърди, че е нужен нов софтуер
на времето29.
Заключение
Маркс мечтаеше за общество, в което безпокойството на мисълта ще
ражда велики проекти, за общество, което ще бъде в непрекъснато движение.
„Но целият светоглед на Маркс, писа Енгелс30, е не доктрина, а метод. Той дава
не готови догми, а опорни точки за по-нататъшно изследване и метода на това
26

Стайков, З. 1989, с. 148.
Вж. Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София, „Пейо К. Яворов”.
28
Тофлър, Алвин и Хайди. 2007. Революционното богатство. София, „Оксидиан”. с. 89.
29
Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София, ИК „П.Яворов”
30
Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч. т. 39, с. 340.
27
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изследване.” Прилагането на метода на Маркс и преди всичко на неговото учение за двоякия характер на труда и на социалното време позволява да се решават актуални проблеми на нашата съвременност.
Основният социологически проблем е развитие на обществения труд, на
неговата роля и функции в обществото. Създаването на пазарната икономика
предизвиква рязко разнообразяване на социално-груповите БВ.
През анализирания период в БВ на българското население са настъпили
значими структурни промени в БВ, радикални трансформации на човешките
дейности. Прогресът на обществото е свързан с нарастване на работното и
свободно време в резултат от общо нарастване на труда в обществото. Основен индикатор на неравенство става продължителността на работния ден и
обема на свободното време. Изменят се пропорциите в основната времева ос
– труд/заетост-свободно време, с акцент върху развитие на творческите дейности като образование и културни занимания. Работата постепенно престава
да е само средство за заработване на доходи и придобива качество на самореализация. Нарастват изискванията към качеството на труда, към неговия творчески характер. Увеличава се значението на свободното време за развитие на
личността.
На база на събраната и анализирана емпирична социологическа информация се очертават някои насоки за по-добро използване на работното и извънработно време за подобряване качеството на живот на населението: развитие
на доброволния допълнителен труд в извънработното време на населението;
програми за непрекъсната работа на индустрията на свободното време; социологически изследвания на местата за извършване на човешките дейности; социални оценки на труда по отглеждане и възпитание на деца и заплащането му
от държавата; институционализиране на темпоралното разделение на труда;
съставяне на социални баланси на семействата според техния размер; създаване на социални нормативи за издръжка на различен тип семейства; подкрепа
на жените за участие на пазара на труда чрез: създаване на баланс между професионален, личен и семеен живот; преодоляване сегментацията на пазара на
труда и намаляване различията в заплащането на труда; въвеждане на разнообразни режими за труд и почивка, гъвкава организация на труда, почасово заплащане на труда за хора над 60-години; съставяне на агрегирани БВ по въз-
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раст, чрез които да се оцени влиянието на стареенето на населението върху
АБВ на нацията, издръжка на живота, социално осигуряване, отглеждане на деца и възпроизводство на населението; вторична и гъвкава трудова заетост на
хората с увреждания, която да увеличи обществения фонд работно време чрез
развитие на социално предприемачество, достъп до работа в държавна администрация; комплексна рехабилитация, пълноценно участие в обществения живот; доброволният труд на български граждани в третия сектор съдържа потенциал за развитие на социалната икономика; съставяне на БВ на териториални
единици, изготвяне на социални баланси на времето и на трудовите ресурси в
селищни системи; превръщане на БВ в метод за управление на териториални
единици.
Аз разглеждам доклада като скромен личен опит за реабилитиране на изследванията по БВ, които имат както богата история и традиции в българската
социологическа мисъл, и затова, смея да се надявам, и на добро бъдеще.
Приложения:
Таблица 1. БВ на населението в България по пол. Структура на времето на едно анкетирано лице за 24ч./в %/
№

Дейности

години

всичко

мъже

Жени

1.

Сън

1970-1971

40.6

41.0

40.3

1976-1977

39.8

39.9

39.8

1988

38.5

38.3

38.8

2001-2002

40.2

40.0

40.4

1970-1971

8.3

8.1

8.2

1976-1977

8.3

8.3

8.3

1988

8.3

8.4

8.0

2001-2002

11.0

11.4

10.7

1970-1971

14.2

18.2

10.8

1976-1977

13.8

16.9

11.0

2.

3.

Други лични грижи

Заетост
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4.

5.

6.

7.

Учение

Грижи за домакинството

Свободно време

Пътуване

Общо

1988

13.8

16.3

11.7

2001-2002

7.8

9.2

6.5

1970-1971

3.5

3.6

3.3

1976-1977

3.0

3.3

2.8

1988

2.9

3.1

2.8

2001-2002

1.9

2.1

1.9

1970-1971

16.7

11.8

21.1

1976-1977

16.4

11.7

20.8

1988

14.3

8.8

19.4

2001-2002

15.3

10.6

19.5

1970-1971

12.4

12.2

12.6

1976-1977

13.8

14.2

13.2

1988

17.2

19.6

14.9

2001-2002

20.1

22.6

17.9

1970-1971

4.4

5.1

3.8

1976-1977

4.9

5.6

4.2

1988

5.0

5.6

4.4

2001-2002

3.7

4.2

3.2

1970-1971

100.0

100.0

100.0

1976-1977

100.0

100.0

100.0

1988

100.0

100.0

100.0

2001-2002

100.0

100.0

100.0
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМИНИТЕ „ЦЕННОСТ” И „СТОЙНОСТ” В РУСИЯ
ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД „ПЕРЕСТРОЙКАТА”. /НАБРОСКИ/
Георги Найденов
Увод: В началото на ХХ век Големият руски икономист Михаил Иванович
Туган-Барановски лансира тезата, че освен категорията „ценност”, в руската
политическа икономия трябва да се използва и категорията „стойност”. Тоест,
думата „стойност” има не само ежедневен смисъл, но и научен. И този смисъл
е, че с нея се изразяват разходите на производството. Нещо различно от съдържанието на категорията „ценност”. Изхождайки от тази теза, Туган-Барановски счита, че марксовата теория за трудовата ценност е уязвима, защото се
разглежда като теория за ценността, а не като теория за стойността.
Тази идея впоследствие е трансформирана от В. И. Ленин. Заедно с И.
Степанов и В. Базаров и под редакцията на А. Богданов той превежда „Капиталът” на Маркс, като изцяло замества термина „ценност” и производните му с
термина „стойност” и производните му. В предговора на това руско издание на
„Капитала”, те опонират на П. Струве, който по-рано е превел „Капиталът” използвайки термина „ценност” и производните му. Тъй като П. Струве излага три
типа основания за използване на термина „ценност” – филологически, принципен и исторически. Ленин, Степанов, Базаров и Богданов също тръгват по тази
логическа верига – най-напред критика на филологическите, след това на принципните и накрая на историческите аргументи на П. Струве.
В своята критика Ленин, Степанов, Базаров и Богданов посочват пасажи
от Маркс, от които, според тях, може да се направи извод, че понятието Werth
може да се превежда с термина „ценност”, но може да се превежда и с термина
„стойност”. Те са съгласни със Струве, че немската дума Kosten и англицизмът
Kost, използвани от Маркс за означаване на конкретен разход, на конкретни
разноски, действително в руския език се превеждат с думата „стойност”. Но те
не са съгласни, че терминът „стойност” може да се използва единствено в този
смисъл. Според тях той може да се употреби и за означаване на другото понятия – Werth.
След Великата буржоазна революция в Русия от 1917 год. терминът
„стойност” постепенно измества термина „ценност” в преводите на класиците на
политикономията – А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс. Измества го и в икономическата литература. Основната причина за това е, че тъй като терминът „цен135

ност” съдържа елементи на обективност и субективност, но второто може да се
схване като доминиращо (нещо за някого е ценно), то по време на „социализма” дотолкова, доколкото всякакъв субективизъм е наш „враг”, а в терминът
„стойност” първото – „нещото”, доминира над второто – „за някого”, то е целесъобразно да се използва термина „стойност” и производните му.1
Заемането на поста „генерален секретар на КПСС” от М.С. Горбачов през
1985 год. дава старт на епохата на „перестройката”. Ядро на „перестройката” е
„гласността“, тоест преосмисляне и критика на догматиката на официалната
идеология.
В това отношение в СССР, а впоследствие в Руската федерация се прави много. Но в Русия, както и в България, остава да доминира лениновата теоретична парадигма – „социалистическа революция, социализъм, обществена
собственост”. Доминира не само парадигмата, но и свързаният с нея терминологичен апарат, създаден от В.И. Ленин. Ето защо в настоящето изследване си
поставяме за цел, да установим доколко в периода на „перестройката” и след
това в руската икономическа литература продължава да се използва лениновата терминология в превода на понятието Werth и производните му. Тоест, дали
в преводите и в икономическите изследвания се използва утвърденият от В.И.
Ленин термин „стойност” и производните му, или се използва термина „ценност”
и производните му, употребявани от А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс.
Най-напред ще разгледаме периода от възникване на руската политикономия до „големия скок” през 1929 год. След това ще видим какво става от 1929
год. до началото на „перестройката“, което е свързано и с идването на власт на
Горбачов през 1985 год. След това от началото на „перестройката” през 1985
год., до неуспешния опит за преврат и разпадането на СССР през 1991 год.
Накрая ще разгледаме периода от разпадането на СССР до наши дни.
Във всеки период ще разглеждаме:
* Коя поредица от термини се използва в изследванията на руските икономисти;
* Коя поредица от термини се използва при превеждане на западни автори –
класиците на политическата икономия и други автори.

1

Относно целия комплекс от причини за изместване на термина „ценност“ от термина „стойност“ Виж:
Найденов, Г., Ценност или стойност – Г. Бакалов срещу Д. Благоев, сп. „Икономически и социални алтернативи“, № 3, 2017, с. 127-139.
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В тази статия ще направим анализ на тези два проблема, чрез изследване на икономическата литература в личната ми библиотека. По-нататък се надявам, че в рамките на монография ще направим изследване и върху по-широк
текстови материал! Изложението ще бъде в историческата последователност
на годините, в които са направени публикациите. Ето защо един и същи автор
може да присъства с различни свои произведения в различни периоди. А също
с едни и същи произведения, но в двата различни раздела – на собствени тези
и на преведени и цитирани автори. След излагане на фактологията за всеки
период ще правим анализ и изводи.
1. Използване на двете поредици термини през периода от възникване на руската икономическа мисъл до „големия скок” през
1929 г.
а) Коя поредица от термини се използва в изследванията на руските икономисти?
Николай Николаевич Зибер, Теории ценности и капитала Д. Рикардо в
связи с позднейшими дополнениями и разъяснениями, 1871 г.
Семен Людвигович Франк, Теория ценности Маркса и ее значение, СПб.,
1900 г.
Михаил Иванович Туган-Барановски, Очерки из новейшей истории политической экономии, сп. „Божий мир”, от № 1 през 1901 г. до № 10 1902 год.
(Виж: Туган-Барановский М.И., Экономические очерки, изд. „Российская политическая енциклопедия“, Москва, 1998 год.)
В очерка III. Маркс, М.И. Туган-Туган:
Използва термините: стр.: 246 – субстанции ценности; 247 – ценность товара на стоката, субстанцию ценности, ценность, ценность, ценность, ценности;
248 – экономической категории ценности, ценности, ценность, ценности товара,
субстанцию ценности, ценностью; 249 – ценность, ценность, ценности, ценность; 250 – закона ценности, ценность, ценностью, категорией ценности, ценностью; 251 – ценность, ценность, ценность, ценность, ценности, прибавочной
ценностью, прибавочной ценности, прибавочная ценность, прибавочной ценности, прибавочная ценность, прибавочная ценность; 253 – прибавочная ценность, действительные ценности, прибавочной ценности, новой ценности, ценность, всякой ценности, ценность человеческой рабочей силы, трудовая стои-

137

мость производства товара - рабочей силы и есть его ценность, ценность товара рабочей силы, прибавочной ценности, ценности, ценности, ценности, прибавочная ценность, прибавочной ценности; 254 – прибавочная ценность, прибавочной ценности, ценность, новой ценности, большую ценность, прибавочной
ценности, уровен прибавочной ценности, уровен прибавочной ценности, прибавочной ценности, прибавочную ценность, прибавочную ценность; 255 - прибавочной ценности, истинной ценностью товара, прибавочной ценности, прибавочной ценности, прибавочную ценность, прибавочной же ценности, иной ценности, прибавочной ценности, теорию прибавочной ценности, прибавочной
ценности, прибавочной ценности; 256 - прибавочной ценности, прибавочная
ценность, прибавочной ценности, прибавочной ценности, прибавочной ценности, прибавочной ценности; 257 - прибавочной ценности, теории ценности и прибавочной ценности Маркса, прибавочной ценности, прибавочной ценности.
Владимир Карпович Дмитриев, Экономические очерки: опыт органичного
синтеза трудовой теории ценности и теории предельной полезности, М., 1904 г.
Струве, П., Хозяйство и цена, Часть первая. Хозяйство и общество. – Цена-ценность., изд. В. П. Рябушинскаго., Москва, 1913 г., стр.: 87 – ценность, ценность нормативная и ценность типическая, ценность, фантом ценности, ценностью как норма, ценность, ценности; 88 – ценности, ценности, ценность как норма, ценности, ценность есть норма, ценность
Михаил Иванович Туган-Барановски, Бумажные деньги и металл, Петербург, 1917 год., Виж: Туган-Барановский М. И., Экономические очерки, изд.
„Российская политическая енциклопедия”, Москва, 1998 год.:
Използва термините: стр.: 285 – товарная теория ценности денег, ценности денег, товарная теория ценности денег, ценностью денег, ценности денег, общепризванной теорией ценности денег; 286 – ценности денег, теории
ценности денег: 289 – ценности денег, ценность товара, стоимость продуктов (в
смисъл на себестойност), ценность отдельных товаров, стоимости производства, стоимость производства, стоимость производства; 290 - стоимость производства, издержек производства, трудовая стоимость производства, стоимость
производства, трудовой стоимостью производства этого товара, трудовой стоимостью производства, трудовой стоимости производства одного товара; 291 трудовой стоимости производства однаго товара, трудовой стоимости производства данного товара, трудовой стоимости производства однаго товара, тру138

довой стоимости производства однаго товара, трудовой стоимости производства, ценность денег; 292 – стоимостью производства, ценности, ценность денег,
ценность денег; 293 - ценностью денег, ценность денег, ценность денег.
Бухарин, Н. И., Новый курс экономической политики 1921 год., Госиздат,
1921 год., В: Бухарин, Н. И., Избранные произведения, Политиздат, Москва,
1988 год., стр.: 32 – прибавочная ценность
Кондратиев, Н. Д., Михаил Иванович Туган-Барановски, изд. „Колос”, Петроград, В: Истоки Вопросы истории народного хозяйства и экономической
мысли, Т. 2, изд. „Экономика”, Москва, 1990 год., стр.: 271 – объективную общественную „стоимость” (човешката личност всмуква културните влияния на
обществената среда), объективную общественную „ценность” (обогатяването
на обществото от дейността на даден човек), „стоящих и ценных“ людей; 273 –
„общественной „стоимостью“ и „ценностью“; 273 – „стоимости“ и „ценности“
(личности); 284 – трудовой теории ценности (класиков), теории ценности австрийской школы, трудовой теории ценности, теории ценности; 286 – теории ценности трудовой школы, теории ценности Маркса.
Чаянов, А. В., Организация крестьянского хозяйства, (1923 год., Берлин)
В: Чаянов, А. В., Крестьянское хозяйство, изд. „Экономика”, Москва, 1989 год.,
стр: 365 – стоимость (в смисъл на себестойност), капитал в смысле абстрактной
суммы ценностей, средств производства и их стоимости, капитала крестьянского хозяйства как суммы ценностей; 367 – часть ценностей должна быть затрачена на восстановление авансированного капитала.
Бухарин, Н. И., Новое откровение о советской экономике или как можно
погубить рабоче-крестьянский блок, К вопросу об экономическом обосновании
троцкизма. М., Л.: Госиздат, 1925, В: Бухарин, Н. И., Избранные произведения,
„Политиздат”, Москва, 1988 год., стр.: 90 – добавочные ценности, ценности; 91 –
прибавочную ценность, прибавочной ценности, ценности, переход ценности
Риков, А. И., Индустриализация и хлеб (Доклад на собрании актива Ленинградской парторганизации 30 ноября 1928 г.), В: Риков, А. И., Избранные
произведения, изд. „Экономика”, Москва, 1990 год., стр.: 419 - промишленность
создавала значительно меньше ценностей, чем сельское хозяйство
Констатации и анализ:
1. Заглавията на двете книги от края на XIX – ти век показват, че при възникването си руската икономическа наука използва термина цен139

ност. Това е естествено, тъй като Ленин все още не е предложил
своя термин „стойност”.
2. В началото на ХХ век Михаил Иванович Туган-Барановски в собствените
си изследвания на творчеството на К. Маркс използва само термина
„ценност”.
3. Пиер Струве през 1913 г. също използва единствено термина „ценност”.
4. През 1917 г. Михаил Иванович Туган Барановски продължава да използва термина ценност. Но за означаване на производствените разходи
вече използва термина „стойност”. При това използва този термин не
само за материалните (обективните) фактори на производството, но и
за работната сила. Навсякъде разходите за работна сила се означават
с термина „трудовая стоимость”.
5. Дори през 1921 год. Бухарин, един от лидерите на Октомврийската революция, използва термина „ценность”.
6. Николай Кондратиев през ХХ в. продължава да използва термина „ценность”. Но използва и термина „стойность” в преносен смисъл.
7. А. В. Чаянов през 1923 г. използва и двата термина. Но термина „стойност” употребява единствено, когато пише за конкретни производствени разходи.
8. През 1925 год. Бухарин продължава да използва само термина „ценност”.
9. А. И. Риков през 1928 год. използва само термина „ценност”.
Извод: До „големия скок“ през 1929 г. професионалните икономисти и лидери
на Октомврийската революция продължават да използват термина „ценност” и производните му. Когато се използва термина „стойност“, това е единствено в лансирания от М. И. Туган-Барановски смисъл – като „себестойност”.
б) Коя поредица от термини се използва при превеждане на западни автори – класиците на политическата икономия и други автори?
Михаил Иванович Туган-Барановски, Очерки из новейшей истории политической экономии, сп. „Божий мир”, от № 1 през 1901 г. до № 10 1902 год. Виж:
Туган-Барановский М.И., Экономические очерки, изд. „Российская политическая
енциклопедия”, Москва, 1998 год.
В очерка III. Маркс, М.И. Туган-Туган: Превежда чрез термините: стр.: 246
– величина ценности; 247 – одинаковую ценность, ценность одного товара от-
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носится к ценности другого товара, как…., ценности, меновая ценност, 248 –
ценность, ценностью; 250 - величины ценности, величины ценности, ценность,
ценность, меновой ценности;
Констатации и анализ: Туган Барановски превежда Маркс единствено
чрез термина „ценност” и производните му.
Извод: В този период преводите се правят добросъвестно.
2. Използване на двете поредици термини през периода от „големия скок” през 1929 г. до началото на „перестройката 1985 г.
а) Коя поредица от термини се използва в изследванията на руските икономисти?
Бухарин, Н. И., Учение Маркса и его историческое значение, В: Памяти
Карла Маркса. Сборник статей к пятидесетилетию со дня смерти. 1883-1933.
М.: Изд. АН СССР1 1933, стр. 9-99, В: Бухарин, Н. И., Проблемы теории и практики социализма, Издательство политической литературы, Москва, 1989 год.,
стр.: 377 – ценностью, прибавачной ценности; 382 – меновая ценность, ценность, потребительной ценности (полезности), ценности; 386 – прибавочной
ценности, относительная прибавочная ценность, индивидуальную ценность.
Островитянов, К. В., Вопросы политической экономии, Выступление на
Совещании экономистов, созванном ЦК КПСС в ноябре-декабре 1951 г., для
обсуждения макета учебника политической экономии, с сокращениями. Публикуется впервые, В: Островитянов, К. В., Вопросы политической экономии социализма, Избранные произведения, изд. „Наука”, Москва, 1973 г., стр.: 119 – о
законе стоимости, закона стоимости, закон стоимости, закона стоимости, стоимости, стоимость, закона стоимости; 120 – о законе стоимости, закон стоимости,
стоимость рабочей силы, прибавочную стоимость, закон стоимости, закона стоимости, мере стоимости
Политическая экономия, Учебник, Государственное издательство политической литературы, Москва, 1954 год., стр.: 68 – форм стоимости, стоимость,
меновую стоимость; 69 – стоимость, относительной форме стоимости, потребительная стоимост, простая или случаяная форма стоимости, потребительной
стоимости, полная или развернутая форма стоимости; 76 – закон стоимости,
закон стоимости, закон стоимости; 442 – потребительная стоимост, стоимость
товара, потребительную стоимость, стоимость
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Цаголов, Н. А., К вопросу о теории стоимости Рикардо, Вопросы экономики, 1957, № 6, В: Цагалов, Н. А., Вопросы истории политической экономии, Избранные произведения, Издательство Московского университета, Москва, 1984,
стр.: 27 – теорию стоимости, закон стоимости, теории стоимости, трудовой теории стоимости, теории стоимости Рикардо, стоимост труда, стоимости, стоимостью, меновой стоимостью, меновых стоимостей товаров, закон стоимости,
меры стоимости, неизменной стоимостью, мерила стоимости с неизменной стоимостью
Цаголов, Н. А., „Богатство народов” А. Смита – первая система политической экономии, В кн. Адам Смит и современная политическая экономия, М.,
Издательство Московского Университета, 1979., В: Цагалов, Н. А., Вопросы истории политической экономии, Избранные произведения, Издательство Московского университета, Москва, 1984, стр.: 15 – потребительную и меновую стоимость товара, потребительной стоимостью, меновой стоимости, потребительной стоимости, трудовой теории стоимости, меновой стоимости; 16 – стоимость,
стоимость, стоимости, трудовую теорию стоимости, стоимость продукта, стоимости, теории прибавочной стоимости
История политической экономии социализма, Издательство ленинградского университета, 1983 год., стр.: 151 – закон стоимости; 162 – закон стоимости; 176 – потребительные стоимости, потребительной стоимостью, потребительной стоимостью, потребительной стоимостью,
Политическая экономия, словар, Москва, „Политиздат”, 1983 г., стр.: 3 –
абсолютная прибавочная стоимость, прибавочная стоимость, прибавочной стоимости, прибавочной стоимости, стоимость; 238 – меновая стоимость, стоимость, форма стоимости; 425 – стоимость, стоимость товара, стоимость, стоимость.
Констатации и анализ:
1. През 1933 г. Н. Бухарин все още използва понятието „ценност” и
производните му.
2. При обсъждането на първия учебник по политикономия (сталинския
учебник) през 1951 год. К. В. Островитянов използва термина
„стойност” и производните му.
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3. В издадения през 1954 год. учебник по политикономия тотално се използва термина „стойност” и производните му. Терминът „ценност”
изобщо липсва.
4. Н. А. Цаголов в изследванията си на класиците на политикономията
през 1957 год. – А. Смит и Д. Рикардо използва единствено термина
„стойност” и производните му. Тоест, фалшифицира техните текстове.
5. В учебниците и речниците издавани през 80-те години се използва
терминът стойност и производните му. Икономическото понятие „ценност” липсва.
Извод: През 50-те години се „узаконява” използването на термина
„стойност” и производните му, вместо термина „ценност” и производните
му. Това продължава до „перестройката”.
б) Коя поредица от термини се използва при превеждане на западни автори – класиците на политическата икономия и други автори?
Цаголов, Н. А., „Экономическая таблица” Кенэ и ее значение (К 200-летию
„Экономической таблицы”), Вопросы экономики, 1958, № 11, В: Цагалов, Н. А.,
Вопросы истории политической экономии, Избранные произведения, Издательство Московского университета, Москва, 1984, стр. 12 – „Теория прибавочной
стоимости” (Маркса);
Цаголов, Н. А., „Богатство народов” А. Смита – первая система политической экономии, В кн. Адам Смит и современная политическая экономия, М.,
Издательство Московского университета, 1979., В: Цагалов, Н. А., Вопросы истории политической экономии, Избранные произведения, Издательство Московского университета, Москва, 1984, стр.: 15 – потребительной стоимостью, меновую стоимость, потребительной стоимостью, меновую стоимость; 16 – стоимость, стоимости материалов, стоимости
История политической экономии социализма, Издательство ленинградского университета, 1983 год., стр.: 163 – „В „Капитале“ Маркс рассматривает
основной экономический закон капитализма – производство прибавочной стоимости, прибавочной стоимости, Маркс: „Производство прибавочной стоимости
или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства;
Извод: По време на 50-те години и след това използваните от класиците на политикономията, и в частност от Маркс термини, са изцяло под-
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менени. В произведенията на съветските икономисти вместо „ценност” и производните му се използва термина „стойност” и производните му. Преводите на
класиците на политикономията и на съвременни западни икономисти се фалшифицират. Вместо понятието „ценност” и производните му се използва термина „стойност” и производните му.
3. Използване на двете поредици термини през периода от началото на „перестройката“ до разпадането на СССР през 1991 г..
а) Коя поредица от термини се използва в изследванията на руските икономисти?
Валовой, Д. В., Экономика: взгляды разных лет, Москва, изд. „Наука”,
1989 г., стр.: 85 – закон стоимости; 86 – закон стоимости; 106 – стоимость, закон
стоимости; 200 – закон стоимости; 201 – стоимость, закон стоимости, случайной
формы стоимости, форма стоимости, 321 – потребительной стоимостью, стоимость, меновую стоимость.
Лисичкин, Г. С., Мифы и реальность, В: Не сметь командовать, изд. „Экономика”, Москва, 1990 г., стр.: 15 – потребительных стоимостей, стоимост; 16 –
стоимостных аспектов, закон стоимости; 20 – закон стоимости; 36 – закон стоимости; 37 – закон стоимости, потребительная стоимость, стоимость; 38 – стоимост, потребительная стоимость, стоимость товара; 39 – закон стоимости, стоимость; 40 – стоимость,
Попов, Г. Х., Программа, которой руководствовался Сталин, В: Не сметь
командовать, Москва, изд. „Экономика”, 1990 г., стр.: 56 – закон стоимости; 101
– закон стоимости, индекс стоимости жизни
Яковлев, Г. М., Экономика и уголовное право, В: Не сметь командовать,
Москва, изд. „Экономика”, 1990 г., стр.: 121 - стоимость трудодня (по смисъла
на т. Барановски)
Дубнов, А.П., Собственость и экономические цели, Новосибирск, изд.
„Наука“, Сибирское отделение, 1990 г., стр.: 84 – трудовая теория стоимости
Маркса; 85 – меновая стоимость товарного продукта; 86 – меновая стоимость,
потребительных стоимостей, потребительные стоимости, потребительной стоимости, стоимость, стоимость.
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Констатации и анализ: Водещи идеолози на „перестройката” като Д.
В. Валовой, Г. Х. Попов, Г. С. Лисичкин и пр. продължават да използват термина „стойност” и производните му.
Извод: Въпреки сериозните катаклизми, на които е подложена официалната идеология, в употребата на лениновата икономическа терминология
няма изменение.
б) Коя поредица от термини се използва при превеждане на западни автори – класиците на политическата икономия и съвременни автори.
Валовой, Д. В., Экономика: взгляды разных лет, Москва, „Наука”, 1989 г.,
стр.: 202 цитат от Маркс – закон стоимости; цитат от Енгелс – закон стоимости,
стоимость.
Шумпетер, Й., История экономического анализа, В: Истоки Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли, Т. 2, Москва, изд. „Экономика”, 1990 г., стр.: 241 - „обективной стоимости“, (количество стоимости. – Прим.
Пер.) (нормалная конкурентная цена – уточнение на Й. Шумпетер), „Различие,
которое он проводит между ценой и стоимостью, (тук правилния превод е –
„ценността”, бел. моя), не является различием между ценой и стоимостью, (и
тук правилния превод е – „ценността”, бел. моя), которая не является ценой;;
247 – стоимость, которая основывалась на „потребностях и их удовлетворении“
(и тук е видна абсурдността в превода, използването на термина „стойност”
вместо понятието ценност прави изречението безсмислено), потребительной
стоимостью и меновой стоимостью, меновой стоимости (или цены), стоимост,
трудовой теории стоимости, теории стоимости.
Констатации и анализ:
1. В цитати на Маркс и Енгелс Д. В. Валовой използва термина „стойност” и производните му.
2. Превод на Шумпетер показва, колко безсмислен става текста, когато
вместо използването на понятието „ценност” се използва лениновия
термин „стойност”. Този начин на превод на Шумпетер е още повече
абсурден, ако се има предвид, че Шумпетер никога не е бил „ленинец”. Особено ярко абсурдността на този превод може да се види на
стр. 247, където използването на термина „стойност” вместо „ценност”
прави мисълта на Шумпетер безсмислена.
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Извод: По време на „перестройката“ лениновата терминология продължава да доминира в преводите на класиците и другите икономисти.
4. Използване на двете поредици термини през периода от разпадането на СССР до наши дни.
а) Коя поредица от термини се използва в изследванията на руските икономисти?
Клюкин, П., О проблеме человека в русле возпроизводственной традиции
Кенэ-Маркса-Сраффы, В: Есть ли у Росии несырьевое будущее? XV Кондратьевские чтения, Москва, 2008 г., стр.: 275 – меновой ценности вещей; 276 –
стоимость товара; 277 – меновой ценности, прибавочной стоимости; 283 – трудовая теория ценности, ценности продукта; 284 – мерилом ценности, мерило
ценности
Кузык, Б. Н., Ю. В. Яковец, Становление интегрального экономического
строя – глобальная трансформация XXI века, Институт экономических сттегий,
Москва, 2008 г., стр.: 42 – стоимостный тип цены, реальную стоимость; 44 – национальных рынков от стоимостной основы, реалной стоимостной базы долара;
45 – система стоимостных пропорций, стоимости; 48 – стоимостного выражения
Экономическая теория учебник, под редакцией А. И. Архипова, С. С.
Ильина, Москва, изд. „Проспект”, 2009 г., стр.: 20 – потребительной стоимости
товаров, их стоимости как ценности; 22 – стоимости, стоимости; 29 – стоимости,
закон стоимости, теории трудовой стоимости; 30 – теорию трудовой стоимости,
прибавочную стоимость, стоимость товара, трудовой стоимости; 40 – прибавочной стоимости, стоимости,; 80 – потребительной стоимостью; 81 – потребительные стоимости, потребительных стоимостей, стоимость, теории трудовой
стоимости, стоимость, потребительной стоимости, потребительной стоимостью,
стоимостью товара, потребительные стоимости, стоимости, потребительная
стоимость, стоимость, потребительные стоимости, потребительные стоимости,
потребительной стоимости, стоимости; 82 – стоимость, величина стоимость,
стоимость, измерения стоимости; 83 – величины стоимости, форм стоимости,
простая или случайная форма стоимости, полная или развернутая форма стоимости, всеобщей форме стоимости, денежной форме стоимости; 84 – стоимость товара, закона стоимости, стоимость товара, закон стоимости, закона
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стоимости, стоимостных соотношений, закон стоимости, стоимости, стоимости,
закон стоимости, закона стоимости, стоимость; 86 – трудовая и альтернативные
теории стоимости, теория трудовой стоимости, трудовой теории стоимости,
стоимость, стоимость товаров, стоимость, стоимость
Афанасьев, В. С., Первые системы политической экономии (метод экономической двойственности) Учебное пособие, Москва, „ИНФРА-М”, 2009 г.,
стр.: 5 - потребительной стоимости (полезности), стоимости; 7 – стоимости товара; 11 – общественную стоимость товаров; 16 – потребительной стоимости
(полезности), стоимостной аспект (аспект меновой стоимости), потребительная
стоимость товара; 17 – стоимость, потребительная стоимость, стоимость товара, потребительная стоимость денег, стоимость денег, потребительной стоимости (полезности) и стоимости (цены); 156 – Давид Рикардо, трудовая теория
стоимости, трудовая теория стоимости, трудовой теория стоимости Рикардо,
трудовой теория стоимости, трудовой теория стоимости; 165 - трудовой теория
стоимости, стоимость товара, трудовая теория стоимости, трудовую теорию
стоимости, стоимости товаров, трудовой теория стоимости; 166 – стоимости,
стоимости, стоимости товара, закона стоимости, трудовой теории стоимости,
трудовой теории стоимости, стоимость товара и его потребительная стоимость;
167 – потребительной стоимости и стоимости товара, стоимость потребительную стоимость (полезность товара), потребительными стоимостями, потребительных стоимостей, стоимость, стоимость товара, стоимость, стоимости, стоимость товара, потребительных стоимостей, стоимость, потребительной стоимостью; 168 – потребительная стоимость, стоимость, потребительных стоимостей, стоимость товара, потребительной стоимости, стоимости товара, стоимость, потребительную стоимость товара, меновая стоимость; 169 – потребительную стоимость товаров, их меновую стоимость, стоимостными, потребительскими свойствами товаров; 175 – стоимости, трудовой теории стоимости,
стоимости, теории стоимости Смита, стоимость, стоимости товаров, стоимости,
стоимости товара, закона стоимости; 177 – стоимость товаров, стоимости товаров, трудовой теории стоимости, трудовой теорией стоимости, стоимости, стоимости, стоимость, стоимость, стоимостей товаров; 206 – Карл Маркс, теория
стоимости Маркса, законом стоимости, законом прибавочной стоимости, прибавочной стоимости; 207 – теории стоимости, стоимости; 208 – теории прибавочной стоимости, теории прибавочной стоимости Маркса, стойностями; 233 – тео147

рия стоимости Маркса, теория стоимости Маркса, теории стоимости; 234 – теории стоимости, стоимости товара, формы проявления стоимости, структуры
стоимости товара, закона стоимости, трудовая теория стоимости, потребительной стоимости, меновой стоимости; 235 – потребительную стоимость товара,
потребительную стоимость продукта, общественной стоимости товара, потребительную стоимость продукта, потребительную стоимость товара, источник
стоимости товара; 236 – стоимости товара, величиной стоимости, стоимость
товара; 237 – стоимость товаров, величины стоимости, индивидуалная стоимост, общественная стоимость товара, стоимости товара, стоимость товара,
стоимостнов уровне; 243 – потребительная стоимость потребительных стоимостей, стоимость, стоимости, трудовой теории стоимости, теории прибавочной
стоимости, законом стоимости, законом прибавочной стоимости, теория прибавочной стоимости К. Маркса, Марксовой теории прибавочной стоимости; 244 –
прибавочную стоимость, прибавочной стоимости, трудовой теории стоимости,
теории прибавочной стоимости; 245 – прибавочной стоимости, стоимости, прибавочная же стоимость, капитальной стоимости; 304 – Австрийската школа,
трудовой теории стоимости и субъективной теории ценности, теория пределной
полезности, субъективная теория ценности, трудовой теорией стоимости, теории субъективной ценности, трудовой теории стоимости, потребительную стоимость товара, стоимости; 308 – потребительной стоимости, стоимость, факторы
образования стоимости, ценность блага для покупателя, субъективная ценность блага, ценность блага для продавца, теории субъективной ценности, ценность, ценность хозяйственных благ (ха, тук не употребява стойност), но след
това веднага – закона стоимости; 314 – ценности, трудовой теория стоимости,
трудовая теория стоимости и теория субъективной ценности, стоимость, индивидуальные стоимости товаров в общественную стоимость; 315 – трудовая теория стоимости и теория субъективной ценности, стоимость товаров, трудовая
теория стоимости, субъективная теория ценности, общественной стоимости
товаров, трудовая теория стоимости и теория субъективной ценности, закона
стоимости, трудовой теории стоимости, закона трудовой стоимости, трудовой
теории стоимости, общественной стоимости товара; общественной потребительной стоимости; 316 – трудовой теории стоимости, общественной стоимости
товаров, потребителной стоимости товара,потребительная стоимость, величину меновой стоимость, стоимостного отношения, „ценности“ (или стоимости),
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закона стоимости, общественная стоимость товара, потребительной стоимости;
331 – Альфред Маршал, его теория ценности; 332 - ее стоимость в денежной
форме; 333 – стоимостных свойств; 334 – законов стоимости, прибавочной стоимости, стоимость товара, стоимость рабочей силы прибавочная стоимость;
335 – стоимости, прибавочной стоимости, стоимость на производимый товар,
новую стоимость, потребительные стоимости, стоимости; 336 – потребительных
стоимостей (полезностей), стоимость, потребительные стоимости; 337 – формальные потребительные стоимости.
Констатации и анализ:
1. За пръв път след 50-те години се появява автор – П. Клюкин, който
използва понятието „ценност” и производните му.
2. Като цяло, обаче повечето икономисти продължават да използват
термина „стойност” и производните му.
3. Макар и рядко, автори, използващи термина „стойност” и производните му, употребяват паралелно и понятието „ценност” и производните му. Например при В. С. Афанасьев на два пъти се среща
израза - „ценности“ (или стоимости). В учебника „Экономическая теория“, под редакцией А. И. Архипова, С. С. Ильина, има израз – „их стоимости как ценности“.
Извод: Дори когато официалната идеология в Русия става напълно
„западна” и антиболшевишка, руските икономисти продължават да използват лениновата терминология, а не терминологията на класическата политикономия и на К. Маркс в частност. Все пак, макар и рядко, като изключение се използва и понятието „ценност” и производните му.
б) Коя поредица от термини се използва при превеждане на западни автори – класиците на политическата икономия и други автори?
Маршал, А., Принципы экономической науки, том I., издательская группа
„Прогресс” „Универс“, Москва, 1993 год., стр.: 191 – стоимость; 192 – ценность в
20 шилл., стоимость в 6 шилл., ценность, меновую стоимость; 193 – стоимость,
стоимость, средную стоимость; 194 – ценность большую, не меньшую стоимость, ценность; 195 – стоимостью 45 шилл., ценность, стоимость.
Экономическая теория учебник, под редакцией А. И. Архипова, С. С.
Ильина, Москва, изд. „Проспект”, 2009 г., стр.: 23 – Никола Орем (ок. 1323 -
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1382) - „Трактате о произхождении, природе, юридическом основании и изменении стоимости денег“; 27 – У. Петти „выдвинул трудовую теорию стоимости“,
мерилом стоимости; Франсуа Кенэ „натуральными и стоимостными елементами
общественного продукта“; Адам Смит „изследовал проблемы стоимости“; 28 –
А. Смит „трудовой теории стоимости“; Давид Рикардо „стоимост товара“; 29 – Д.
Рикордо стоимости, прибавочной стоимости, стоимости товара, „старая стоимост потребленных в процесе производства средств труда“; Жан-Батист Сей
„трех факторов стоимости“, стоимост товара; Карл Маркс – „Теория прибавочной стоимости“, закон прибавочной стоимости, закон стоимости, форм стоимости; 32 – Едуард Бернщайн теорию трудовой стоимости, прибавочной стоимости
Афанасьев, В. С., Первые системы политической экономии (метод экономической двойственности) Учебное пособие, Москва, „ИНФРА-М”, 2009 г.,
стр.: 15 - Семен Людвигович Франк, Теория ценности Маркса и ее значение,
СПб., 1900 г., Владимир Карпович Дмитриев, Экономические очерки: опыт органичного синтеза трудовой теории ценности и теории предельной полезности,
М., 1904 г.; 102 – Адам Смит, трудовой теории стоимости, теория стоимости,
стоимость товара, стоимость товара, трудовой теории стоимости, стоимости
товара; 103 – стоимость, стоимости товара, стоимость товара, трудовой теории
стоимости, закона стоимости трудовой теории стоимости Смита, трудовая теория стоимости, трудовая теория стоимости и т. н.; 143 - Жан-Батист Сэй, закона
стоимости, потребительной и меновой стоимости, „полезностью (потребительной ценностью)“ цитат по Сэй Жан-Батист. Трактат по политической экономии,
Фредерик Бастиа. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000; 144 – Мерило ценности „предмета” представляется Сэю просто как
количество других „предметов“, предлагаемых в обмен на него, т.е. как меновая
стоимость, взятая вне ее внутренней связи со стоимости товара, стоимости товара, общественной стоимости, трудовой теории Адама Смита, закладывает
основы теории субективной ценности, Основанием „ценности предмета“, а фактически стоимост товара, „ценность”, „ценность“, стр. 30 по същата книга; 145 –
„вместо категории „стоимость“ он (Сей – бел. моя) вводит понятие „ценност“,
определяемую „полезностью““, (По времето на Сей не е имало „понятие” „стойност”. Имало е понятие „ценност”. Така че Сей не замества едното с другото.
Той използва понятието „ценност”, което е възлово понятие на икономическата
наука. Друг е въпросът, че според него ценността се определя от потребител150

ната ценност, а не от разменната ценност. Бел. моя), „…Цена предмета есть
мерило его ценности, а ценность есть мерило его полезности…” (стр. 31). Коментарът на Афанасьев е, че за Сей цената е паричен израз на полезността на
стоката, а не на нейната „стойност”. Там е работата, обаче, че Сей не пише за
„стойност”. А за „разменна ценност”. „Меновая ценность, или цена предмета,
служит только верным указателем полезности“ (31). Вижда се, че когато Афанасьев цитира Сей, той употребява неговите понятия. Когато обаче анализира
възгледите му, замества неговите понятия с термини въведени десетилетия покъсно от Ленин. Това се вижда и в следната фраза – „Парадокс концепции полезности Сэя состоял в том, что, използуя ее в борьбе с трудовой теорией стоимости класической школы, Сэй своим отождествением потребительной стоимости и стоимости товара в ряде аспектов внес невольный вклад в развитие
трудовой теории стоимости“; 165 – Давид Рикардо, стоимость – цитат от Рикардо Д. Сочинения в 5 т. М.: Политиздат, 1955. Т. I. Начала политической экономии и налогового обложения (35); 167 – стоимость (цитат 226), стоимость (пак
там); 168 - стоимости (227), стоимости (228), стоимости (228); 169 – потребительную стоимост, а не меновую, потребительных стоимостей, меновой стоимости (255), потребительной стоимостью и меновой стоимостью (236); 176 –
основу стоимости, мерой стоимости (V - 263), меновой стоимости (I – 33); 177 –
„Труд является основой всякой стоимости…и относительное количество его
определяет изключительно стоимость товара.“ (Т.I. стр. 40), меновая стоимость,
стоимость (пак там, стр. 35); 206 – Карл Маркс, 236 – меновое отношение товаров, потребительных стоимостей; 237 – меновая стоимость, стоимость, 245 „прибавочная стоимость“, „самовозрастаящая стоимость“, первоначальной стоимостью, прибавочной стоимостью, первоначально авансированная стоимость,
прибавочную стоимость; 305 – Австрийската школа, Евгений Бем-Баверк „Основы теории ценности хозяйственных благ“ (1886); 309 – К. Менгер, ценность,
мера этой ценности, „все это так же не зависит от моей воли, как закон химии от
воли химика-практика (Австрийская школа в политической экономии, К. Менгер,
Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – Москва, „Экономика”, 1992. стр. 36); 314 – его ценности (цит. произв. стр. 125), о ценности, величиной ценности, его ценности (пак
там, стр. 125), ценность; 321 – ценности, большую ценность, ценность (пак там);
333 – Альфред Маршал, денежной стоимости (Маршал, А. Принципы экономи-
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ческой науки: в 3 т. – М., „Прогресс”, 1993. Т. I. С. 135-136); 340 – проблем стоимости (пак там, Т. I. С. 145; Т. II. С. 24)
Хайек, Ф., Индивидуализм и экономический порядок, изд. Социум, Челябинск, 2011 год., стр.: 165 – проблемы ценности, шкалы ценности, ценностные
феномены; 168 – ценность, ценность различных благ, основные ценовые категории.
Констатации и анализ:
1. При превода на произведението на А. Маршал - Принципы экономической науки, термините „ценност” и „стойност” и производните им се използват като взаимозаменими. Това е несъмнено положителен момент по
пътя за постепенно адекватно превеждане на западни автори. Въпреки
непоследователността, все пак започва освен фалшиво да се появява и
адекватно превеждане на понятията.
2. Цитатите при учебника „Экономическая теория”, под редакцията на А. И.
Архипова, С. С. Ильина има тотално фалшифициране на възгледите на
авторите. Включително и на Никола Орем (ок. 1323-1382 г.), тоест на автор, който е живял седем века, преди В. И. Ленин да лансира термина
стойност.
3. В учебното пособие на В. С. Афанасьев – „Первые системы политической
экономии (метод экономической двойственности)” заглавията на произведенията на руски автори, например на Семен Людвигович Франк и на
Владимир Карпович Дмитриев, са дадени така, както те са ги формулирали – тоест, чрез термина „ценност” и производните му. Но възгледите
на класиците на политикономията – Адам Смит, Жан-Батист Сэй, Давид
Рикардо, Карл Маркс са фалшифицирани. Използва се термина „стойност” и производните му, а не използвания от тези автори понятие „ценност” и производните му.
4. В същото пособие се употребява и понятието ценност. При това като обвинение. Жан-Батист Сэй се „обвинява“, че „вместо категории „стоимость” он (Сей – бел. моя) вводит понятие „ценност“, определяемую „полезностью““. Това „обвинение“ е абсурдно. По времето на Сей не е имало
понятие „стойност“. Имало е понятие „ценност“. Така че Сей не замества
едното с другото. Той използва понятието „ценност”, което е възлово понятие на икономическата наука. Друг е въпросът, че според него цен152

ността се определя от потребителната ценност, а не от разменната ценност.
5. Прави впечатление, че в това учебно помагало, когато се цитира даден
автор извън класическата политикономия, цитатът е с термините, които
авторът употребява – тоест с термина „ценност” и производните му. Така
е при цитатите от Жан-Батист Сэй, Евгений фон Бем-Баверк, К. Менгер,
Фридрих фон Хайек и др.2 Възгледите на класиците, обаче – А. Смит, Д.
Рикардо и К. Маркс винаги се фалшифицират чрез заместване на тяхното понятие „ценност” и производните му с термина „стойност” и производните му.
Извод: При преводите на западни автори постепенно започва да се
употребява тяхната терминология. Този начин на превод не е последователен. Но все пак е известна крачка към спиране на фалшифицирането на техните възгледи.
Заключение: В Русия, установяването на лениновата терминология
след буржоазната революция 1917 год. става бавно, в сравнение с България.
Причината е, че това е първата буржоазна революция от нов тип. Докато в България революцията след 9.09.1944 год. е една от по-късните вторични буржоазни революции. Идеологемите и терминологията в България се вземат наготово.
Още повече, че в България е на власт БКП, която отдавна се е „болшевизирала”. В същото време връщането към адекватния политикономически терминологичен апарат в Русия, макар и бавно, все пак е по-бързо, отколкото в България. Връщането към автентичния терминологичен апарат е основно при преводите. То е и рядко при собствени теоретични изследвания на руски учени. При
преводите, обаче, няма връщане към автентичния терминологичен апарат на А.
Смит, Д. Рикардо и К. Маркс. Това означава, че предизвиканият от Ленин разлом в икономическата наука ще продължи да съществува още дълго време.
Още дълго време няма да има единно теоретично поле между радикалната и
либералната икономически парадигми.
Цитирана литература:
Найденов, Г., Ценност или стойност – Г. Бакалов срещу Д. Благоев, сп. „Икономически и социални алтернативи“, № 3, 2017.
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Изключение от това правило е Алфред Маршал, чиито възгледи се представят чрез термина „стойност“
и производните му.
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МАРКС И ИДЕИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Захари Захариев
Основният двигател на промените в съвременния свят се явява
безспорно научно-техническата революция. Основният носител на тези
промени в съвременния свят, обаче, за разлика от индустриалното общество, вече не е работническата класа, която отдавна е напуснала състоянието да бъде „класа в себе си” и е преминала през фазата да бъде
„класа за себе си”, а интелигенцията. Като социална категория тя е добила принципно нови мащаби и представлява принципно нови социални
групи, които в миналото (правилно и съобразно тогавашното състояние
на обществото) биваха определяни като отделни социални слоеве и вписвани като елементи на различни, антагонистични от гледна точка на
своите интереси, класи.
Ако днес ние се обърнем към сферата на материалното производство, т . е . т а м където Маркс и марксистите търсеха основните критерии за социалната структура на обществото (разбира се, търсеха го оттам вече и в сферата на разпределението и преразпределението), то ще
видим, че е налице eдин принципно нов момент, а именно, че субект на
общественото производство вече е престанал да бъде пролетариатът,
т.е. човекът на наемния труд, като, вместо него, е вече и налице онова
състояние, така гениално предвидено и от Карл Маркс, като „комбинация
на обществени дейности”. От тази гледна точка именно можем или би
трябвало да отдадем и дължимото на Алвин Тофлер, който, доразвивайки тази идея на Маркс, формулира и тезата, че основният производител на национално богатство днес се явява не толкова индивидът, конкретната личност, ангажирана в различните форми на производството,
колкото специфичните „шаблони”, които той носи в своето съзнание, но и
които са особен продукт и, заедно с това, функция на интелектуалната
зрялост на обществото като цяло, а пък и които, отнесени към нашия
ден, отразяват и качествено новото ниво на научно-техническия прогрес.
Тези сериозни промени, настъпващи под напора на научно-техническата революция в базисните структури на обществото, рефлектират
по естествен начин в общественото съзнание. А оттук, чрез трансмисията
на обществената мисъл и новоосъзнатите обществени потребности, те се
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трансформират и в съответни, много сериозни промени в политическата
надстройка на съвременното общество. И действително, ако внимателно
погледнем към и осмислим процесите, които реално се развиват от 70-те
години насам в Западна Европа, а и в САЩ, но и като впоследствие
обърнем взор и към онова, което сега вече става в Източна Европа,
неизбежно ще трябва да констатираме, че е налице обективен процес на
много динамично и мащабно преструктуриране на политическата надстройка на съвременното общество.
В каква посока се извършва това? Посоката е към нарастване ролята и значението на индивида, на субекта, на личността. Хората все помалко желаят да бъдат пасивни наблюдатели на процесите на взимане
на решения в управлението на обществото. Те все по-малко са готови да
бъдат функция на чужда воля, отразяваща ограничени класови или още
повече групови егоистични цели. Оттук е и наличието на един съвсем нов
процес на преструктуриране на обществената воля. Индивидът, от една
страна, търси своето реално освобождаване като личност, като "аз", но
успоредно с това, от друга страна, индивидът е напълно наясно, че и
колкото да се еманципира той като личност, толкова все пак продължава
да се нуждае и от определена групова обособеност на своите интереси с
цел тяхното далеч по-леко и ефективно прокарване в системата на
управление на държавата и обществото.
Има два пътя за това: единият, класическият, е чрез политическите
партии, отговарящи на класическата европейска политическа традиция.
Разбира се, тази тенденция продължава да действува. А вторият път, поперспективният, но е и в унисон с времето, а и, може би, е определящият
за качествено новото състояние на цивилизацията - този на колектива,
Защото има принципна разлика между колектив и колективизъм, между
партия и партийност. Именно чрез колективизирането на разкрепостената индивидуална воля практически започнаха да се изявяват такива нови
форми на структуриране на еманципираната обществена воля като т.нар,
„нови социални движения”. Тези нови форми на колективизиране на
индивидуалната воля в нашата съвременност вече започват и все по-определено да влизат в конфликт с традиционните партии. Нещо повече.
на места дори да взимат връх над тях. А това е сериозно предупрежде155

ние и предизвикателство не само към европейската левица, но и въобще
към класическите партии в съвременния свят.
Целият този обективен процес води на практика до извеждането на
индивида в позиция на все по-съществен фактор на общественото развитие, т.е. до превръщането му от пасивен наблюдател на процесите на
вземане на решения в рамките на държавата в реално активен участник
в нейното управление. В политическата лексика не съществува по-точно
понятие за това разкрепостено социално състояние на индивида от понятието „гражданин”. Десетилетия наред то беше заклеймявано и като
буржуазно, или като изживяло времето си, а пък свързаното с него гражданско общество се представяше и като синоним на капитализма.
В подкрепа на тези твърдения най-често се използваше тезата, че
самият Карл Маркс е схващал гражданското общество като еквивалент
на буржоазното общество, Както отбелязват, обаче, при това с основание
редица изследователи на неговото идейно творчество, този довод е
напълно формален, а и се базира на една проста езикова уловка - в немския език за понятието „буржоа” и „гражданин” съществува една
единствена, обща дума, „бюргер”. А всичко това практически е довело до
твърде превратното тълкуване на определени места от трудовете на
Маркс и Енгелс в техния руски превод, от който обаче са препревеждани
произведенията на класиците в болшинството социалистически страни в
т . ч . и в България. Всъщност, по-вярно би било да се твърди, че за основоположниците на научния социализъм този въпрос е останал периферен. Те (по разбираеми причини) са концентрирали своето внимание не
толкова върху бъдещето, колкото върху анализа на икономическите и
социално-класовите отношения в обществото и държавата, като са разглеждали последната най-вече като инструмент на класовото господство;
като са търсили, в крайна сметка, общите закономерности на развитието.
Въпреки това, обаче, могат да бъдат посочени редица места в произведенията на Карл Маркс, където той ясно и недвусмислено твърди, че
е необходимо равновесие и хармония между индивидуалността й общата
воля, Нещо повече, не е случайно и искреното му убеждение, че буржоазната държава в класическия си вид при условията на социализма ще
започне да отмира. При това, на мястото на нейната анонимна власт като
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инструмент на класово господство, ще възтържествува обществения консенсус, макар и в доста неизяснени от К. Маркс организационни рамки.
Установеният от Сталин и неговите сподвижници тоталитарен режим и направената в съответствие с новите изисквания на политическата практика „авторизирана” редакция на марксизма, отхвърлиха и заклеймиха идеите на гражданското общество. На фона на новата „комунистическа” реалност, предвижданията на Маркс за обществен организъм, съставен от различни обединения на свободно асоцииращи се граждани и контролиращ държавата, започнаха да изглеждат не само утопични, но и дълбоко вредни. За сметка на тях, в продължение на десетилетия, в общественото съзнание се утвърждаваше една друга социална субординация, която обаче бе напълно удобна за командно-административната система „личност-общество-държава”. По същество тя
отъждествяваше държавата с обществото, превръщаше държавата,
заедно с принадлежащите й институции, в нещо абстрактно-божествено
и намиращо се вън от пределите на влияние и въздействие на индивидуалната гражданска воля. Така вече нейната (анонимна по същество)
власт можеше да, реално се отъждествяваше и с властта на партийната
бюрокрация, която, от своя страна, символично и фактически бе абсолютизирана на върха на номенклатурната пирамида изцяло от Вожда.
Що се отнася до обществения организъм, той – видимо или подразбиращо – определено губеше в тази схема конкретния си характер
на сбор от личности, при това и с полагащите им се неотменими граждански права, а и от хора, имащи активна индивидуална и колективна
социална позиция във всички сфери на градивната човешка дейност.
По този начин в рутинна употреба се въведе твърде удобното,
със своята анонимна безличност, и понятие „народ”. В своя демагогски контекст то - символично и практически – утвърждаваше необходимостта от монолитна „обща воля”, обезмисляше, а дори и изключваше нуждата от свобода на самоорганизиране като висше право на
индивида, но и като основна предпоставка за обществен контрол върху държавната власт. Партийно-държавната автокрация, извисена
върху монолита на това формално, утвърждавано с най-антихуманни
прийоми единение, получаваше своята легитимност, а пък теорети157

ците на системата – вече и своите „основания" да я възхваляват като
висша форма на демокрация.
Така по логичен за командно-административната система път се
стигна до идеята за „народна държава”, идейно-теоретически и политически представяна и като първообраз на бъдещото комунистическо
общество, но и затвърждаваща – на практика – трайното господство
на едни тоталитарни, т.е. антидемократични управленчески структури.
Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед, а пък и въпреки
привидно присъстващите основни критерии за социализъм, съществуващата държавно-обществена формация постепенно се доближаваше
до най-уродливия си буржоазен антипод – фашизмът. Това предопредели и неминуемия конфликт с обективната логика на общественото
развитие. Ето защо и всички опити за частични реформи и утвърждаването на нови социални отдушници изобщо не съумяха да надхвърлят фазата на – моментно разкрасителни за режима, – „козметични
операции”. А взривът на общественото недоволство беше неизбежен.
Така, под напора на предвидения от Маркс „втори индустриален
преврат” и свързаните с него неизбежни промени в базата и надстройката на съвременното общество и в общественото съзнание, съществувалата равновесна система „личност-общество-държава”, отстъпваше място на нещо друго и съвсем ново. Трудно е да предвидим отсега
неговата точна социална проекция в бъдещето на цивилизацията. Същевременно, обаче, е ясно едно – то няма да бъде нито капитализъм
в неговия класически буржоазно-демократичен вид, нито пък ще бъде
просто доразвитие на смазващия свободната индивидуална воля, а
пък и вече исторически добре познат вид на авторитарен комунизъм.
Макар и с редица уговорки, най-близко до желаното реално се доближава именно понятието „гражданско общество". Три са неговите найсъществени черти. Първо, то акумулира в себе си целия, пречистен в
практиката, опит на социалистическото учение, хвърляйки същевременно мост между традицията и бъдещето на движението. На второ
място, в него са синтезирани всички – социално-икономически и политически – постижения на прогреса, изкласили в резултат на класовата
борба на пролетариата. И не на последно място – базирано върху
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основните нравствени постижения и морални императиви на човечеството, синтезирани в непреходните граждански права и свободи, то е
единствено способно да внесе като впечатляващ идеал необходимата
хармония между индивидуалните и обществените желания и интереси.
Тези три страни на гражданското общество, като нова фаза в
развитието, дават, несъмнено, нов шанс на прогреса. Те опосредстват
общественото развитие, позволявайки му – без особени сътресения –
да продължи настъпателния си ход по спиралата на социалния прогрес. Утвърждаването им, обаче, е практически невъзможно извън
наличието и ефективното действие и на коренно нови изисквания към
държавното устройство, които да са залегнали и в основите на едно
съвършено ново социално мислене. А пък то – като особен сбор от
идеи и принципи на съжителство, като конкретен социален опит, но и
също като обществен идеал, – е материален израз на всички досегашни постижения на цивилизацията.
Имайки предвид настъпилите промени в общественото съзнание, в
структурите на обществото и напълно обективните тенденции на формирането на съвсем друга, нова общочовешка култура, можем да очакваме,
че именно гражданското общество е фактически онова обществено състояние, прекрачващо капитализма, в посока към социалистическия идеал, т.е., както пишеше Карл Маркс, към „царството на свободата”. Разбира се, става дума за много дълъг, а и прекалено сложен еволюционен
процес на духовно съзряване, както и на технологично и производствено
извисяване по пътя на интеграцията и интернационализацията на производителните сили и производствените отношения, на реално преодоляване на съществуващите (национални и етнически) противоречия, и т . н .
Кое дава основание за този извод?
На първо място, това е утвърждаването на пазарно ориентиран
стопански плурализъм, който да е изграден върху основите на неограничените (в своето многообразие) форми на собственост, но така също и
при съблюдаване интересите на индивида и цялото общество. Само по
този начин може да се стигне и до реално преодоляване на съществуващото отчуждение на човека от средствата за производство.
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Противоречи ли това схващане на марксисткото виждане за необходимостта от обобществяване на средствата за производство като основна предпоставка за социална демокрация и социална справедливост?
Съвсем не. Показателно е, че сам Карл Маркс недвусмислено пише: „Капиталистическата частна собственост е първото отрицание на индивидуалната частна собственост, основана на собствен труд. Но капиталистическото производство създава с необходимостта на естествен процес
своето собствено отрицание. Това е отрицание на отрицанието. То наново възстановява частната собственост, а индивидуалната собственост
въз основа на придобивките на капиталистическата ера: на кооперацията
и общото владение на земята и на произведените от самия труд средства за производство”. Или, казано с други думи, обобществяването
следва да се схваща фактически като процес на преодоляване на отчуждението на човека от средствата за производство и от създавания продукт, от управлението на производството и властта.
На второ място, това е утвърждаващият се политически плурализъм, отхвърлящ идеологическите стереотипи и месианските претенции, но пък и гарантиращ възможността за свободно, а и реално волеизлияние на всеки гражданин. Прераждането на бившите комунистически партии върху нови нравствени и организационни основи, формирането и утвърждаването на други партии, които да са реални носители на идеята за социална справедливост, са само външен израз на
един естествен процес, насочен към синтезиране на всичко рационално, което крият в себе си, като култура различните социални слоеве и
групи. Богатството, което носи със себе си политическия плурализъм,
надхвърля (като цяло) далеч свързаните с него рискови фактори за дестабилизиране на демократичната държава. В условията на гражданското общество, той е завършен израз на марксовия идеал, че личната
свобода е винаги свобода на другояче мислещите.
И, на трето място, промените в Европа и в света може да се схващат като формиращи социалните контури на гражданското общество и
чрез утвърждавания от тях културен плурализъм. А той съчетава в себе си всички елементи на духовния живот и осигурява равноправното
присъствие в тях на всеки индивид, Така се прави опит за създаване
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на такива обществени условия и механизми, при които реално трябва
да нарасне, и то съвсем осезаемо културното богатство на общественото съзнание, а оттук вече и на личностното самочувствие на индивида. Неограниченият достъп на гражданите до освободения от всякакви
идеологически ограничители духовен живот реално би позволило, както предвижда К. Маркс, хората да преодолеят присъщото на капитализма отчуждение, да разберат цялата дълбочина на несправедливостта,
потисничеството, експлоатацията и моралната дискриминация, а и,
най-сетна, да станат истински, реални господари и на своята съдба.
Утвърждаването на тези – формиращи гражданското общество –
насоки на развитието не е, а и не може да бъде безконфликтно. Неизбежно и дори е нужно да се рушат много стереотипи, да се преодолява
спонтанния консерватизъм в общественото съзнание. Значителни усилия, политически такт, а и, разбира се, време изисква и привеждането
на съществуващото законодателство и управленческите структури в
пълно и ефективно съответствие с новите изисквания. Само по този
начин могат да се осигурят, при това и при наличието на най-широка
гласност, реални възможности за премахването на силовите прийоми в
процесите на формирането на обществените отношения. Възникването
на неограничени в своето многообразие форми на асоцииране на гражданите ще позволи, от своя страна, изкристализиралите в обществения
живот интереси на хората да се прехвърлят и в политическата сфера.
Оттам, на базата на диалога и лоялната конкуренция, те реално ще се
утвърждават в структурите на държавната власт, изразявайки доминиращите тенденции, а и интереси на обществото.
Този механизъм внася напълно ново съдържание в споменатата
триада „човек-общество-държава”. Чрез него човекът-гражданин и обединилото свободните му асоциации гражданско общество реално започват да доминират над държавната власт и над нейните институции. Последните се превръщат във функция на свободното волеизлияние, подложени са на постоянен обществен контрол, но и поемат регулираща роля спрямо гражданските интереси и отношения в рамките на демократичната държава. По този начин, по пътя на реформите в икономическата,
политическата и духовната сфера, а и посредством съпътстващите ги
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промени в съзнанието на хората, ще се утвърждават постепенно същностните черти на новото държавно устройство – плурализъм по отношение на формите, демокрация във възможностите за изява и равновесие
между волята на индивида и волята на обществото, като единствено
възможен стабилизиращ социален фактор,
Досегашният ход на обновителните процеси в източноевропейските страни създава, като цяло, благоприятни възможности извършваната там антиетакратическа революция да разчисти пътя за бъдещото
гражданско общество. Налице са сериозни конституционни и законодателни промени. Макар и все още трудно, започват да се разкрепостяват
от бюрократизма и обновените структури на властта в държавата и обществото. В икономическия живот пазарът започва да играе и обективно
предопределената му роля, а пък собствеността да се изявява и в необходимото многообразие на формите си. Обществото – като цяло, чрез
водещите си политически сили, – се отказва от изкуственото си разделение на водещи и „подчинени” класи и слоеве. Отчитайки многообразието
и спецификата в техните интереси, то се стреми към постигането на общоприемлив за всички национален консенсус, в който централно място
трябва да играят общочовешките ценности.
За съжаление, обаче, това все още е само началото на пътя. Положителните промени имат много повече спонтанен характер, отколкото
завършен вид на добре обмислена реакция от страна на водещите обществено-политически сили. Затова и все по-крещяща става нуждата от повисока нравственост, от по-голяма политическа култура, от по-изявено
чувство за гражданска отговорност. Като правило, личните политически
пристрастия и партийният егоизъм продължават да доминират над общонационалните интереси. Както във всички други революционни поврати в
развитието на човечеството, така и сега заплашително напред в управлението на обществото започва да излиза социалната „мътилка”, дифузирала в лумпенското наплевателство, маргиналната стихийност, идеологическото мракобесие и кресливото патриотарство. На този фон започва и да нараства – макар и не така равностойно в отделните източноевропейски страни, – реалната опасност съществуващият до този момент
комунистически монопол върху властта да бъде заменен с нов, не по162

малко опасен монопол „отдясно”. А всичко това крие в себе си заплаха
от нескончаеми конфликти, от разрушителни страсти, т.е. вълната, от
която би могла да се потопи в кръв дори и най-„нежната" революция.
Всичко това само показва, че утвърждаването и реализацията на
идеите на гражданското общество, като единствено възможен път към
обновление на социализма, е твърде сложен и противоречив процес. Той
изисква време и е практически невъзможен ако само се уповава на изолирани еднократни действия. Освен това са възможни и фази на регрес,
на връщане назад. Това разбиране за преустройството се основава и на
тезата за развитието на човешкото общество като естествено-исторически процес, т.е. на последователна смяна на об-ществено-икономическите
формации и на постепенно утвърждаване на социалната справедливост.
Както отбелязва, и то именно в тази връзка, в „Немска идеология" и самият Карл Маркс, социализмът „не е състояние, което трябва да бъде установено, не е идеал, с който трябва да се съобразява действителността". Той е „действителното движение, което унищожава сегашното
състояние". Оттук вече произтича и напълно логичният извод, че за налагането на новото мислене в общественото съзнание, но и чрез този
процес и за утвърждаването на гражданското общество в практиката ще
е необходим един дълъг период от време. Това обаче ще бъде период, в
който силите на социалното обновление трябва да се изявяват и утвърждават и като носители на обществените идеали, а и на познанието за утрешния ден. Но това, в същото това историческо време и битие, ще бъде
и един значим исторически период, в който ще следва да съзреят – и то
докрай – всички предпоставки, условия, фактори и елементи, а пък и богагиге плодове на съвършено новата култура на човечеството.
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КАРЛ МАРКС ЗА ПРАВОТО И ЗА ПРАВАТА
Янаки Стоилов
От проблема за свободата на мисълта към възгледите за правото
Критичният анализ на състоянието на свободата на словото в Прусия поставя начало на творчеството на К. Маркс. Неговото богато теоретико-публицистично наследство започва с малко популярната за своето време, но бляскава полемика за свободата на печата. Тук юристът, хуманистът и публицистът се проявяват ярко в една
личност. „Закон, който наказва за начин на мислене, не е закон, издаден от държавата за нейните граждани, това е закон на една партия против друга. Закон, който преследва заради тенденция, унищожава равенството на гражданите пред закона.”1 Тези
думи биха могли да се кажат също от добър и почтен буржоазен юрист, приел като
най-висше достижение на правото прогласеното равенство пред закона. Те са подходящи и за философ – последовател на Им. Кант, който формулира категорическия
императив за свободата като универсален закон.
Ние сме приели, че модерното право регулира поведението, а не мислите на хората. Но къде минава границата между мисълта и словото, в което тя се изразява, и
самото действие не е лесен за отговор въпрос. Няма правна система, която напълно
да се абстрахира от мислите, превърнати в думи, в публично изказани или написани
съждения, призиви, оценки, защото думите също имат сила, защото думите често са
подтик и прелюдия към действие. Та нали повечето договори се сключват в резултат
на постигнато съгласие, изразено чрез думи! Едва след това идват действията. Следователно, при т. нар. консенсуални договори водещо е съгласието, изразено с думи,
а често и с писмени документи, а едва след това идват действията по тяхното изпълнение. Друг пример е защитата на човешкото достойнство, което изключва използването на обидни и клеветнически квалификации за личността. Напоследък твърде
много се говори срещу „езика на омразата”. А дали неговото заклеймяване и опити за
забрана често не обслужва и не насажда „правилното”, коректното мислене? Днес в
повечето държави няма официална цензура, но моделирането и „филтрирането” на
информационната среда от големите медии не е ли много по-перфидна цензура?
Информационните войни се водят за съзнанието на хората и обикновено тези, които
ги печелят, са истинските победители в идеологическата и политическата надпревара.
1

Маркс, К. Бележки върху най-новата Пруска цензурна инструкция. – В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч. С.: Изд. на
БКП, 1971. Т. 1, с. 15.
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В правото дори границата между юридическите факти-събития и факти-действия
е по-ясно определена отколкото тази между слово и действие. В редица случаи изразяването на мнение се квалифицира като вид правно действие Като че ли няма общовалидни критерии, които да очертаят въпросните граници. Това са въпроси, които
стоят пред нас и засега нямат задоволителен отговор. Затова преди да им отговорим,
следва да потърсим относително точни критерии от какво и как да се определят границите на свободата на словото, защото като всяка друга свобода тя все пак не е
безгранична. Признаването и обсъждането на този факт е за предпочитане пред неговото премълчаване или заобикаляне. Иначе в редица случаи правото, вместо да
регулира поведение и да защитава правата на личността, се превръща в морален
цензор на различните, на отклоняващите се от официалните възгледи мнения. Реакцията на К. Маркс в защита на свободата на словото е обоснована и остро полемична, но той не се впуска в по-конкретни разсъждения за това как правото да разграничи самото слово с неговото неотносимо към правото съдържание, от словото като
вид действие, когато съдържанието му получава правна квалификация и правна форма.
С течение на времето Маркс обаче все повече започва да се вълнува от други
въпроси – за движещите сили на историята, за това как да се решават натрупаните
в обществото противоречия. Изследването на правото и на правата му изглеждат
недостатъчни както за намиране на отговорите на въпросите за устройството на
човешкото общество и за неговите движещи сили, така и за решаване на най-важните задачи, поставени от човешкото битие и познание. Може би, поради всичко това на възгледите на К. Маркс за правото не се обръща толкова голямо внимание,
колкото на тези за икономиката и политиката. Това е разбираемо, защото самият
Маркс пренасочва своя изследователски интерес към политическата икономия, върху която гради социалната си философия. Той въвежда категориите „база” и „надстройка”, а правото попада в групата на надстроечните явления. Следователно то е
определяно от производствените отношения, а не определящо за общественото
развитие. Не бива обаче да забравяме, че Маркс (по образование) е преди всичко
юрист. В неговото богато интелектуално наследство написаното за правото не е нито малко, нито незначително. А събрано заедно с това, което са направили с Фридрих Енгелс, позволява да се изгради общо-взето цялостно виждане за правото и за
неговата роля в обществото. Написаното от двамата за правото като че ли запазва
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в по-голяма степен актуалност днес отколкото предвижданията за развитието и организацията на съвременната държава.
Това степенуване на познавателните задачи и съчетаването на диалектиката с
материалистическото разбиране на историята дори се използват за противопоставяне на младия на зрелия Маркс. Наистина, в различните периоди от неговото творчество и обществена дейност акцентите, които той поставя, са различни, но няма основание да се смята, че едни от възгледите, които той застъпва, са опровержение или
отхвърляне на други. Става дума за развитие на методологията и за задълбочаване
на изследователския анализ по някои от разискваните теми. Колкото и да са тясно
свързани възгледите на Маркс за правото и за правата, те все пак заслужават специално внимание – първо, защото засягат два относително самостоятелни проблема, и
второ, защото подходът към правата показва хуманистичната насоченост на неговата
философия.
Нов подход за изследване на правото
Главното в концепцията на Маркс за правото е това, че той го отнася наред с морала, религията, идеите и прочее към класа на т. нар. надстроечни явления. Последните от своя страна се определят в крайна сметка от отношенията на производство
на материални блага, т. нар. производствени отношения и от отношенията на възпроизводство на самия човек. Така той (заедно с Фридрих Енгелес) обосновава една не
само нова социална теория за правото, а поставя началото на материалистическото
разбиране за неговото възникване и развитие. Целта на тази теория е не толкова да
навлезе в собствените, специфично присъщите на правото свойства, колкото да обясни мястото на правото в обществото, неговата социално-политическа роля и историческа еволюция. Следователно концепцията на Маркс за правото е част от неговото материалистическо изследване на историята.
За разлика от древноримските юристи, според които ubi societas, ubi ius, К. Маркс
разглежда правото като продукт на историческото развитие. То притежава класови и
социални характеристики. В този смисъл правото е историческо явление, което не е
иманентно присъщо на човечеството още от неговата поява и няма да го съпътства
докато съществува. Така въпросът за възникването на правото се свързва с този за
неговото „отмиране”. В известен период през 50-те и началото на 60-те години на миналия век у нас и в още няколко държави, възприели комунистическата идеология,
той дори е възприеман като непосредствена перспектива, а през последните две-три
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десетилетия също опростено, но от противоположни позиции този извод е категорично отхвърлян.
Често необходимостта и склонността на хората и на всяка човешка общност да
живеят по силата на някакви норми, правила се отъждествява с правото. Пренебрегва се простотата и синкретизма на тези правила в зората на човешкото съществуване. За право в собствения смисъл на думата, макар и от дълбока древност – вероятно десетки хиляди години преди новата ера, каквито са първите писмени свидетелства, може да се говори, когато са налице две условия. Първото е поне елементарно
разграничаване между права и задължения. Правото, за разлика от обичая, не е просто стереотип на поведение, в който разликата между дължимо и съществуващо поведение е доста условна. Правото, за разлика от морала, не е само дълг към околните или към общността, а и призната претенция, която индивид или група от хора могат да предявят към друг(и) човек (хора) с оглед на ползата, която преследват. Принудата, която гарантира правото, не е негово уникално свойство, но е специфична. Тя
се възприема като наложена не толкова от името на общността, към която принадлежи индивидът, а от една издигната над него власт. Ако с оглед на социално-класовата структура на обществото, формите на неговата властова организация (държавата)
са променливи, то оправомощаващо-задължаващият характер на правото е присъща
за него черта, която го съпътства по време на цялата му еволюция. Затова е трудно
да си представим, че в днешния и бъдещия свят нормативното регулиране, поне като
социална технология, може да се осъществява без правото.
Социалната психология, присъща на човека, се основава на две нагласи, които
обуславят неговото поведение. Едната е взаимодействието между хората, които се
отнасят помежду си като принадлежащи към един и същи род (homo sapiens), което
ги кара да се ръководят от общи правила. На много места е трябвало да минат хилядолетия, за да се преодолеят редица различия (расови, етнически, национални и
прочее), които са ограничавали този относителен универсализъм, нормативно изражение на който става правото. Другата нагласа е склонността на хората да зачитат
определена социална йерархия. Дори в най-егалитарните общности такава съществува – най-малкото като проява на естествени различия и признати качества, с които
определени индивиди изпъкват сред останалите и упражняват власт от името на общността. Марксовият подход към правото, обаче, не е психологически, което обяснява неговата прекомерна претенция за обективност. Въпреки това той запазва до голяма степен своя философско-социологически потенциал.
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Методологията, която К. Маркс прилага към правото, не е специфично правна,
но тя се проявява и в познанието за правото. Поне от ХVІІІ век насам основният дебат за същността на правото първоначално е доминиран от школата на „естественото право”, а през следващото столетие – от юридическият позитивизъм. Отделно
и важно място през ХІХ век заема също историческата школа на правото в Германия. Интересно е, че може би най-видният й представител Рудолф фон Йеринг е
роден в една и съща година с К. Маркс. По времето, когато излизат основните произведения на Р. Йеринг, К. Маркс живее в Лондон и се интересува предимно от въпроси на икономическата теория и политиката. Поради това, макар и съвременници
и сънародници, няма данни те да са обсъждали помежду си, дори задочно, някакви
проблеми или дори да са познавали взаимно творчеството си. Следователно, въпреки допирните точки в използвания от двамата автори исторически и социологически подход (ролята на интереса за мотивацията на човешкото поведение), предметът на изследванията им е различен. Освен това интересите според Маркс са
функция на социалното положение и роля, която индивидите имат според принадлежността си към различни класи и прослойки. Следователно, въпреки допирните
точки в подхода към правото, методологията на двамата бележити автори е различна.
В резултат на увеличаване на ролята на законодателството и специално на неговата кодификация позитивизмът взема превес в юридическите среди. Все по-голямата централизация на правния ред в следствие на формирането на националните държави и техните институции придава подчертана йерархичност и ясна определеност на правото. То все повече се характеризира чрез валидността, т.е. чрез
задължителността на предписанията, принадлежащи към определен правен ред.
Тази тенденция оказва влияние и върху Маркс. Той свързва правото с неговата волева природа и с неговото официално нормативно изражение. Но според Маркс установената в правото държавна воля е по същество резултат на неговата класова
определеност, т.е. законът е само форма на едно социално обусловено съдържание. Правото се определя като издигната в закон воля на господстващата класа. Това е неговата същност. В едно от най-популярните си произведения – Комунистически манифест, оказало силно влияние върху политическите движения през втората половина на ХІХ и първата половина на ХХ век, Маркс и Енгелс пишат: „…вашето
право е само възведената в закон воля на вашата класа – воля, чието съдържание
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се определя от материалните условия на живот на вашата класа”2. Тази постановка
за правото по-късно е възприета от Вл. Ленин и дори абсолютизирана от него . Не
бива, обаче, да се пропуска, че волевата природа на закона, както вече посочих, е
само нормативно изразено съдържание, определяно от по-дълбоки социални и политически причини.
В развитието на възгледа си за правото Маркс все по-отчетливо се отдалечава
от юридическия позитивизъм и прилага материалистически социологически подход
към него. „Тъй като държавата е формата, в която индивидите, принадлежащи към
господстващата класа, осъществяват своите общи интереси и в която се съсредоточава цялото гражданско общество на дадена епоха, от това следва, че всички общи
институции се опосредстват от държавата, получават политическа форма. Оттук
именно произлиза илюзията, че законът се основава на волята, и то на откъснатата
от реалната си основа свободна воля. Също така и правото на свой ред се свежда
след това до закона.”3 Следователно, Маркс разкрива недостатъчността на правния
позитивизъм за обяснение на правото и създава собствена социална теория за него. Това учение за правото далеч не е първото социално учение за този нормативен
феномен, но е първото подчертано материалистическо учение. То преодолява философския идеализъм, който повече или по-малко е присъщ както на „естественото
право”, така и на правния позитивизъм. Двамата мислители продължават: „досегашните производствени отношения на индивидите трябва да се изразят също като
правни и политически отношения….тези общи представи придобиват и особено значение и развитие у политиците и юристите, които са принудени от разделението на
труда да въздигнат тези понятия в култ и които виждат в тях, а не в производствените отношения истинската основа на всички реални отношения на собствеността.”4
Относително завършен израз представената идея получава в написаното от Маркс
в „Към критика на политическата икономия”. „Моето изследване завърши със заключението, че правните отношения, както и държавните форми, не могат да бъдат
разбрани нито от самите тях, нито от тъй нареченото общо развитие на човешкия
дух, че напротив, те се коренят в материалните условия на живота…”5. Доста покъсно Фр. Енгелс дава допълнително разяснение на тази идея. „…Юристът си въ2

Маркс, К., Фр. Енгелс. Манифест на комунистическата партия. – В: Маркс, К., Фр. Енгелс. Съч. Т. 4, 441442.
3
Маркс, К., Фр. Енгелс. Немска идеология. – В: Маркс, К., Фр. Енгелс. Съч. Т. 3, 63-64.
4
Маркс, К., Фр. Енгелс. Лайпцигският църковен събор. – В: Маркс, К., Фр. Енгелс. Съч. Т. 3, 350-351.
5
Маркс, К. Към критика на политическата икономия. – В: Маркс, К., Фр. Енгелс. Съч. Т. 13, с. 8.
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образява, че оперира с априорни положения, а това са само отражения на икономическите отношения. По такъв начин всичко стои с главата надолу. А че това извращение представлява от себе си, докато то още не е разкрито, онова, което ние наричаме идеологически мироглед, на свой ред оказва обратно въздействие върху
икономическата база и може в известни предели да я модифицира…”6. Изглежда,
че колкото повече съратникът на Маркс осмисля неговото теоретично наследство и
го съпоставя с реалната действителност, толкова повече разбира, че политическото, правното, религиозното и прочие развитие има своята относителна самостоятелност. В едно от последните си писма той казва: „Работата стои съвсем не така,
че само икономическото положение е причината, че само то е активното, а всичко
останало е само пасивно следствие. Не, тук взаимодействието е на основата на
икономическата необходимост, която в крайна сметка винаги си прокарва път”7.
Следователно икономическите закономерности си пробиват път като тенденции. Казано на съвременен език, развитието преминава през различни цикли, то не е само
възходящо, а е повлияно от бифуркации, от стечение на множество обстоятелства,
които могат да доведат до различни състояния на обществото, до множество варианти на неговото съществуване и организация.
Малко по-рано Енгелс е още по-самокритичен към подценяване на относителната самостоятелност на правото и на другите идейно-политически феномени. „Освен
това изпуснат е още един момент, който настина и в работите на Маркс, и в моите
като правило недостатъчно се е подчертавал и в това отношение вината в еднаква
степен пада върху всички нас. А именно – главното внимание ние насочихме и бяхме длъжни да насочим, отначало към извеждането на политическите, правните и
други идеологически представи и обусловените от тях действия от икономическите
факти, лежащи в тяхната основа. При това заради съдържанието ние тогава пренебрегнахме въпроса за формата: по какви пътища става образуването на тези представи и т. н.”8 Тези размисли показват, че влиянието на материалните фактори върху правото не е автоматично и пряко. Ценностите и идеите, целите и мотивите са
тези идеални фактори, които свързват условията на човешкото съществуване с
нормативните модели, които определят дължимото и възможното поведение. Същите идеални феномени пренасят и трансформират това, което е обективно обус6

Енгелс до Конрад Шмид. – В: Маркс, К. и Ф. Энгельс. Соч. Т. 37, 418-419.
Енгелс до В. Боргиус – В: Маркс, К. и Ф. Энгельс. Соч. Т. 39, 175-176.
8
Енгелс до Франц Меринг. – В: Маркс, К. и Ф. Энгельс. Соч. Т. 39, с. 82.
7
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ловено, в абстрактно изразено и субективно целено човешко поведение. Нещо повече, правото получава съдържание, което не е просто форма на икономическите
отношения, а тяхно отражение, което зависи от во-лята, от характера и вида на
правната система, по-общо от културата и утвърдените институции в съответните
общества. Освен това нормативната природа на правото намира проявление в неговите собствени черти. На тях се дължи устойчивостта на правото и приемствеността в него през различните епохи.
В опита си да подчертае водещата роля на икономическите отношения спрямо
правото и неговите юридически източници К. Маркс дори използва метафори. „Както политическото, така и гражданското законодателство винаги само е изразявало,
протоколирало изискванията на икономическите отношения”9. Внимателният анализ
на неговите разсъждения, обаче, показва, че той далеч не опростява тази зависимост. Тя не е нито предопределена, нито изолирана от ролята на субективния фактор – на пречупването на икономическите и други потребности през масовото съзнание и идеите, които то създава. „Всеки принцип е имал свой век за своето проявяване…Като разсъждаваме последователно, ние трябва да се съгласим, че векът е
принадлежал на принципа, а не принципът на века. С други думи, принципът е правил историята, а не историята принципа. Но ако, за да спасим както принципа, така
и историята, ние се запитаме най-после защо даден принцип се е проявил…, то ние
ще бъдем принудени подробно да изследваме какви са били хората…, какви са били във всяко от тези столетия техните нужди, техните производителни сили, техният начин на производство…, какви най-после са били отношенията на човек към човека, които са произтичали от всички тези условия на съществуване.”10 Този сравнително дълъг цитат е много показателен за диалектиката между материалните
фактори на обществения живот и основни правни явления, каквито са правните
принципи. В случая принципите, макар и предизвикани на живот от епохата, в която
се появяват, сами са цел и основание за поведението на хората, дават насока на
правното регулиране и определят оценката на осъщественото поведение съобразно с описваното идеално състояние на регулираните отношения.
Философията на правата като философия на правото.
Карл Маркс е много повече социален философ отколкото философ на правото.
Но част от написаното от него дава основание да се твърди, че той създава, ако не
9
10

Маркс, К. Нищета на философията. – В: Маркс, К. и Фр. Енгелс. Съч. Т. 4, с. 113.
Пак там, 137-138.
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своя философия на правото, то поне свое виждане за правото в рамките на една цялостна социална философия. Тази философия донякъде дори може да се определи
като философия на свободата, която, в частност, е философия на правата. Тя е основана върху идеята за индивидуалната свобода, без да е индивидуалистична. Тя
апелира към икономическо освобождение, без което няма истинска свобода. Тя е
вдъхновена от равноправието – не само в неговото юридическо, а преди всичко в неговото социално-политическо изражение.
Маркс, доколкото се интересува и занимава с правото, върши това главно по отношение на правото като социален феномен. Той засяга проблема за правата само
спорадично, когато трябва да се противопостави на нарушаването на определени
свободи, както е със свободата на словото, да отхвърли при-вилегиите, характерни
за средновековното право, да обоснове нови права – правото на отзоваване на избраните в представителните органи. Маркс не е адвокат на правата, а застъпник за изравняване на гражданите, дори по-общо на хората в техните права.
За Маркс гарантирането и разгръщането на свободата е проява на хуманизъм.
„…Френският и английският социализъм и комунизъм бяха изразители в практическата област на съвпадащия с хуманизма материализъм.11 Въпросът дали диктатурата на пролетариата е съвместима с идеята за хуманизма налага отделно обсъждане, но отчитайки, че самата цел на тази диктатура е да премахне класите, тя поне по
замисъл, ако не по реализация, запазва своя хуманистичен заряд. По-важното в случая, което косвено се отнася до правата, е, че на съединяването на хуманизма с материализма досега не е обръщано достатъчно внимание. Традиционно хуманистичните теории и тяхното проявление в правата на личността се свързват с различни
идеалистически учения. Материалистическата методология и философия заявява
своята претенция да създаде реалистична теория за правата. Тя е в състояние да
проникне по-дълбоко в проблема за условията и гаранциите за осъществяване и защита на правата на личността. В тази насока е необходимо комплексът от фактори,
от които зависи признаването и действието на правата, да получи подходящ юри-дически израз и те да бъдат снабдени със средства за ефективна юридическа реализация.
В своя финалистичен патос социалната философия на Маркс стига дотам, че ни
отвежда в едно почти съвършено царство на свободата. Това е парадокс: как мисли-

11

Вж. Маркс, К., Фр. Енгелс. Светото семейство. – В: Маркс, К. и Фр. Енгелс. Съч. Т. 2, 135-142.
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телят, отхвърлил утопията в името на обществената наука, достига до нова утопия на
общество без противоречия. Изглежда в това предсказание или ако предпочитате в
тази мечта се забелязва както традицията на Просвещението, но обърната от идеалното минало към идеалното бъдеще, така и родството с иначе критикуваните от позицията на научния социализъм социалисти-утописти. Това отклонение от критическия
метод се дължи на опита да се погледне твърде далеч в бъдещето, без да са налице
по-конкретните предпоставки за такава прогноза. Но илюзията не е във възможния, а
може би и необходим край на капитализма, а във вярата в общество на почти съвършеното равенство, което се сбогува с правото и дори прави излишен стремежа към
равенство.
За Карл Маркс равенството пред закона е важно, но недостатъчно. Равенството е
в основата на съвременното разбиране и за правата, но както е казал още Сенека
„равенството на правата не е в това, че всеки се ползва от тях, а в това, че те са предоставени на всички”. Но и това предоставяне е повече абстрактно, по силата на закона, отколкото реално. Равенството според законово прогласените права далеч не
означава, че в действителност сме равни, че сме носители на едни и същи права,
особено когато става дума за социално-иконо-мическите права. Маркс си дава сметка, че принципът на равенството пред закона е апотеоз на буржоазното право, но той
в най-добрия случай изразява прилагането на една и съща мяра към неравните в
много отношения хора. Такава равна мяра, например, е трудът, но прилагана към хора, които в много отношения са различни, води до неравни резултати.12 Работната
сила като особен вид стока в практическата си трудова реализация има свойството
да създава принадена стойност. Това, наред със спецификата на качествата и на
потребностите на нейния притежател, я прави двойно относителна като равна мяра.
Равенството освен предметна страна, зависеща от равната мяра, която се прилага, има и субектна страна. Последната предполага някакво отношение, някакви измерения, в които човешките индивиди се отнасят помежду си като равни един спрямо
друг. Още по време на Римската империя поне за свободните е възникнало онова
равенство на частните лица, въз основа на което се е развило римското право – найсъвършената форма на правото, което се основава на частната собственост13. Поначало колкото повече се развива правното равенство, толкова повече се увеличават
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Маркс, К. Бележки към Програмата на Германската работническа партия. – В: Маркс, К. и Фр. Енгелс. Съч. Т.
19, с. 20.
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възможностите за постигане на равенство в предвидените от закона права. Но тъй
като идеалът се вижда в разпределението на благата не според ограничеността на
равната мяра, а според потребностите на всеки един човек, то и правното равенство
се смята за исторически ограничено14. Фр. Енгелс дори си служи с ирония, за да подчертае ограничеността на прокламираното от буржоазията равенство, както и на равенството през преходния период към обществото на реализираната свобода, на
разпределението на благата според човешките потребности. „Противоположността
както по отношение на старото неравенство и на старото положително право, така
дори и по отношение на новото, преходно право ще изчезне от практическия живот,
така че на онзи, който педантично ще настоява да му връчат припадащата му се равна и справедлива част от продуктите, за подигравка ще му дадат двойно повече.”15 В
следствие на това колкото амбициозно, толкова и романтично очакване необосновано се скъсява историческият хоризонт на равенството и се подценява неговата важна
роля за регулиране на човешкото поведение и специално за разпределението на
правата и в бъдеще.
Стремежът към признаване на политически и социално-икономически права за
всеки човек е част както от теорията на К. Маркс, така и от борбата, която той води
почти през целия си живот. Разширяването на правата е условие за постигане на поголяма свобода, а изравняването в правата е път към постигане на политическо и социално равенство между хората. Дори да оставим на-страна футурологията – какво
ще стане с правото във все още необозримото бъдеще, голяма част от учението на
Маркс за правото и за правата остава редом с едни от най-ярките интелектуални
приноси в тази област. Последователната и безкомпромисна линия, единството между теория и практическо действие озаряват хуманната насоченост на философията и
идеите на К. Маркс за правото и за правата. Неговата социална философия запазва
до голяма степен своята актуалност две столетия след раждането на нейния създател. Тя остава измежду най-полезните методологически подходи за изследване на
правото и политически ориентир за неговото използване и през настоящото столетие.
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Вж. Енгелс, Ф. Материали към „Анти Дюринг” – Пак там, с. 620-623.
Пак там.
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МАРКСИЗМЪТ КАТО НАУКА И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ
Петя Пачкова
1. Марксизмът продължава да е едно от най-евристичните направления
в науката. Маркс продължава да е един от най-издаваните и четени автори.
Колкото повече време минава, толкова по-актуален става. Изучават го в САЩ,
изучават го в Европа. Той е гласът на тези, които не искат да се примирят със
статуквото. „Докато България мълча по темата Маркс, интересът към нея на
Запад преживя внезапен ренесанс. Класация на Би Би Си посочи Маркс за мислител на хилядолетието. Рязко набъбна марксоведската литература. Дори чужди на марксизма автори като Дерида намериха за уместно да пофлиртуват с
него. Домът-музей в Трир привлича все повече посетители, а нови и нови цветя
се полагат пред паметника в Хайгейтското гробище”1.
Според Даниел Листън през последните няколко години са се появили
редица провокиращи мисли книги, които говорят за връщане към марксистките
структурно-икономически режими на анализ: David Blacker’s „The Falling Rate of
Le-arning and the Neoliberal Endgame” (Вашингтон, DC: Zero Books, 2013); Mike
Cole’s „Marxism and Educational Theory: Origins and Issues” (Ню Йорк: Routledge,
2008 г.); Pauline Lipman’s „TheNew Political Economy ofUrban Education: Neolibera-lism, Race, and the Right to the City“ (Ню Йорк: Routledge, 2011); John
Marsh’s „Class Dismissed: WhyWe Cannot Teach or Learn Our Way Out of Inequality” (Ню Йорк: Monthly Review Press, 2011). Неомарксисткият анализ, базиран на класата, е особено ефикасен. Едва ли има други концептуални рамки,
които така подробно да изследват структурите на икономическото неравенство
и експлоатационната динамика на класовите отношения2.
Марксизмът, от една страна, е необходим на елита и неговите деца. От
друга страна, той е необходим на нарастващото число хора, които имат проблеми с благополучието си.
Основните закони на природата и на общественото развитие, доразвити
или формулирани от Маркс и Енгелс, а и оформени в системата на марксистката философия, политическа икономия, социология и политология продължават да стоят в основата на сериозния научен анализ на природата и обществото. Анализът на капиталистическата обществена формация в „Капиталът” и до
1
2

Попиванов, Борис, И отново Маркс, - в. „Култура”, Брой 34 (2428), 06 октомври 2006.
Liston, Daniel P., Neo-marxism and schooling, in: Educational theory, Volume 65, Number 3, 2015, p. 240.
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днес е ненадминат. Формулирането на природните и обществени закономерности в другите трудове на Маркс и Енгелс и досега си остават ценен принос в
световното научно познание.
Специфика в използването на наследството на създателите на марксизма е несъзнателното или съзнателното омешване на научни тези и идеологеми.
Ако човек се поразрови в старите философски речници ще види в една и съща
статия (например за революцията) как от марксистката наука се преминава към
комунистическата идеология. Как от научното описание на марксизма за социалната рево-люция се преминава към идеологическото описание на социалистическата революция, как от тези на марксизма като наука се отива в постановки на идеологията. Дори зад термина „марксизъм-ленинизъм” се търси не равносметка на научните приноси на Маркс, Енгелс и Ленин, а равносметка за влиянието на комунистическата идеология в социалната практика, за съдействието
на работническата класа в борбата й за социална справедливост. „Главното в
марксизма, това е обосноваването на световноисторическата роля на работническата класа като създател на безкласовото комунистическо общество”3.
Във всички уважаващи себе си висши учебни заведения се изучава подробно марксовата философия, както и теорията на капитализма. Елитът не може да допусне неговите деца да не познават средата, в която трябва да управляват. Децата на капиталистите трябва да учат Маркс и „Капиталът”, за да имат
знания и умения да управляват и икономиката, и цялото общество.
Елитът и неговите деца е хубаво да познават основния философски закон за единство и борба на противоположностите, за да разберат, че са заедно
в лодката с работника и могат да го неглижират само до време. Че зависят от
неговата мотивираност и производителност, от неговата психика и здраве. Затова трябва да обмислят доколко да развиват социалната политика, доколко да
се грижат за образованието, здравето и т.н. на работниците си, доколко могат
да си позволят маргинализирането на големи маси от хора. Необходимо им е
познание за това, че зависят от поведението на работническата класа, от нейната солидарност или десолидаризираност, от нейната културност или безкултурие. Че стимулирането на конфликти и несолидарност в нейните среди донякъде може да е от полза, но в един момент може да им окаже лоша услуга. Че
3

Философски речник, под ред. на Бъчваров, М., Минчо Драганов и Стою Стоев, 1977. София, „Партиздат”, стр. 334.
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постепенното нарастване на недоволствата по логиката на еволюционните
натрупвания в един момент се превръща в революционна стихия. Затова и те
трябва да познават закона за количествените промени, които преминават в качествени, за да си дават сметка, че много мирни, но гневни работници в един
момент могат да се превърнат в разярени и опасни работници.
Още от началото на прехода започна идеологизираното отхвърляне на
тер-мина „революция” и опитът да бъде заменен с термина „еволюция“. Този
опит развитието да се остави на един крак лека-полека започна да се проваля.
Терминът „революция” отново взе да прониква в публичното пространство. Но
като пореден отчаян опит да не се използва с точния му смисъл започна все почесто да се появява като начин да се изрази същността на различни обществени събития, нямащи нищо общо с революции. Говори се за „Арабски революции”. Други граждански протести също се наричат „революции”. Ползата от тези
не винаги сполучливи и точни, но най-вече манипулативни назовавания е в това, че се връщаме към термина, към неговото произнасяне в публичното пространство. Но сме много далеч от легитимирането му като научен термин, от използването му в смисъла, за който говори Ленин – че става дума за преминаване на държавната власт от ръцете на една в ръцете на друга класа, за преминаване от една към друга обществена формация (когато, например, говорим за
„социална“ революция). Далеч сме и от правилното използване на термина в
смисъл на „политическа” революция – на преминаване от един етап на развитие в рамките на дадена обществена формация към друг неин етап със съответна качествена промяна в политическата система.
Актуално си остава определението на Ленин за „революционната ситуация”. Смешна е насмешката, с която някои големи демократи цитират Ленин за
революционната ситуация – че става дума за ситуация, в която управляващите
не могат да управляват, а управляваните не искат да бъдат управлявани по
стария начин. Но никак, обаче, не е смешно на управляващите класи и техните
елити, ко-гато закъснеят с разпознаването на показателите за настъпването на
революционната ситуация. По повод годишнината от ВОСР си припомнихме
колко тъжно му е станало на руския цар Николай II в подобна неразпозната ситуация.
Самата марксистка наука е качествен скок в научното познание. Маркс и
Ен-гелс по гениален начин обобщават, видоизменят, съподчиняват и доразра177

ботват постиженията на авторите преди тях. И се получава една максимално
непротиворечива, последователна, логическа система от философски, икономически, политологически, социологически и т.н. знания, които днес стоят в основата на човешкото познание за природата и обществото. Именно по тази
причина марксизмът се оказва истинска и могъща революция в научното пространство.
Откровеният и последователен материализъм на марксизма е друго велико постижение. Енгелс разработва класификация на науките на основата на
различните форми на движение на материята. Материализмът е едно от основните научни средства за подриване основите на религиозния идеализъм, за
намаляване на ролята на религията в обществения живот, така необходимо за
развитието на капитализма през 19 век. А в днешно време елитите по света
съвсем съзнателно насаждат религиозност в съзнанието на масите. Затова думите на Карл Маркс, че „религията е опиум за народа” продължават да звучат
актуално и да мобилизират тези, които осъзнават вредните последици от развитието на религиозността за бъ-дещето на социалната справедливост и равенство.
Всеки управляващ трябва да знае, че материята е първична, а съзнанието - вторично, че битието определя съзнанието, а икономиката определя политиката. За да е наясно, че както човек живее, така и мисли. И че политическите
решения не могат да избягат на светлинни години от икономическите реалности. Закон, който не отразява икономическите възможности на хазната, който не
отразява ин-тересите на тези, които засягат неговите клаузи, остава мъртва
буква, нереализиран в практиката.
В нашумялата книга си Тома Пикети4 констатира, че и най-великите учени се влияят от доминиращите социално-икономически тенденции в научните
си ана-лизи. Рикардо и Маркс под влияние на тежките социални неравенства и
особености на капитализма от 19 век са по-склонни към песимизъм. Кузнец под
влияние на оптимистични тенденции в развитието на капиталистическата икономика е настро-ен по-оптимистично за бъдещето. Самият Пикети вероятно се
насочва към анализ на неравенствата именно поради нарастването им. С други
думи, тенденциите в реалния живот, в т.ч. и преди всичко нуждите на времето

4

Пикети, Тома, 2018. Капиталът. XXI век. София, Изд. „Изток-Запад”.
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твърде осезаемо влияят върху насоките на изследване, а също и на изводите
на най-големите умове.
След началото на прехода съвсем съзнателно и последователно се прокар-ва идеята, че политиката е по-важна от икономиката, че политическият елит
е по-важен от икономическия, че е по-отговорен за плюсовете и минусите на
обществено-историческото развитие. Това обаче е само определен опит да се
прикрият отговорностите на капиталистическата класа и нейния елит, както и на
обикновените хора. Но този опит се оказа доста сполучлив и вече си личи неговият негативен ефект върху мисленето и поведението на хората. За всеки
проблем в общественото развитие се винят политиците, а не тези, чиито интереси те са отразили.
След началото на прехода част от тези, които до 1989 г. най-много цитираха и изучаваха Маркс, започнаха да го обвиняват в икономически детерминизъм. На мен и до днес ми се струва, че това е безпочвено обвинение. Напротив,
марксизмът поставя нещата на правилните им места, защитава тезата за взаимната детерминираност на обществените явления, за материалния живот на
хората като по-основен от духовния им живот, но и за обратното въздействие
на духовния върху материалния. Друг е въпросът, че Маркс и Енгелс са се концентрирали като изследователи повече върху проблема за влиянието на икономиката върху останалите обществени явления, но съвсем правилно са поставили и въпроса за обратното им влияние, за голямата роля на личността в
историята. С други думи по-нятията „база” и „надстройка” са си все още напълно актуална, но и твърде евристична основа за научно изследване на обществената действителност.
Идеята за взаимодействието между производителните сили и производствените отношения и до днес е в основата на обяснението на различните видове обществени формации. И до днес понятието „обществена формация”, именно обяснена от Маркс и Енгелс, е много по-ясно, точно и непротиворечиво в
сравнение с редица други термини, с които науката си служи, за да се класифицират етапите на общественото развитие - най-вече „вълна” и „цивилизация”. Дори учените, които въобще не смеят да използват термина „обществена
формация” открито, всъщност го имат предвид в своите анализи. Концепциите,
които се градят на основата на другите понятия, всъщност допълват или ползват тази класификация.
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Децата на работодателите изучават икономическите произведения на К.
Маркс, за да познават основата на капиталистическата икономика – пазарния
механизъм, смисъла и ролята на принадената стойност, ролята и формите на
експлоатация на наемния работник и т.н. Те изучават „Капиталът”, за да знаят
как да експлоатират работника, т.е. за това доколко, а и как може да се използва удължаването на работното време, или пък доколко и как да се грижат за
условията на труд, за осигуряването на работника, или за кои работници да се
грижат повече, за кои – по-малко. „Капиталът” продължава да служи за наръчник за капиталисти.
Идеята за класовата борба, за антагонистичните противоречия, които са
ос-нова на Марксовия анализ на обществото, се възвръща в публичното пространство. Определението на Ленин за класите си остава актуално и научно и до
днес, независимо от известни модификации в облика и развитието на съвременните класи. Някои особености на класите в нашата бурна съвременност
доста се променят, но това принципно не променя характера на техните разностранни взаимоотношения като цяло. Определението за класите на В. Ленин
е гениално продължение на Марксовия анализ за ролята на тези основни социални общности.
Нарастващите социални конфликти, активизирането на гражданското
обще-ство, дори в най-развитите западни държави, доказват правотата на концепцията за класовата борба като двигател на общественото развитие. Времето на „социал-ната държава”, когато имаше доста основания да се говори повече за класов компромис, отколкото за класова борба, отдавна отмина. И тази
възможност да се на-бляга на първото, като обаче се отрича и второто беше
своевременно, а и пълноценно използвана от субектите за манипулация на общественото мнение. В етапа на глобализиращия се капитализъм, при деградация на социалната политика, при тенденцията за увеличаване на социалното
неравенство, има все повече основания да се говори не за класов компромис, а
за класов конфликт, за класова борба.
Идеята, че една теория може да докаже своята правота само в практиката и до днес е актуална. И до днес също така си остава напълно вярна тезата
на В. И. Ленин в „Материализъм и емпириокритицизъм” за абсолютната и относителната истина, която е продължение на горната мисъл. Научното познание
наистина понякога дава основания да се смята, че днес се приема за научно
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едно, утре – точно обратното. Но има научни истини, които толкова пъти са се
препотвърдили в живота, че могат да бъдат смятани за абсолютни. На тях се
градят цели науки, практиката в различните обществени сфери. Абсолютна истина е, че жената забременява когато сперматозоидът оплоди яйцеклетката.
Тази истина се препотвърждава в живота всеки ден. На нея се градят ин-витро
и всякакви други репродуктивни процедури. Контрааргументът, че Дева Мария е
забременяла непорочно, няма нищо общо с науката, а само с религиозната
идеология.
Огромна заслуга на Маркс и Енгелс е развитието на материалистическата диалектика5. Стъпвайки на Хегеловото интелектуално наследство, на Хегеловата диалектика, те създават обаче нещо качествено ново. Управляващите
са склонни да се придържат към идеята и съответната практика, че диалектиката е за елита, а масовата култура – за масите. Диалектиката на марксизма пречи на масовата култура с нейното черно-бяло едностранчиво мислене и с подобните й послания. По-добре е масите да задълбават и в религиозността, а и
да си обясняват явленията или процесите най-вече ако не единствено с волята
на Бога. А елитът да мисли диалектически, да знае, че всяко явление или процес е резултантна на огромен комплекс от фактори, за да може да взема правилните управленски решения.
Не съм сигурна дали Бисмарк е чел трудовете на Маркс. Едва ли. Доколкото знам, той, по принцип, не е обичал много четенето и въпреки това е гениален политик и диалектик. Знаел е, че като подхвърлиш на работниците първите
осигурителни закони, ще ги успокоиш за малко и по-спокойно ще понесат забраната на правото на сдружаване, забраната на левите им партии. Управляващите са заинтересовани да знаят как с едната ръка да вземат милиони, а с другата да раздават стотинки. Студентите в Оксфорд, Кеймбридж и Йейл трябва
да умеят това.
Диалектиката на марксизма се гради на идеята за взаимодействието, за
съсъществуването на историческата необходимост и случайността, на обективните закономерности и субективните фактори. И до днес непрекъснато се пропотвърждава в практиката истината, че субективните фактори, партиите, лич5

Pop, Doru, Who’s Afraid of Marxism? Or Why Marx was Right and Pleşu, Liiceanu and Patapievici Are
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ностите могат да са успешни само когато за това са налице съответните обективни фактори. И обратното, – обективните тенденции и закономерности се
проявяват посредством активността на различните видове субекти.
И до днес си остава вярна тезата на марксистката етика за социално-класовата характеристика на моралните ценности. Налице е ситуация на стимулиране и нарастване на религиозността на населението, на включване все поинтен-зивно на фундаменталистките ориентации и на мюсюлмани, и на християни в публичния дебат и практика. Става все по-важно да се знае има ли общочовешки морални норми, на които претендира, че учи хората християнската религия. Дали са общочовешки или са общностни моралните норми?
Според мен е много трудно да се повярва на религиознитуе твърдения,
че има общочовешки ценности. По-скоро, сега като че ли се налага да говорим
за социално-групов характер на морала. Едва ли някой може убедително да
твърди, че моралът на работодателя е еднакъв с този на работника. Всеки ден
обаче сме свидетели на това, че за капиталиста е морално да не плаща редовно заплатите на работниците си, да не плаща осигуровки, да уволнява без предизвестие и ред други много хуманни и морални действия. Съмнявам се обаче,
че това се квалифицира като морално от работниците, които са жертва на такова поведение.
За участващите в скинхедс групите е морално да бият и убиват цигани,
докато за повечето хора – не е. За мързеливите работници и служители е морално да не работят пълноценно, а за работливите и отговорните – не е. За
убийците е морално да убиват, а за крадците – да крадат. За останалите обаче
такова поледение е неморално. За участващите в производства на менте храни
това не е неморално, но за жертвите им то едва ли може да придобие такива
квалификации.
А основните религии и съответните църкви хилядократно са говорили за
об-щочовешки морални норми и същевременно хилядократно са ги нарушавали
или пък доказвали, че няма такива. Практиката на Инквизицията, на кръстоносните по-ходи, участието на католическата църква в неоколонизаторските престъпления, поддържането на нацисткия режим на Хитлер от Ватикана, индулгенциите, по-жестоките санкции за жените, по-милостиво отношение към прегрешенията на мъ-жете и т.н., и т.н. са все примери, които доказват, че църквите
никога не са стоели последователно и искрено зад морални ценности като „Не
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кради”, „Не убивай”, „Не прелюбодействай” и т.н. Основната им ценност винаги
е била, а и продължава да бъде „Използвай двоен морал – за едните такъв, за
другите – друг”.
ххх
Марксизмът като философска система е все по-необходим и на обикновените хора. За да се сдобият с научно познание за законите на развитие на
природата и обществото, да се отдалечат от масовата култура, да имат шанса
да осъзнаят в какво общество живеят, да могат да се адаптират по най-добрия
начин към неговите особености, да могат да се борят и то максимално ефективно за интересите си.
В България, за да се отдалечат хората от борбата, да се отдалечат от
левите идеи, по-конкретно от комунистическата идеология на Маркс и Енгелс,
за да се възпитат в нужното дясно мислене, трябваше да се позабрани освен
комунистическата идеология, но и марксистката наука. А големите личности на
марксизма бяха подложени на прекомерна морална критика от хора с не помалки, а най-вече с далеч по-големи морални недостатъци. По-лесно, обаче, е
отдалечаването на масите от „вредните” внушения на комунистическата идеология, по-лесно е да ги накараш да мразят комунизма и марксизма, ако ги накараш да мразят самия К. Маркс. Тъкмо затова трябваше и Карл Маркс да се
представи за негодник или раз-вратник, Сатана, даже и престъпник. Веднага в
преходното време се появиха автори, които с друго не можеха да станат известни в публичното пространство, наблегнаха на тези жалки попълзновения върху
личния живот на Маркс, Енгелс и Ленин.
А те са атеисти и никога не са имали претенцията, че са богове. Животът
им е живот на нормални хора – с всичките им лични емоции, страсти, грешки и
проблеми.
В тази връзка всъщност може да се припомни и друго – приятелството на
Маркс и Енгелс. Приятелство, достойно за уважение. Приятелство, градящо се
на висша степен на единомислие. Приятелство, на което едва ли са способни
гореспоменатите автори.
За да се отдалечат масите от лявата комунистическа идеология, а с нея
и от марксизма, тези две проблемни и интерпретативни сфери трябваше да се
махнат от учебното съдържание, от публичното пространство. През преходния
период, общо взето, целта беше да не се дават много знания за марксистката
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философия, за характеристиките на капитализма чрез изучаване на марксизма.
Общо взето, целта и до днес е децата на неелитните прослойки от българското
общество да не се задълбочават много-много в потайностите на материализма,
на диалектиката, на капитализма и др. под. неща, които биха ги ориентирали,
вероятно или доста по-добре в характеристиките на обществените отношения,
а пък биха им помогнали по-ефективно да се борят за своите интереси и за пообщи каузи.
От началото на прехода обаче марксизмът изчезна напълно от учебното
съдържание, дори в най-уважаващите себе си университети. Такова беше волята на единния управляващ елит. Но представителите на елита не спряха да
си пращат децата в чужбина, за да учат в елитни училища, в които обаче, въпреки цензурата те научават и Маркс – и научната му концепция, и комунистическата идеология, за да могат да й опонират. Готвят ги за бъдещи представители на елита.
Постепенно обаче марксизмът започна да се завръща в българските вузове и научни институции, било под формата на несмело споменаване на името на К. Маркс. Под формата на някоя и друга нещастна лекция в някоя съвсем
друга дисциплина, в която на много по-незначителни автори са отделени много
повече теми. Под формата на редки научни форуми, докосващи се до настоящето и бъдещето на марксизма. Все повече преподаватели си дават сметка, че
изучаването на марксизма е въпрос на достойнство и елементарна научна етика. А тези от тях, които не държат да са на елитни позиции в интелектуалния
или политическия елит, го правят и поради желанието си да съдействат на масите да осъзнаят своите интереси и възможности за влияние върху елита.
Поради факта, че елитът не е особено заинтересован от широкото разпространение на марксистката теория, едва ли може да се очаква, че в учебните
заведения, особено тези за масите, марксизмът ще бъде особено застъпен в
учебното съдържание. Такова очакване граничи с утопизъм.
Според Коул6 е възможно системата на образованието да съдейства за
съ-ществено хуманизиране на капитализма - ако работещите в системата се
постараят да информират децата за същността на обществото и така участват
в борбата за неговата промяна, а не само за възпроизводството му. Но въпреки
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своето уважение към марксизма, авторът всъщност се отдалечава от негова
основна пос-тановка, според която едва ли образователната система е способна съществено да съдейства за хуманизиране на капитализма. По-скоро идеята
на Маркс е, че образованието като част от надстройката следва тенденциите в
развитието на икономиката. Ако има деградация в системата на капитализма,
такава е налице и в образователната система, както и обратно. Възлагането на
прекалени надежди спрямо образователната система отдалечава от анализа
на истинските причини за отрицателните обществени процеси, тенденции, т.е.
отдалечава от марксизма.
Влошаването на икономическото и социално положение на големи маси
от хора в България, в Европа, а пък и по света, в това число и в най-развитите
страни, логично и закономерно води до съответно увеличаване на интереса им
към автори, които сериозно и многостранно защитават идеята за социална
справедливост. Може би, затова и Тома Пикети в книгата си „Капиталът. XXI
век”7 смята за логична закономерност възвръщането на интереса към марксизма, точно поради нарастването на антагонистичните противоречия в обществото, а и в търсенето на пътища от по-необлагодетелстваните слоеве за излизането от тази ситуация.
За разлика от Майк Коул, Дейвид Блекър съвсем определено поддържа
идеята на марксизма, че образователната система следва нуждите на икономиката. Той категорично твърди, че именно Маркс трябва да се използва, за да
сме наясно със структурните промени в капиталистическото развитие и с отражението им върху образователната система, а и без да се депресираме психологически от отрицателните тенденции, рационално да се подготвим за последиците от тях8.
Днес, в смутната и динамична наша историческа съвременност, постепенно на активни български граждани, участващи в иначе до голяма степен лицемерно боготвореното гражданско общество, им се налага, или по естествен
път им се развива желанието на прочетат Маркс, или да се докоснат до марксизма, за да си обяснят някои феномени и тенденции. Осъзнават, че трябва да
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поназнайват нещичко за тях, за да са по-ефективни в работата си и общественото си поведение.
Постепенно редица преподаватели и учени осъзнаха, че в България има
действителна демокрация, а не фиктивна, псевдо- и квази-демокрация. Така че
няма да им се случи нищо толкова фатално, ако започнат да преподават марксизма или поне основните му елементи. „С голямо закъснение историята започна да се връща и у нас. Първият вестоносец като че ли беше българският
превод на първия том от изследването на Лешек Колаковски „Основни направления на марксизма”. На второ място дойде книгата на Атали. Вероятно ще последват и други. Има български автори, които имат какво да кажат по въпросите на Маркс и марксизма, и аз се надявам, че самоналоженото им мълчание е
към края си”9.
Разбира се, може доста да се спори с автора, доколко споменатите автори са истински марксисти в своя анализ на действителността. А може да се
допълни и нещо друго, а именно, че има автори, които още от самото начало на
злополучния ни преход правеха марксистки анализ на обществените явления,
без да се страхуват от последиците за научното и социалното си положение от
това.
Марксизмът на Маркс и Енгелс е уникален и в друг план. Техният стил на
изразяване е великолепен. Няма терминомания, няма показност, няма неяснота. Няма я онази показна, но и отблъскваща суета на някои сноби от сферата
на науката, които не искат да бъдат разбрани от обикновените хора, а обикновено и нямат какво да им кажат, затова и се скриват зад превзети, неразбираеми и модерни термини. В трудовете на Маркс и Енгелс има търсене на точните
думи за изразяване и на най-дребните нюанси на обекта на изследване. Има
фантазия и въображение. Има творчество. Има приближеност до живота, до
живия му език. Цялото им научно творчество е свързано с идеята за социалната справедливост. Целият им порив е натам. Затова пишат така, че да бъдат
разбрани. Текстът е увлекателен, картинен, истинско удоволствие за интелектуалните сетива на читателя.
ххх
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2. Комунистическата идеология е всъщност онази светска идеология,
в която с най-голяма степен са заложени принципите и идеите за социална
справедливост, свобода, равенство и пр. До степен, та да прилича на утопия.
Наистина, нейното осъществяване едва ли е възможно. Затова и се говори за
идеология.
Но въпреки този факт, това именно е идеологията, която има найголемите заслуги за създаването на съвременната социална държава, а и на
която толкова много се радват западните народи, но и към която се стремят
останалите. Маркс и Енгелс я създават по-скоро като знаме в борбата за справедливост, отколкото като някакъв абстрактно-теоретичен, умозрителен или
съвършено неосъществим утопичен модел на общество. Защото всъщност те
не са утописти, а реалисти.
А в средата на 19 век да се бориш за правата на пролетариата, значи да
си демократ. Поради това важно обстоятелство и според Валери Найденов
„Маркс е бил един от големите демократи на епохата си. Заради твърде демократичните си статии той губи работата си в „Нов рейнски вестник” и се принуждава да емигрира във Франция, а оттам и в Англия... Писал е статии за американски вестници, а тогава САЩ са били най-лявата, егалитарна и демократична
държава на планетата. По онова време да си истински демократ, означава да
се бориш за правата на наемния труд...”10, а революцията по онова време е
висша форма на демокрация.
Век и половина комунистическата идеология играе ролята на вдъхновителка на масите в борбата им за по-справедливо обществено устройство. На
знаме, на обществен идеал, който дава перспектива на всекидневните им интереси и борби. На основа, върху която обикновените хора се солидаризират и
организират.
Идеята за социална справедливост в обществените взаимоотношения,
за борба с класовия антагонизъм и дискриминация стои в основата на политическите стратегии и обществените практики на всички леви политически субекти в периода след средата на 19 век. Те именно са и в основата на развитието
на „социалната държава” в западните капиталистически държави. Век и половина тази идеология играе ролята на партийна идеология на левите партии ка-
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187

то съдейства за озаптяване на егоизма на капиталистическата класа, както и за
хуманизиране на обществените отношения. Все по-масовото й разпространение принуждава и по-десни партии или политици да вземат леви решения, да
„олевяват” дясната си политика.
И в сегашния етап на глобализиращия се капитализъм, който е характерен с деградация на „социалната държава”, с деградация на демокрацията, дори и в сравнително по-демократичните политически режими, няма как да не се
роди носталгията към тази политика, респективно и към нейните идеологически
основи.
Приписването на „греховете” на тоталитарните режими на марксизма и
на комунистическата идеология определено е неправомерно от научна гледна
точка. Никой политически режим не произтича от която и да било идеология.
По-скоро политическите режими избират от различните научни концепции и
идеологии най-подходящите за своите социални нужди. Използват ги в различни варианти. В някои варианти ги използват максимално, придържайки се до
основните им научни тези и идеологеми. В други варианти (например по времето на „социализма”) управляващите класи и елити използват научните концепции и доминиращата идеология, видоизменяйки ги дори и в основните им пунктове. Примитивно вулгаризиране, опростяване е твърдението, че комунизмът е
провал, затова Маркс е „лош". По тази логика трябва да се каже, че системата
на мислене на Хайдегер е „лоша" само защото е нацистки симпатизант? Дали
методологията на историята на религиите на Елиаде е „лоша" заради придържането му към фашистката идеология?11
Вероятно, от комунистическата идеология наистина е оправдано прилагането на така нареченото „революционно насилие”, особено в първия етап
след „социалистическите” революции, което върви по линията на идеологемата
за унищожаване на управляващата преди това капиталистическа класа, респ. и
на нейната държава. Но това насилие не е „причинено” от комунистическата
идеология. Всъщност то е неизбежно, а и логическо следствие от нежеланието
на управляващите преди това да предадат доброволно властта на съвършено
нови хора, представители на по-перспективни и прогресивни стратегии и прак-
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Pop, Doru, Who’s Afraid of Marxism? Or Why Marx was Right and Pleşu, Liiceanu and Patapievici Are Not!
– in: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. Jul-Dec 2015, Vol. 20 Issue 2, p. 424
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тики за общественото развитие. А това всъщност е обществена закономерност,
проявяваща се многократно във времена на революционни преходи. Това е
проявление на абсолютната истина, че по време на преход няма как да се мине
без по-голямо или по-малко насилие. В това отношение поведението на номенклатурата не е нито по-жестоко, по-неразбираемо, нито по-уникално от поведението на всички нови прослойки, които идват на власт и трябва – с насилие – да
изместят старите от нея.
А иначе управляващата номенклатура в периода до 1989 г. изобщо не се
е опитвала да изгради това общество, което се описва в комунистическата идеология. Тя по-скоро се е опитвала да представи социалните взаимоотношения
като приличащи на тези, които се описват в нея.
Комунистическата идеология по времето на тоталитарния режим, от една
страна, се използва за прикриване на реалния характер на обществото. То се
представя за социалистическо с цел преминаване към комунистическо. Прикрива се реалната му същност на държавен капитализъм, както и същността на
номенклатурата като управляваща капиталистическа класа. Народите се възпитават да мислят, че те управляват – работническата класа в съюз със селяните и интелигенцията. Това е сериозна и мащабна манипулация, но тя изиграва известна положителна обществена роля, именно защото мотивира и масите
да работят, да дават максималното от себе си в името на изграждането на посправедливото, на тяхното общество. В крайна сметка, до голяма сметка и
обикновените хора се възползват от постигнатото. Ако не са били мотивирани в
такава голяма степен от идеята за справедливостта на „социалистическото”
общество, едва ли толкова пълноценно са щели да участват в изграждането
му. Едва ли са щели да ходят на безплатни бригади, да се борят за статуса „герой на социалистическия труд”, да извършват и редица други – неплатени, предизвикани от морални мотиви – дей-ности (например, участие в така наречените „съботници”) и т.н., и т.н. А тъкмо с помощта на такива дейности по-бързо се
е осъществявала и ускорената модернизация на съответните страни, т.е. побързо се е благоустроявал и животът им.
От друга страна, тази максимално лява партийна идеология служи за
идеологическа основа на развитие на реална и интензивна социална политика.
Страните от „социалистическия” лагер се превръщат в реален конкурент на за-
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падната „социална държава”, като дори и в определени направления ги надминават.
И в това отношение обаче не може да се каже, че идеологията е „виновна” за тази активна социална политика. Тя играе ролята само на спомагателен
фактор, на обосновател, но не и на реална, сериозна причина за активната социална политика на номенклатурата. Истинската причина е интересът на номенклатурата от включване на жените наравно с мъжете в развитието на индустриалните предприятия, което е обективна закономерност в развитието на
всички индустриални общества. „Виновен” в този случай е, примерно, интересът на номенклатурата от формиране на население с по-високо образование от
това, което са имали масите преди 9 септември 1944 г., за да се развива индустрията, науката, културата и т.н. Фактически, номенклатурата е била икономически заинтересована от полагането на подобни разностранни грижа за населението си – за издигане на образованието му, за оздравяването му, за увеличаване на равнопоставеността на половете и т.н. Затова, използвайки посланията на комунистическата идеология, тя умишлено дава права и привилегии на
определени категории хора, дори в някои от случаите без те да са се борили за
тях, както в западните страни. Например на жените. Без особено развито феминистко движение, българката след 1944 г. получава висока степен на свобода и еманципация, за които американката, французойката и т.н. през 60-те години на 20 век е трябвало да се борят, при това с риск за живота си.
Периодът от 1944 до 1989 г. обаче реално е и периодът в българската
история с най-бързо развиваща се социална политика и то по всички направления.
В сферата на труда се развива съвременна нормативна уредба, реалните трудови отношения лека-полека придобиват цивилизовани характеристики.
Намалява се както работното време /до днешния 8-часов работен ден/, така и
незаплатеният труд (аз съм ходила по комсомолски бригади, на които с радост
съм разрешавала да ми експлоатират труда, но моите деца – не са имали тези
шансове).
Във втората „социалистическа” конституция от 1971 г. се залага нормата
за безопасни и здравословни условия на труд и те наистина се подобряват. По
това време „социалистическата” икономика се е замогнала достатъчно, така че
номенклатурата е можела да си позволи лукса да мисли за безопасността и
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здравословността на условията на труд. Друга линия, по която също се работи
доста активно, е грижата за отдиха и възстановяването на работната сила. Не
случайно на стотици хубави места предприятията имат ведомствени почивни
станции, които са апетитни хапки по време на преразпределението на собствеността след 1989 г.
В онова общество намалява дискриминацията в труда – по линия на половете, а и на етносите. Лека-полека се смалява хоризонталната дискриминация. Жените, българските турци и ромите (разбира се, с различно темпо и с някои особености) лека-полека навлизат във все повече сфери на обществения
живот. В първата българска конституция от 1947 г. е заложено равенството на
половете и действително то се развива. Смалява се и вертикалната дискриминация. Например жените все по-често биват уважавани с управленски позиции
в редица сфери на дейност, което отразява все по-равноправното им участие,
заслугите им в тях..
С оглед на по-бързото вкарване на българските жени в индустриалния
свят интензивно се развива и системата от детски заведения, на която американките и до днес завиждат. Оформя се и фигурата на еманципирания мъж,
който може да си представи, че жена му ще взема по-голяма заплата или ще е
на по-висока управленска позиция от него. Не случайно и до днес остава филмова класика съвет-ският филм „Москва слезам не верит”, защото отразява по
художествен начин изключително важни обществени процеси. Не случайно
през 1981 г. той е удостоен и с «Оскар» за най-добър чуждестранен филм. Вероятно защото правдиво и обективно отразява не само някои процеси в страните от бившия „социалистически” лагер, а и засяга ред процеси и в „нормалните”
капиталистически държави.
Дооформя се един от основните стълбове на съвременната социална
политика – този на общественото осигуряване. Този период е несравним с предишния до 1944 г. по линия на богатство на осигурени социални рискове и тяхната обезпеченост. Несравним е и със сегашния – когато имаме съвременен
комплект от осигурени социални рискове, но те са по-зле обезпечени. През онзи
период и селско-стопанските работници се сдобиват с пенсии – изключително
постижение, донесло малко спокойствие на работещите в селското стопанство,
което по принцип е свързано с голяма несигурност поради природни катаклиз-
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ми. И пенсиите на масите са такива, че мнозинството от хората могат да живеят
по-човешки от днес.
Няма безработица, особено младежка. Индустрията поема излизащите
от училище младежи като топъл хляб. Осигурява им „ментори”, които бързо ги
вкарват в занаята. А в днешно време работодателите непрекъснато се оплакват, че младите нямат опит, но не съдействат особено те да го придобият. И
използват липсата на опит като повод да не ги назначават на работа. В осигурителната система при „социализма” практически няма осигурен социален риск
„Безработица”. А днес той е основа на осигурителната система. Това е недвусмислен и явен, категоричен показател за съществените разлики в социалността
на двете системи. От една страна, фактът, че този риск е един от основните,
говори за влошеното социално-икономическо положение на масите, за увеличената безработица. От друга страна, той може и да се тълкува като правилна
политическа реакция по посока на обгрижване на тези хора, принудени от икономиката да бъдат безработни.
Всеизвестна е и опцията – безплатно образование и здравеопазване.
Номенклатурата в предишното общество се нуждае от все по-високо образовани и здрави работници, за да изпълни историческата си мисия – бърза индустриализация на България. И тя им дава развиващо се образование, а и подобряващо се здравеопазване. За да използва капацитета и на бедни, и на богати,
и на българи, но и на български турци и роми, на хора с увреждания и на хора
без увреждания.
В отношението към бедността се прилага левият подход, за разлика от
други страни, в които и до днес той не доминира. А лявата интерпретация на
бедността е свързана с отчитане на влиянието на обществената система върху
личния статус на бедния, върху неговите проблеми и поведение, т.е. с използване на марксисткия анализ на действителността. В годините на прехода, та
чак до днес в много голяма степен бяха загърбени левите идеологии и се усеща
влиянието на десните идеологии при интерпретацията на бедността, маргинализацията и т.н. Акцентира се на гените там, където това е обосновано, но и
там където е смешно да се твърди, че гените са определящият фактор. Акцентира се и на зодиите... Целенасочено и манипулативно се подценява влиянието
на околната среда като фактор за обедняване и основна причина за статуса и
поведението на бедния.
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Остава си валидна идеята на Маркс от „Немска идеология”, че доминиращата класа налага в общественото пространство своята идеология като доминираща. Когато тази класа иска да прави по-социална държавата, тя се възползва от потенциала на комунистическата идеология или от други леви идеологии. В етапа на глобализиращия се капитализъм тя е готова да налага и други доминиращи идеологии, имащи потенциал да минимизират идеята за социална справедливост.
От трета страна, комунистическата идеология е идеологическа база и за
външната политика на „социалистическите” страни. В конкуренцията със западния свят „социалистическият” лагер е принуден да търси съюзници. И ги намира
сред жертвите на западната колониална и неоколониална система. Затова и се
подкрепят страни и народи, които търсят своето място под слънцето, т.е. които
се борят с неоколониалния гнет от страна на развитите капиталистически страни. А това става и чрез най-различни форми на подкрепа – финансова, кадрова,
идеологическа и т.н. – на леви партии, движения и лидери. Типичен пример в
този план е олевяването на Фидел Кастро и неговото движение. За да си осигури подкрепа в конфликта със САЩ, той се преориентира към Съветския съюз,
към комунистическата идеология и марксизма. Затова се подкрепят и субекти в
по-изостаналите страни, които обаче са опозиция на корумпираните от Запада
местни антинародни елити. Или пък на елити, които се опитват да се измъкнат
от опеката на Запада.
Не случайно в спретнатите след 1989 г. политически процеси срещу част
от номенклатурата поводът са раздаваните от бившите „социалистически”
страни помощи на по-леви режими и по-леви политически субекти. За да бъдат
заклеймени като престъпници, свързани с „престъпните” „социалистически” режими.
След 1989 г. влиянието на комунистическата идеология рязко намаля в
бившите „социалистически страни” по редица (споменати и неспоменати) причини. Вероятно, навлизаме в период, когато левите политически партии, социално мислещите субекти или търсещите по-голяма социална справедливост
прослойки ще трябва да се преориентират към друга идеология като съчетание
на научни истини и ненаучни, но вдъхновяващи идеологеми. Чрез нея те ще
имат по-голям шанс да пледират за по-голяма социална справедливост, за ху-
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манизиране на човешките отношения, да стимулират гражданска активност в
тази посока.
Протестантството играе ролята на мобилизираща идеология в първия
етап на развитие на капитализма в първите капиталистически страни12. В някои
от закъснелите в индустриализацията си страни обаче, вместо него например,
се използва мобилизиращата сила на комунистическата идеология. В други – за
същата цел служат ислямската религиозна идеология и ислямският фундаментализъм.
В днешния етап от развитието на капитализма в бившите „социалистически” страни вероятно е необходима нова мобилизираща идеология. Нарастването на социалното неравенство, все по-малките възможности на неолиберализма да манипулира и вдъхновява масите, нарастването на протестният
потенциал на населението ще доведе, при това съвсем естествено, закономерно и логично до създаването и разпространението на такава идеология.
Комунистическата идеология обаче представя едно идеално общество
като цел на развитието, което едва ли е възможно да се построи. Но си остава
евристична научната марксистка идея, че след капитализма ще има друго общество, че едва ли е възможно в общественото развитие да има застой, както
твърдят някои от най-платените западни автори в края на 20 век. И това звучи
оптимистично.
Но дори и в нова лява идеология би трябвало да се запази основния хуманистичен патос, характерен за комунистическата идеология. А докато се измисли такава идеология, комунистическата идеология ще има своите поддръжници. И Карл Маркс ще възкръсва. Защото неговият глас е истинският глас против неравенството, за социална справедливост, за хуманизъм. При нарастване
на социалното неравенство е съвсем логично и закономерно все повече хора
да се завръщат към неговите идеи, визии, принципи и аргументи. И това реално
става. Независимо от пречките, които управляващите прослойки поставят пред
този процес.

12

Найденов, Г., Какво става?, София, 1991, стр. 40, 41
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МАРКСОВИЯТ ВЪЗПИТАТЕЛЕН ИДЕАЛ
И ХУМАНИСТИЧНИЯТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД
Любен Димитров
Уважаеми участници в днешния научен форум,
Утре, 5 май 2018г., се навършват 200 години от рождението на Карл
Маркс. Кой беше той за нас, за мен – още от средата на миналия век, когато
моето поколение направихме своя идеен избор, вярвайки в него и сега, въпреки превратностите на времето – т.е. и сега, и за в бъдеще като идеал за човека и обществото, в което бихме желали да живеят настоящите и бъдещите
поколения?
Преди всичко, той е мислителят, който, заедно със своя съратник Фридрих Енгелс, обосноваха необходимостта и теоретически аргументираха възможността човешката цивилизация да продължи своето развитие и прогрес с
преход от класово-антагонистично експлоататорско общество, каквото е буржоазно-капиталистическото – към бъдещо: с първи етап социалистическо и
втори етап комунистическо общество. Общество, към което по същество, със
своя национална специфика и днес е ориентирана и успешно върви наймноголюдната страна в света – Китайската народна република.
Карл Маркс е философ, икономист и общественик, основоположник на
диалектико-материалистическата и историко-материалистическата философско-методологическа концепция с обосновка за развитието на природата и обществото, на основата и в съответствие с техните закономерности.
Карл Маркс на прага на XXI век и Третото хилядолетие, както знаем бе
определен от водещи интелектуалци като мислител на Второто хилядолетие,
а в навечерието на 200-годишнината от неговото рождение, дори консервативното английско общество каза своята тежка дума, както тези дни бе оповестено, че – той е най-великият мислител на всички времена (www.duma.bg,
№84, 03.05.2018, s.14).
Какво бихме казали по-конкретно в този дух и на фона на всичко това,
първо, за Марксовия хуманистичен възпитателен идеал, и второ, за неговия
философско-методологически подход?
I. Високо хуманно е разбирането на Карл Маркс за човека, за Хомо Сапиенса при земните ни планетарни условия като богатство – и в смисъл на
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природна даденост, и по отношение на неговата социална същност и възможности.
Още в своите ранни произведения Маркс, разглеждайки човека като природно същество посочва, че той е надарен с „природни сили, с жизнени сили”,
че „тези сили съществуват в него във вид на заложби и способности, във вид на
влечения”1. По-късно в своите „Икономически ръкописи” Маркс отразява още
по-пълно и категорично своите разбирания по този въпрос в следните мисли и
формулировки: „ ... Хората са различни по природните си заложби, които ги правят способни да извършват различни работи”2. „Различните потребности в едно
общество изискват различни дейности за задоволяването им; различните заложби предразполагат различните човешки натури повече за тази, отколкото за
онези дейности”3.
Заслужава внимание и фактът, че Маркс свързва заложбите не само с
интелектуалното, а и с физическото развитие и реализиране на човека в различните дейности. „Разнообразието на индивидуалните организации на физическите и умствените заложби става нов източник на това разделение”4 и , че
„... при разпределението им самите операции се приспособяват към природните
и придобитите способности”5. Това изискване, което предявява Маркс, е много
съществено с оглед както на ефективността на производството, така и за правилното развитие и изява на физическите и духовните сили на човека.
Що се отнася до хуманната страна и богатство, относно социалната
същност на човека, от фундаментално значение е казаното от Маркс в Тезисите за Фойербах: „Човешката същност, посочва той, не е абстракция, присъща
на отделния индивид. В своята действителност тя е съвкупността на всички обществени отношения”6. Тази рефлексия на съвкупните обществени отношения
и богатството от природни заложби, в своето единство, са предпоставка за

1

Маркс, К. и Ф.Энгельс. Из ранных произведений. М., 1956, с.631.

2

Маркс, К. и Ф. Eнгелс. Съч. Т. 47, с.278.

3

Пак там, с. 279-280.

4

Пак там, с. 288.

5

Пак там, с. 296.

6

Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 3, с.5.
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цялостността и хармонията при развитието и възпитанието на младото поколение.
Във връзка с трудовата подготовка и възможна реализация на децата и
юношите в „Инструкция за делегатите на временния Централен съвет по
отделни въпроси”, Карл Маркс изразява и своето конкретно разбиране относно възпитанието на младото поколение. Ето неговото оригинално виждане за
това: „Под възпитание разбираме три неща:
Първо: умствено възпитание.
Второ: физическо възпитание, такова, каквото се дава в гимнастическите школи и с военни упражнения.
Трето: техническо обучение, което запознава с основните принципи на
всички производствени процеси и същевременно създава у детето или юношата навици да борави с най-простите оръдия на всички производства”7.
Заслужава внимание разбирането на Маркс в случая, че разпределянето
на децата и юношите-работници на групи по възрасти следва да бъде съчетано
с постепенно усложняващ се „курс на умствено и физическо възпитание и на
техническо обучение”, а разходите за това обучение в училищата отчасти да се
покриват чрез продаването на тяхната продукция. Или, в условията на „пазарно
общество” той, изключвайки напълно експлоатацията на детския труд, същевременно е за едно справедливо оценяване, възнаграждаване и поощряване на този труд, щом е полезен за човека и обществото, в т.ч. давайки възможност да се развиват и осъществяват дарбите и способностите на младите
хора.
За цялостността и хармонията при развитието и осъществяването на
човека Карл Маркс стига до съответна приемственост – и с идеята за древногръцката „кало-кагатия” (от „calos” – „красота”, и „ agathos” – „добър”), и с вижданията на Жан-Жак Русо в „Проект за възпитанието на г-н де Сен Мари”, както
и с идеала за цялостност и хармония при човека на други Ренесансови мислители, предвиждащ духовно-физическа хармония чрез всестранно и хармонично развитие и възпитание, предполагащи свобода и желаното социалистическо и бъдещо комунистическо общество, осигуряващо необходимата за целта
7

Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 16, с. 200-201.
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съответна общност. Защото – посочва К.Маркс, – „едва в общността с другите
всеки индивид получава средствата, които му дават възможност да развива
всестранно своите заложби, и следователно, едва в общността е възможна
личната свобода”8. Затова и именно тази свобода на личността бе смисъла на
живота, на учението и борбата на Карл Маркс и на неговия съратник Фридрих
Енгелс. Така стигаме и до втория съществен въпрос, отнасящ се до биосоциалната природа на човека и нейното развитие и осъществяване, в съответствие с научно обоснована философска методология .
II. Нашите по-специални теоретико-методологически проучвания и разработки в областта на теоретико-възпитателното познание ни доведоха до
убеждението, че „единството на плурализма и монизма при методологията
на теорията на възпитанието”9 предполага възлова роля и място на марксизма при това единство, с приоритетна симбиоза с фройдизма и в съответна
степен с ценностното от други философско-методологически учения и школи
като: прагматизма; сциентизма; екзистенциализма; неотомизма; феноменологията, реидеологизацията, както и някои други като херменевтиката, елитаризма, егалитаризма, неореализма, хедонизма и др. Разбира се, методологическият плурализъм съвсем не бива да се разбира като унифициран еклектизъм. В този смисъл по-специално внимание в случая заслужават именно
марксизмът и фройдизмът.
Марксизмът. Комплексната теоретична система на марксизма, включваща диалектическата философия на природата и историята, политическата икономия и политологията представляват една от най-значимите съвременни методологии за изследване и решаване, в съответствие с обективната необходимост на теоретическите и практически проблеми на обществото, в т.ч. – в сферата на образованието и възпи-танието на младото поколение. Концептуалният
тезис на Маркс за човешката същност, както посочихме, като „съвкупност на
всички обществени отношения”10, трактовките за „автономията на човешкия
дух”11, неговите и на Енгелс разбирания за това, че „свободното развитие на
8

Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 3, с.75.

9

Димитров, Л. 2016. Методология на теорията на възпитанието. В: „Теория на възпитанието”, С., с. 4054; 46-53.
10

11

Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 3, с.5.
Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 1, с. 13.
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всекиго е условие за свободното развитие на всички”12, и др., са постановки
фундаментални за теорията на личността, за нейното хуманистично възпитание и образование. Философските възгледи на Маркс, формирани под влиянието на древната и класическата немска философия (особено на Хегел и Фойербах) и изключващи ортодоксално-догматизирания марксизъм, са много ценни за развитието на теорията и практиката на образованието и възпитанието,
особено с хуманистично-антропологичните си идеи, чрез които марксизмът
оказва силно влияние на нео-фройдизма и сартрианството, върху франкфуртската школа и др.
Фройдизмът. Като теория на Зигмунд Фройд за психоанализата, той отстоява научния светоглед и атеизма и особено необходимостта от победата на
разум, който същевременно осигурява „достойно място на човешките чувства и
на това, което се определя от тях”13. В случая, от принципиално теоретикометодологическо значение е разбирането на Фройд, че може би най-важното
от психоанализата е „приложението ù в педагогиката, във възпитанието на младото поколение”14. За развитието на теорията и практиката на възпитанието и
образованието фройдизмът, както и нео-фройдизмът са много ценни като методологическа основа за изясняване осъществяването на индивидуалното у човека в неговите подсъзнателни и съзнателни прояви и измерения, за обосноваване на необходимостта и постигане единство на рационалното и емоционалното начало при формиране на младия човек, „единство”, за което ратува и съмишленикът на Фройд – Алфред Адлер15, въпреки по-късните им различия, за
възпитанието на човека в хуманистичен и атеистичен дух, за пробуждане и развитие на художествено-естетическите му заложби и способности.
Доколкото осъзнаваме необходимостта от съчетаване на плуралистичния подход към методологията с избор на доминиращи и водещи философски
концепции, трябва да отбележим, че без допускане на каквато и да било абсолютизация и монополизъм, основателни биха били по-трайните предпочитания и ориентации като научен светоглед и стил на мислене и дирене в тео-

12

Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 4, с. 446.

13

Философите. Съст. Р.Радев, И.Стефанов, А.Личев. С., 1992, с. 238.

14

Фройд, З. 1990. Въведение в психоанализата. С., с. 514.
Адлер, А. 1998. Възпитание на децата. С., с. 5-13.
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ретико-възпитателната област – към водещата симбиоза „марксизъмфройдизъм”. Защо възприемането на симбиозата „марксизъм-фройдизъм” може да бъде водеща и относително по-трайна доминанта в условията на плурализъм и рационален синтез с останалите методологии?
От първостепенна важност е, че марксизмът като светоглед, стил на мислене и методология представлява една от най-пълните и стройните теоретически системи, които са предлагани до сега. Той акумулира в себе си от хуманистични и научно-светогледни позиции в „снет вид” най-значими ценности,
които са създадени до неговото възникване в областта на човекознанието. Определено може да се каже, че проблемите, които възникнаха с марксизма, от
гледна точка на съвременните изисквания и потребности, са по три причини,
които стоят извън и, може да се каже, са противопоказни на неговата истинска природа и същност. Кои са тези причини?
1. Живият, творческият марксизъм, независимо от настъпващите изменения в света беше догматизиран от т.нар. ортодоксален марксизъм, който (вторият) като дело и ангажимент на силни управляващи колективни и индивидуални субекти – винаги бе извеждан и налаган и то в абсолютизиран вид, на предна, а често пъти и на актуално-конюнктурна позиция. Безспорен факт в подкрепа на това е наличието и краха на самия ортодоксален марксизъм.
2. В най-тясна връзка с първата е втората причина – монополизирането на марксизма и то в неговия догматично-ортодоксален вариант, с което по
същество бе противопоставен на всичко останало. Че това беше факт не са
нужни много доказател-ства. Безспорно такова доказателство е самото официално отношение към марксизма в страните на бившия тоталитарен социализъм.
3. В редица случаи, когато са правени опити да се развива творчески
марксизма – те не са били по посока на неговата истинска природа и глобална
същност. Тук бедите са главно две. Първата е свързана с тясното и ограничено разбиране и трактовка на марксизма като философия и стил на мислене и
действие. Втората се отнася до механичното и повърхностното изучаване и
отчитане на измененията в условията и обстоятелствата, при които най-вече е
развиван марксизма.
Един от въпросите с много важно значение за теорията на възпитанието,
който заслужава внимание, се отнася до твърде ограниченото разбиране и при200

лагане на марксизма като методология при изследването и разработването във
философско-социологически и педагогически план на такъв глобален процес и
теорията за него, какъвто е социализацията на човека, на човешкия индивид.
Редица години обаче съвсем необосновано официално се смяташе и отстояваше възгледът, че социализацията не е марксистко понятие16, че това е антинаучна теория, създадена и използвана от буржоазните учени и специалисти в
името на техните ограничени класови интереси.
Другият факт, най-пряко свързан с теорията на възпитанието, се отнася
до механистично-количествения подход към човека и човешката личност при
разработването и утвърждаването на целта на възпитанието и българското
образование – „изграждането на многостранна, а в перспектива всестранно
развита личност”17. Това е постановка, която не беше ясна на никого у нас, будеше недоумение, но утвърдена от най-висши инстанции се пишеше и повтаряше като проява на творческо развитие на марксизма в тази област.
Третият пример е свързан с разгрома на педологията като наука в бившия Съветски съюз, а по-късно и в други социалистически страни, въпреки че
такива ерудирани общественици и интелектуалци като Бухарин, Луначарски,
Крупская, Блонски, Виготски и др. воюват и настойчиво работят за създаване на
„единна марксистка платформа по основните педологически въпроси”18. Разгромът на педологическата наука в условията на тоталитарния социализъм е един
от най-ярките примери на ограничено разбиране и догматично прилагане на
марксизма в областта на педагогиката и сродните на нея науки.
Може би най-съществено обстоятелство за предпочитаната симбиоза на
марк-сизма и фройдизма е, че като методологически учения те взаимно се допълват и оплодотворяват, оставяйки отворени за всичко ценно, съдържащо се в другите досегашни философски теории и концепции.
Един от големите учени-хуманисти през ХХ век на нашето съвремие,
немско-американският философ, психолог и социолог Ерих Фром, имайки предвид състоянието на съвременния човек, посочва, че по отношение на него „цел16

За моята позиция и отношение по този въпрос преди повече от 40 години по-подробно вж.: Димитров,
Л. Към проблема за марксисткото разбиране на социализацията на човека – В: Сп. ”Философска мисъл”,
№ 10, 1978.
17
По този въпрос за отстояваната наша позиция вж.: Димитров, Л. 1977. Социализация и естетическо
възпитание. С., „Наука и изкуство”, с. 181-183; Димитров, Л. 1985. Социализация и художествено творчество. (Теоретико-методологическо изследване). С., с. 141-153.
18
Фрадкин, Ф.А. 1991. Педология: мифы и действительность. М., с. 24.
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та се състои във възстановяване на хумаността по пътя на възстановяване на
активността във всички сфери на живота”19. Методологическата позиция, която
Е. Фром заема, с оглед на вижданите от него хуманистични цели, се определя
от стремежа за синтез на марксизма и фройдизма. Според него „ако идеите на
Фройд трябва да се „социализират”, то Маркс трябва да бъде допълнен с проблемите на психоанализата в нейния съвременен вариант”20. От гледна точка на
потребностите на теорията на възпитанието, като една от областите на човекознанието, това е особено важно. До плодотворността на синтеза „марксизъм-фройдизъм” Е.Фром стига в редица свои произведения именно правейки
„сравнителен анализ на мисленето на двамата големи теоретици на динамичната наука за човека Маркс и Фройд”21. Макар и с различни нюанси, по същество, такава е позицията относно връзката и взаимодействието „марксизъм-фройдизъм” на немско-американския философ и социолог Херберт Маркузе и немския философ и социолог Теодор Адорно22, на руския учен А.Б.Залкинд23 и др.
В този дух е и позицията на Лесли Стивънсън в неговата книга „Седем
теории за човешката същност”, в която намира място и методологическият подход към човека и неговото биосоциално развитие. „Няма затруднение по принцип – пише Л.Стивънсън, – да допуснем влиянието едновременно на марксистките социално-икономически фактори и биологичните вродени фактори, може
би от фройдистки вид, за формирането на културата и индивидуалния характер. По този начин бихме могли да разглеждаме съперничещите си теории като
допълващи се, а не като отменящи се взаимно”24. Това е нов теоретически аргумент с важно значение в подкрепа на предпочитаната и защитавана от
нас теза, свързана с методологията на теорията на възпитанието.
Следва обаче да отбележим, че ако сега у нас към Фройд и последователите на неговата психоаналитична теория е налице едно по-адекватно ценностно отношение, то към Маркс и последователите на неговата теория за социал19
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From, E. 1979. To have or to be? New York, р. 96.
Философите. Съст. Р.Радев, И.Стефанов, А.Личев. С., 1992, с. 238-239.
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Фром, Е. 1992. Бягство от свободата. С., с. 8.
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Адорно, Т. Вж: Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 14; 347.
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Фрадкин, Ф.А. 1991. Педология: мифы и действительность. М., с. 43.
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Стивънсън, Л. 1994. Седем теории за човешката същност. С., с. 150.
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ната същност на човека ценностното отношение значително се разминава с
това на Ерих Фром и Лесли Стивънсън. А е добре, отново подчертавам, да се
има предвид, че в навечерието на ХХI век и Третото хилядолетие Карл Маркс
бе избран за мислител на Второто хилядолетие в анкета, проведена чрез авторитетната страница на Би Би Си в Интернет: „Резултатите от анкетата са доказателство, че световната академична общност високо цени творчеството на
Карл Маркс”. Това пък е аргумент, основаващ се и на емпирично доказателство за значимостта на марксизма и според масовото съзнание на академичната световна общност.
Разбира се, трябва да се има предвид, че при симбиозата „марксизъмфрой-дизъм” не става дума за просто и само допълване. Обръщайки внимание
на обстоя-телството, че „докато Марксовата представа за човека се основава
преди всичко на неговата социална същност, за Фройд човекът е най-вече индивидуално-психическа реалност”25, Исак Паси специално отбелязва, че същността на въпроса не е до самото допълване. „Същността на въпроса – посочва
той, – е в това, че марксизмът като отворена система осигурява достатъчно
място за изследване на неизследвани особености на индивидуалния живот на
човечеството от други автори, школи и направления...”26. В това отношение,
типичен представител със своята школа е самият Фройд, който в духа на казаното по-горе, наистина може да има оплодотворяваща роля и функция по отношение на марксизма, най-вече с изследваните „особености на индивидуалния живот на човека”. И което е особено важно, самият Фройд стига до заключението, че марксизмът съвсем не е противопоказен на това. През 1937 година, около две години преди смъртта си, той пише: „Аз знам, че моите схващания за марксизма не свидетелствуват нито за основни познания, нито за истинско разбиране за трудовете на Маркс и Енгелс. След това – всъщност за мое
удовлетворение – узнах, че и двамата в никакъв случай не са отричали влиянието на идеите и факторите на „Свръх-Аз”-а. С това отпада главната част от
противоречието между марксизма и психоанализата, в което аз бях вярвал”27.
III. Финализирайки, следва да се има предвид, че фактически с разрешаването на това противоречие и то от самия Фройд в полза на релацията
25

Паси, И. 1991. Зигмунд Фройд и изкуството. Встъпителна студия към книгата на З. Фройд „Естетика,
изкуство, литература”. С., с. 32.
26
Пак там, 34-35.
27
Фройд, З. 1991. Естетика, изкуство, литература”, С., с. 36.
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„марксизъм-фройди-зъм”, методологическата симбиоза по отношение на
„човека като социална същност” и „човека като индивидуално-психическа
реалност” се очертава като отворена система с възможните най-широки
граници за акумулиране в нея на всичко рационално, на всичко ценно, съдържащо се в другите философско-методологически учения и школи в
това отношение. Разбира се, в условията на методологическия плурализъм,
някои могат да предпочетат и друга водеща симбиоза или от-делна философска школа, стига те достатъчно аргументирано да бъдат защитени в тази им
функция и да позволяват да се интегрира с тях всичко ценно (истинно и хуманно-демократично) от другите философски учения.
Изводът и заключението, до които стигаме във връзка с всичко това са,
че именно на основата на един такъв богат и плуралистичен по своята ценностна мяра методологически синтез, с доминираща симбиоза, е предизвикателството да се разработват и осветляват най-целесъобразно и адекватно, обективно и многоаспектно теоретическите и практическите проблеми на възпитанието и образованието, както и да се осмислят и решават от
хуманно-демократични ценностни позиции тези сложни, диалектически противоречиви и динамични явления и процеси, на основата на марксистката методология, в интегрално единство с всичко ценно от другите философско-методологически учения.
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КАРЛ МАРКС ЗА ХУМАНИЗИРАЩАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Васил Момов
В моето изложение представям актуализирана теоретико-методологична интерпретация на позицията на Маркс за хуманизацията – визирана в неговите широко известни мисли: Същността на човека не е абстракция, присъща
на отделния индивид, тя е съвкупност от всички обществени отношения" и
„Щом характерът на човека се създава от обстоятелствата, то тогава обстоятелствата трябва да се направят човечни"1. Докато в едната мисъл се поставя
акцент върху социализираната същност на човека, в другата – хуманизацията
на обстоятелствата, формиращи личността. Логично съединени – те определят
подхода към хуманизиращата социализация. Такъв именно подход извежда
напред активната и специфична роля на социализацията в еволюцията на
човешкия род. Проблем с възлово значение в човекознанието.
Не така случайно Маркс привлича интереса към характера на човека. Това качество не е изолиран сегмент на личността. То функционира корелационно с цялостния съзнателно-психичен и поведенчески живот на човешката
личност. Има и своя генетична опора. В широкия смисъл на ду-мата може да се
възприеме за социохуманитарна категория с ключова роля в теорията и
практиката на съвременната хуманизация. Когато се знае характерът на човека,
възможно е да се предвиди с каква последователност и устойчивост, упоритост
и продуктивност ще се изяви при определени обстоятелства. Характерът е деен стратегически регулатор на поведението. Определя не само отношението
на личността към себе си, но и към другите. С тези свои специфични възможности за въздействие се изявява и като цел и средство в позитивното преобразуване на обстоятелствата. Доколкото това не се постига без обществени субекти със силни и надеждни характери.
Съзнателно-психичният живот на личността е високоорганизирана система, която осъществява своята саморегулация при съответни обстоятелства.
Съединява всички интелектуални, емоционално-волеви, ценностни процеси, екзистенциални потребности и стремежи, прагматизирани и делови умения, житейски опит на личността. Всички те създават субекта на социалното творчество и хуманния живот. Видни руски учени (С. Л. Рубинщайн и др.) систематизи-
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Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч. Т.2, с.98; Т.3, с.5, 277
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рат тези социално-психични свойства и качества в две групи: едната е свързана
с подбудителната, мотивационната, а другата – с организационно-изпълнителната страна на регулацията на човешкото поведение. Ролята на характера
е между тези именно регулативни фактори.
Тук си позволявам да се позова на терминологията на модерната генетика. Има се предвид: човешкият геном – предаван на поколенията като неизменен фундамент на родовата еволюция; човешкият фенотип като социално
наследявано хуманитарно творчество в човешкия род. При предаването на това социално наследство в мои публикации отбелязвам и наличието на прагматизиран сегмент на съзнателно-психичната регулация, осъществяващ нейната
организационно-изпълнителска функция. В центъра на моето изложение тук
поставям проблема за фенотипните ефекти на човешкия геном, които са в
основата на социалното творчество по хуманизацията на обективните обстоятелства, създаващи и поддържащи характера на личността. Тъкмо фенотипните изменения са гене-тичната основа на социализиращата хуманизация. Те
определят динамиката и съзидателната енергия на човешката еволюция.
Ето и позициите на двама съвременни английски генетици.
Проф. Робърт Уинстън в свое интервю казва: „Не можем да променяме
нашата природа, т.е. гените си, но можем да промени начина, по който отглеждаме децата си – това е определящо какви личности ще станат те". И се пояснява: „Трябва да обърнем по-голямо внимание на средата, в която живеем и
искаме да отгледаме наследниците си, тъй като тя води до промяна на когнитивно ниво"2. Именно промените на когнитивно ниво имат съществено, определящо значение на родовата социализация, еволюция. Продължавам разсъжденията и с по-широка интерпретация на когнитивните процеси в родовото
битие от проф. Ричард Докинс. В своя фундаментален труд „Себичният ген"
(2015) той се спира на такива свойства и способности на човека, каквито са:
социалното предвиждане и дългосрочната памет – предизвикани от фенотипните изменения; наличието на интелектуален апарат у човека за дългосрочни
интереси (а не само за ситуативни изгоди); определящото влияние на генома
върху човешкото поведение чрез нервната система и мозъка на човека (които са изпълнители на създадената от него стратегическа политика). Повелите
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В-к „Труд”,17 май 2014 г.
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на гените – според учения, намират израз в следния императив към човешките
индивиди: „Правете онова, което смятате за най-добро, за да ни поддържате
живи и предавате на поколенията!" Тези именно дадености имат важна роля и
за съзнателно-психичните характеристики, каквито са: съчувствие, солидарност
и благородство; вина, завист и лицемерие и пр. – подобряващи или влошаващи
общуването между хората. Следователно, когнитизацията като процес има пошироки параметри и функции от познавателното мислене – включвайки не само знания, но и умения, социален опит за приложение в битието на човека
(дейност и общуване). Има се предвид едно фундаментално понятие на модерната генетика.
Пред огромен масив от личностна феноменология се изправя (и трябва
да се справя!) хуманитарната позиция на Маркс относно характера на човека.
Това фундаментално качество е вплетено в тези личностни компоненти, някои
от които изпълняват и синтетични функции. Такива са: личностен светоглед
(идейни възгледи, убеждения и стремежи); манталитет (начин на мислене, поведение и действие); темперамент (зависим от стабилитета на нервната система); нрав (непринудената рефлексия на рутинните привички); житейска мъдрост (акумулираният социален опит от минало и настояще за бъдещо поведение) и още други от когнитивно естество.
Логиката ни доближава до каузата за хуманитарното социално творчество: не само какво да се прави, но и как, с какъв съвкупен потенциал да се
осъществява. Което не е възможно без активното участие на модерната наука
на нашето съвремие – както и на вековната хуманитарна мисъл. Няма да се
връщам назад към далечното минало – зората на човечеството, когато Диоген
тръгва със запален фенер да търси честен човек, доброто в човешкия живот, а
пък Пандора – изкушена от любопитство, от-варя кутията със злините и бедите, вечните нещастия. Нито към историческия ренесанс на Новото време, когато се провъзгласява рационалната и позитивната роля на ценностите на личността. А възбуждам интереса към научната и хуманитарната мисъл на ХIХ-ХХ
век – показващи внушителна визия за съвременна хуманизация на живота, дейността и личностния капацитет на човека. Човекознанието дръзко навлиза в
интензивен процес на обновление, на модернизация на своя теоретико-методологичен потенциал. Високо се провъзгласява неговата роля като реален фактор за обществен напредък и достоен живот. Колоси на научната мисъл и
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видни хуманисти заявяват стратегически идеи, иновативни позиции и прозорливи знания в защита на хуманитарната функция на науката. В сбита форма
маркирам някои от фундаменталните завоевания:
* Епохалните открития на генетичната наука – на Дарвин, Мендел,
Вайсман, Морган. Генетичният подход придава мощен рационален заряд на
изследователската методология за човешкия род. Дава ориентация и критерии за научно обяснение и овладяване на явленията и процесите на хуманизиращата социализация. Неизменният човешки геном (ДНК), променящият се
фенотип върху основата на родовата хибридизация и естественият подбор – са
тези ключови понятия, с които се интерпретират закономерностите на човешката еволюция със съпътстващата я модернизация и хуманизация. Има се
предвид обективната основа на динамичните двигатели на мисията на човешкия род, чиято върховна цел е съхраняването и наследяването на човешкия
геном. Тъкмо нейното осъществяване – със средствата на хуманизиращата
социализация, е специфичният предмет и роля на съвременното човекознание;
* Руските академици: Владимир Вернадски – с неговата респектираща
идея за планетарния статус на човека като регулатор на биосферата, за съзидателната роля на научната мисъл (също планетарна сила); Дмитрий Лихачов – създател на научното направление по екология на културата и човешкия дух – предпоставка за социалност, духовен живот и нравствена самореализация. Техните възгледи се асоциират с появилата се позиция за всемирна
еволюция на разума, дават и принципно нов подход към съвременната хуманизация;
* Достолепната личност на английския физик и науковед Джон Бернал –
с общочовешката повеля за мирно използване на науката (заявена в неговата
знаменита книга „Мир без война”). Внушителен радетел за хуманитарно приложение на научните постижения – както в материалния и духовния живот,
така и за здравето и всекидневното битие на хората. Предупреждава и за рискови възможности от деструктивни и дехуманизиращи ефекти на научнотехническата революция – въведен от него термин;
* Видните немски философи: Карл Ясперс – с неговия общ хуманизъм
за всички жители на земята при многообразието на историческите прояви;
Херберт Маркузе – със своя зов за отстраняване на агресията и насилието,
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омразата и страданието в човешките отношения. (За съпоставка отбелязвам и
схващането на руския режисьор Андрей Кончаловски, че европейските ценности – както и „американската мечта", не са универсални);
* Възторженият ленинградски хуманист проф. Борис Ананиев – със своето мъдро прозрение, че теоретичното и приложното човекознание става водещ център на научния и обществения прогрес. Създател и на научното
направление за личността – персоналистиката;
* Школата на световния учен Ейбрахам Маслоу – основател на теорията
за хуманистичния модел на мотивацията на човешката личност, за да може
да твори блага, а не да става продукт за сделка;
* Престижният български учен академик Благовест Сендов – с неговата
суперлативна позиция за социалната роля на педагогиката по хуманизиращото възпитание на подрастващото поколение. Изразява и тревогата си относно комерсиализацията на съвременното учебно дело и прагматизацията
на хуманитарната практика.
Така представените идеи, позиции и послания възприемам като стратегически компонент на цялостния изследователски цикъл за съвременната
хуманизация: от теорията за генетичните основи и тезата за планетарния статус на човека – до хуманитарната мотивация на социализираната човешка личност. Креативна подкрепа на антропологичната мисия на Новото време, когато Човекът (с главна буква!) се възприема за висша ценност. Всички те се отнасят и към широката платформа за хуманизиращата социализация на обстоятелствата, формиращи човешката личност.
Всичко изложено като логична структура и програма за действие и поведение изглежда завладяващо. Но действителността за зла участ показа другата алтернатива – горчиви реалности от неолибералната политика на Вашингтонския консенсус. С чиято агресия, диктат и манипулативна пропаганда
се сблъска и разби високоблагородната цел. От втората половина на ХХ век
настъпват тревожни системни процеси на глобална дехуманизация. Създаде се
не само капиталистичен начин на производство и пазарна икономика, но и
прагматизиран и комерсиален начин на живот, мизерно материално и духовно битие. Присъдата на жестоката реалност произнесе Вацлав Хавел – един
от знаковите европейски дейци на Голямата промяна, със следните думи: „Ние
очаквахме истината и красотата да победят лъжата и омразата и хората да
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станат по-добри, а те станаха по-лоши". Това именно са реалните последици в обективните обстоятелства.
Диагнозата обаче за „социалните болести" се даде от Джоузеф
Стиглиц – световен икономист и Нобелов лауреат. Ето какво казва той: Посланията към бившите социалистически страни, че „новата икономическа система
ще им донесе невиждано до тогава благосъстояние, не се потвърдиха. Вместо
това им донесе безпрецедентна нищета"3. А в своя фундаментален труд
„Глобализацията и недоволните от нея", 2003, той пише: „Рядко пропастта
между очаквания и реалност е била по-голяма от тази при прехода". И се
пояснява, че неговите идеолози и стратези не успяха да оценят социалния
контекст на преходните икономики. Това, което икономистите наричат социален капитал – спояващо човешкото общество „лепило". Има се предвид
създаването на такъв капитал – не само за икономическо развитие, но и за поголямо благоденствие на хората, т.е. за човешко развитие. По-сетне в други
публикации отбелязва, че пренебрежителното отношение към проблемите относно бедността и социалното неравенство, проявите на повсеместно насилие
и ненавист, на мафиотски капитализъм и духовна нищета произвеждат смазващ ефект върху човешкия капитал. Тези именно причинно-следствени обстоятел-ства стават мощен и устойчив резистентен фактор срещу новата визия за хуманизацията – на всички благородни намерения и проекти. Не става
дума за периферийни, епизодични и случайни деривации, а за системни феномени и процеси, произтичащи от самата порочна същност на натрапения модел.
Тъкмо категоричните оценки и откровени признания на Хавел и Сти-глиц
за огромната пропаст между очаквания и реалности стават източник и основание за публично лицемерие в широки мащаби. Убедително потвърждение
на една друга мисъл на Маркс за появата на това явление при сложни конфликтни ситуации. Дава ни отправна точка и за рационално обяснение, и за
адекватно поведение, действие. В цитираното вече съчинение на Маркс се отбелязва, че колкото по-очебийно е противоречието между господстващите обществени сили и мнозинството от народа, толкова повече идейните убеждения
„слизат до равнището на празни идеологически представи, съзнателна илю-

3

Виж сп. „Понеделник”, 2004, бр. № 3-4.
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зия, умишлено лицемерие; колкото повече тяхната погрешност се разобличава от живота… толкова по-лицемерен и по-свещен става езикът на това общество". Което по същество означава, че тук, в тези процеси на адекватно и изопачено (илюзорно) отражение, е заложена причинната потребност и възможност от лицемерие. То лежи по-конкретно и в нарцисизма, амбицията и властолюбието на публичните дейци. Затова и смяната на социалните роли и
маски е масова практика през целия преход у нас. Както при успешна делова
реализация, така най-вече и за оправдание на грешки и провали. При такива
ситуации лицемерието изпълнява функцията на защитен и компенсаторен
механизъм. Особено за личности със слаб характер и воля, но показващи повишена амбициозност и самочувствие. Следователно лицемерието има съществена роля в менталния и поведенчески сегмент на личността. То се
вписва и в когнитивните ефекти на фенотипа.
При публично-управленската манипулация, при която се създава благоприятна среда за лицемерие, то не би следвало да се възприема опростено –
като своеобразна „театрална процедура" за участие в „бал с маски" – нито като
„камуфлажно прикритие" за военни действия. В него е фокусът, където се
преплитат и сблъскват морални ценности и пороци, идеологически принципи и прагматични интереси, поведенчески образци и банални привички. Със
своята защитно-оправдателна функция създава двойна вреда – не само осъществява фалшива легитимация на злини и беди, но и става техен съучастник със своята злосторност.
Обобщено ще кажа, че лицемерието в публичния и частния живот се оказа един от най-вредните пороци на нашето съвремие. Най-значима и цинична изява показа, обаче, с афиширането на привидната теза за осъществяваната промяна, като „преход към демокрация и пазарна икономика". А на практика се създаде капиталистическо общество по неолибералния модел с широко
прокламираните ценности и практики. С което се нанесе дехуманизиращо влияние върху социалния капитал. Така манипулативното лицемерие се превърна
в своеобразна вербална панацея за злини, беди и пороци.
Ерозията на социалния капитал – като системен процес, протича в две
посоки. Едната засяга качеството, а другата – неговото функциониране в актуалната обществена среда. Тези два аспекта взаимно се преплитат и подсилват.
Тяхното проследяване и коментиране е предмет на по-нататъшния дискурс.
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Качеството, ценностното съдържание на социалния капитал се свежда до
реалния процес на човешкото развитие. Проблем с глобално, планетарно
значение за миналото, настоящето и бъдещето на човешкия род. Затова и найпрестижната институция ООН аранжира базовите показатели, по които се определя индексът на човешкото развитие. Те са в следните три посоки: (а)
Здраве и дълголетие; (б) Достъп до образование и развитие на грамотността;
(в) Достоен живот в зависимост от покупателната способност. По тях именно се
оценяват социалните грижи и отговорности на съответното общество по хуманизацията. Както се вижда, приоритетно значение се придава на взаимната
връзка между когнитивното развитие и материалното състояние – предпоставка за здраве и достоен живот. Което възбужда възхита за прозорливия
дух на нашите възрожденци, които с Браилската платформа (1875) призовават към масова просвета, образование и материален напредък. Едно блестящо
потвърждение на мъдрото послание на древния Соломон, че духовното изобилие е ключът за материално благосъстояние. Именно то става „енергийната
тяга" на човешкото развитие.
Водещият критерий в платформата на ООН е „разширяването на спектъра на свободния избор" по трите възприети направления. В условията на
съвременния неолиберален капитализъм – когато всичко е за продажба и покупка (даже здравето и образованието), не се постигат необ-ходимите предпоставки за свободен избор на екзистенциални блага. Драстично се нарушава
нормалният баланс между реални потребности и възможности за тяхното
задоволяване от масовия човек.
Общата критична оценка подкрепям и с оповестената официална информация (2015) за индекса на човешкото развитие в съвременния свят –
включително и в нашата страна. За четвърт век при реставрацията на капитализма в България нашата позиция се срина от 27-мо на 59-то място в класацията по определените критерии. Другите данни са по доклад на Световната банка (2013). Ако през 1991 г. се констатира, че главните сравнителни предимства
на нашата страна са в културното ниво на населението: „добре обучена работна ръка", „най-висока грамотност", то след две десетилетия оценката гласи
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срив на грамотността, на уменията по четене, математика и природни науки – в
резултат на което от 4-то място заемаме вече 46-то място.4
Проблемът относно функционирането на социалния капитал е далеч
по-заплетен и затова се нуждае от по-широка аргументация. Огромната панорама от явления, отношения и блага за човека и против човека може да бъде
аранжирана в два полюса. Това са тенденциите към хуманизация и към дехуманизация. Казвам тенденции, защото между тези явления се долавят съединителни, „пълзящи" нишки и степенни изменения – не само различия, но и
сходства. Това ми даде основание в мои публикации5 да издигна идеята за
необходимостта от общ ценностен код, като ориентация и балансиращ регулатор за хуманитарно творчество, общуване и поведение.
Такъв стабилизиращ регулатор има особено значение за родовия човешки живот. Където вековното единение между неизменен геном и фенотипни промени поддържат балансиращ фундамент на родовата еволюция. В
тази посока стабилизираща е ролята и на родовите традиции и привички,
битовия манталитет. Особено спояващата функция на регулативните нормативни и комуникативни системи на обществото. Тези фактори укрепват приемствената връзка между минало, настоящо и бъдещо битие.
При Българското възраждане си пробиват път и други стимулиращи
обективни процеси в хуманизацията. Това е епоха на интензивно развитие
на личността, на хората на новата формация, стремящи се към самосъзнание
и самореализация. Българското общество преминава в ново качество, променят се неговите културно-исторически реалности. За този период академик
Константин Косев (в своя студия за делото на Васил Левски) отбелязва, че
след 20-те години на ХIХ век настъпва духовен и стопански подем. Ако преди
това преобладава масова безграмотност, която атрофира съзнанието и етническата идентичност на българите, то след този период „настъпват години на
съзидание и всестранен възход: стопански и демографски растеж, достъп до
духовни ценности, процес на галванизиране на родовата и историческата
памет". Изгражда се фундаментът на българската просвета и култура, светски
училища, Българско книжовно дружество, читалищно дело, Българска екзархия,
появяват се български творци и творби.
4
5

В-к „Труд", 30 януари, 2016.
Виж подр.: Момов, В. Мисията на Диоген. С., 2015.
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Когато се говори за интензификацията и стабилизацията на хуманитарното творчество и поведение в широкомащабния процес на човешкото развитие,
на преден план излиза и проблемът за професионалната подготовка и реализация на личността. Възприет в неговия широк аспект; не само като рутинна
школовка на „работната сила", но и престижно образование за съвременен
професионализъм. Включително и с публични права и отговорности за постигане на трайни последици. Тъкмо настъпилите процеси на модернизацията на
нашето общество след Освобождението – индустриализацията, урбанизацията,
вътрешната миграция, усвояването на научно-техническите постижения и пр.,
издигат високо респекта и стремежа към образования професионалист. (Моите
проучвания за живота и дейността на потомството на Момовия род от Велики
Преслав – в Шуменски, Варненски и Добрички и други региони, свидетелстват
за успешна реализация на повече от 60 професионалисти, 22 от които са представени в Енциклопедията на Шуменска област. Голяма част са и с престижни
позиции в национални и регионални публични институции, изявени творци.)
Образователната подготовка и професионалната реализация на личността привличат интереса на изследователя и към нравственото значение
на редица хуманитарни принципи, личностни качества. Преди всичко имам
предвид свободната мисъл и воля за социално творчество. С което се постига иновативна позитивна реализация, завоюва се обществен престиж. Другото качеството е толерантната солидарност. Докато спектърът на свободната
изява носи различие, развитие, то толерантната солидарност мотивира партньорство и сцепление, поемане на отговорност, особено при алтернативни
ситуации. Моралният ефект на те-зи личностни качества се определя от автономната воля на човека (нали според Маркс – тя е опората на морала); а пък
толерантната солидарност – от дължимото (доколкото, според Хегел, моралната гледна точка е стадият на дължимото и изискваното). По този начин визираните морални принципи се включват към функционирането на балансиращия
регулатор на хуманитарното творчество, общуване и поведение.
От направената интерпретация на Марксовата позиция може да се извлече един общ извод. Характерът на човека не само се създава от обстоятелствата, но и самата личност с формиран характер става фактор за тяхната
хуманизация, може да ги направи човечни. Това широко синтетично качество
има системна същност и функции в битието на човека – дейност, общуване,
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поведение. Има както генетична основа, така и соци-ална реализация в хуманизиращата социализация. Неговите интегрални свойства тук съм представил в
следния актуализиран корелационен модел на формиране и функциониране.
(а) Фенотипни основи на характера – това са неговите преобладаващо
когнитивни свойства и ефекти като продукт и фактор на социалното творчество и социализацията. Придобива устойчивост и стабилитет на генетичния фундамент и се интегрира в еволюционния процес на човешкия род като негов деен компонент;
(б) Комуникативни функции на характера. Те го определят като надежден фактор – не само в публично-професионалното общуване, но и във всекидневното битие. Неговите свойства към адаптация и толеранс правят личността желан партньор в деловото общуване. Благият и продуктивен характер
сближава, а сприхавият и конфликтен – отблъсква и противопоставя. По този
начин това качество приобщава или отчуждава спрямо професионалната и
всяка друга общност. Носи позитиви или негативи за колективното социално
творчество и нравствено-психичната атмосфера;
(в) Поведенческа самореализация на характера на човешката личност.
Това е сложен процес, който кореспондира както с фенотипните основи и комуникативните процеси, така и с цялостния съзнателно-психичен живот на личността – интелектуални, светогледни, манталитетни, темпераментни, прагматични и други свойства и състояния. В тази интензивна динамика придавам
особено значение на два личностни фактора: единият е емоционално-волевата рефлексия на личността, която оказва доминиращо влияние върху позитивната определеност на характера – устойчивост, предсказуемост, деловитост.
Другият е поведенската реализация на „Аза” на личността. Има се предвид
нравствената устойчивост, мотивация – създаваща баланс между алтруистичното и егоистичното начало. Знае се добре, че предпочитана и уважавана
личност е тази, чийто характер е мотивиран от доминацията на позитивния морал – с максимална сублимация на човешкия егоизъм. Но и да не е лишена
от саморазвитие и самореализация.
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТАЛИНОВИЯ МАРКСИЗЪМ
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Таня Неделчева
Целта в случая е да се илюстрират три начина на десталинизация, реализирани през от 40-те до 60-те години на ХХ в.:
1. Марксовата постановка „критика на съществуващото”;
2. Връщане към националните философски традиции;
3. Вместо идеологизирани абстракции, емпирични изследвания.
Първият модел е реализиран от югославските философи, а останалите
два от българските философи и социолози.
***
Условно може да се приеме, че сталинизацията в обществознанието в Съветския съюз започва след 30-те години на ХХ в. През двадесетте годни на ХХ в.
има процес на утвърждаване на марксизма като доминираща идеологическа
рамка, но в нейните граници се запазва атмосферата на свободни дискусии. Като пример може да се посочи създаването на Институт „Маркс-Енгелс” (архивен
и изследователски център) през 1924 г., който е призван да създаде единствения държавен архив на територията на СССР по запазването на всички оригинални документи, свързани с дейността на Маркс и Енгелс и публикуването на
техни документи и произведения. В резултат на това е събрана уникална и богата библиотека, свързана с марксизма, утопичния социализъм, работническото и
социалистическото движение. През 1925 г. постъпват 45 719 книги, а от чужбина
още 20 131. Библиотечният фонд в началото на 1930 г. е повече от 450 000 тома. От създаването до закриването са събрани и повече от 175 000 фотокопия
на документи и 15 000 ръкописи. Институтът разполага и с музей, в който има
над 150 000 експоната. В него се осъществява първото издание на събраните
съчинения на Маркс и Енгелс на руски език (до 1931 г. са подготвени 10 тома от
29), пълните събрание съчинения на Маркс и Енгелс на оригиналния език –
МЕГА (до 1931 г. са подготвени 5 тома от 12). Публикувани са първите научни и
популярни издания на отделни работи на Маркс и Енгелс, на техните предшественици и последователи. Освен изданието са публикувани „Архив К. Маркс и Ф.
Енгелс” на руски и немски езици (от 1924 до 1930 г. излизат 5 броя), „Летописи
на марксизма” (от 1926 г. до 1930 г. са публикуване 13 бр.), а също така „Бюлетин” на Института и др. За първите десет години Институтът издава над 150 то216

ма в т. ч. и многобройните изследвания на Рязанов, който е безспорен авторитет
не само в Русия, но и в Европа. През 1931 г. по заповед на Сталин е закрит Институт „Карл Маркс и Фридрих Енгелс”, ръководен от Давид Борисович Рязанов
(Гольдендах) (1870-1938), който е арестуван и разстрелян на 31 януари 1938 г.
Характерен за ситуацията с обществознанието през 20-те години на ХХ в.
е дебатът между механистици и диалектици в Съветския съюз. В този период
във философията доминиращата фигура е Абрам Мойсеевич Деборин, който завършва Философския факултет на Берлинския университет през 1908 г. През
1903 г. става член на болшевишката партия. През 1907 г. е меншевик и в редица
статии критикува Ленин и болшевиките. Това обяснява защо по-късно, след разгрома на двете спорещи страни (механистиците и деборинците), последните са
наречени от Сталин меншествуващи идеалисти. От 1922 г. до 1931 г. Деборин е
главен редактор на сп. „Под знамето на марксизма”. За него се говори, че е вторият Енгелс в марксизма – Деборин е автор на една от първите монографии, посветени на диалектическия материализъм, която през 1931 г. има шест издания.
Дискусията между механистици и деборинци продължава четири години и през
това време са публикувани стотици материали – книги, студии, статии.
През 20-те години на ХХ в. активно се развиват и социологическите изследвания – в Петербургския университет се създава социологически факултет
с ръководител П. Сорокин. Подобни катедри се откриват и в редица други университети и различни изследователски лаборатории.
През същия период започва дискусия по повод книгата на Н. И. Бухарин
„Исторически материализъм. Популярен учебник по марксистска социология”, в
който се аргументира тезата за социологията като частна научна дисциплина,
която е независима от философията. Тя се отхвърля от ортодоксалните марксисти, които обвиняват автора в механицизъм, позитивизъм и недооценка на диалектическия материализъм.
Сталинизация в обществознание
Сталин по това време се освобождава от своите политически противници
– Зиновиев, Каменев, Бухарин. В обществото започва да се формира установката за Сталин като вожд, баща и учител – основни елементи от култа. Настъплението на Сталин на идеологическия фронт започва с неговия доклад от декември 1929 г. „Към въпросите на аграрната политика в СССР”, с която се дискредитират теоретици като Н. Бухарин във философията и социологията, И. Рубин в
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политикономията, В. Переверзев в естетиката. Идва ред и на Деборин. М. Митин
и П. Юдин заявяват, че е нужен обрат на философския фронт и подкрепят Сталин. В битката срещу деборинци започват да се намесват членове на ЦК на
КПСС и вестник „Правда” – орган на ЦК. На 25 януари 1931 г. ЦК на партията
приема постановление, озаглавено „За списанието „Под знамето на марксизма””.
С това се слага край на свободните философски дискусии в Съветския съюз
(Яхот 1981; 1991). Една основна характеристика на сталинизма е утвърждаването в общественото съзнание на съществуването на две науки – буржоазна и ненаучна, на идеалистическа и марксистко-ленинска, която е научна, прогресивна,
материалистическа. Като илюстрация може да послужи ситуацията около биологията. През 1948 А. А. Жданов и Г. М. Маленков пишат проект за решение „За положението в съветската биологическа наука”, който е изпратен на Сталин. В него
ясно са формулирани двете позиции: „През последните години сред биолозите
се разгърна широка дискусия по основни въпроси на биологията, като се запозна
с материалите, научните трудове и практическите резултати ЦК на ВКП (б) счита, че трябва да даде оценка на основните направления в биологическата наука.
ЦК на ВКП(б) счита, че в биологическите науки са формирани две диаметрално
противоположни направления: едното е прогресивно, материалистическо, мичуринско, наречено на името на неговия основател, видния съветски природоизпитател и преобразувател И. В. Мичурин и ръководено от академик Т. Д. Лисенко;
другото направление – реакционно-идеалистическо, менделеевско-моргановско,
основатели на което са буржоазните биолози – Вайсман, Мендел и Морган и техните последователи в съветската биологическа наука – акад. И. И. Шмалхаузен,
професор А. Р. Жебрак, Н. П. Дубинин, Н. К. Колцов, А. С. Серебровски, М. С.
Навашин и други”. Формулирането на две направления, освен с редица вътрешно-политически фактори, неминуемо е свързано и с налаганата по това време на
идеологическата фигура за съществуването на две „науки” – съветска (социалистическа) и буржоазна. Това е наложено от общото политическо положение след
Втората световна война. Доскорошните съюзници САЩ и СССР започват т.нар.
Студена война. В САЩ се преследват комунистите, а в СССР буржоазните елементи и шпиони. Това деление преминава и в научните разработки. Започва да
се говори за „буржоазна” и „социалистическа” наука. В тази ситуация в СССР се
утвърждава лисенковизмът като „научна” алтернатива на „буржоазната” наука.
Но щом като може да се говори за два типа научност, то и при обяснението на
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наследствеността се проявява този обяснителен дуализъм: или чрез биологични
фактори, или чрез социалните отношения, т.е. гени или среда! „Съветската наука” защитава втората позиция – тази, която напълно съответства на буквата на
марксизма, доколкото човекът се дефинира като социално същество, съвкупност
или ансамбъл от обществени отношения. Ето конкретната аргументация на Лисенко: „С какво да обясним защо буржоазната биологическа наука така държи на
„теорията” за вътрешновидовата конкуренция? Тя трябва да бъде оправдание
защо в капиталистическото общество болшинството от хората и то при условие
на свъръхпроизводство на блага, водят беден начин на живот. ... В природата,
казват те, се води жестока борба за храна като условие за живот. Побеждава посилния, по-приспособения. Същото става и между хората: капиталистите имат
милиони, а работниците бедстват, поради това, че капиталистите са по-умни, поспособни по своята природа, по своята наследственост... Ние, съветските хора,
добре знаем, че потискането на трудещите се, господството на капиталистическата класа и империалистическите войни, нямат нищо общо с някакви закони на
биологията” (Лысенко 1947).
В доклад, изнесен на сесия на Академията на науките на СССР в Ленинград на 5 януари 1949 г., посветена на историята на отечествената наука, М. Митин обобщава: „... една от типичните прояви на загниването на буржоазната наука и философия в епохата на загниването на буржоазния строй е отричането на
причинността и закономерността в природата и обществото... Менделизмът-морганизмът отрича необходимите връзки в живата природа, разглежда живата природа като царство на слепия случай…” (Митин 1950: 28-29). Така в средата на
ХХ в. освен военното, политическото и икономическото разделение се прибавя и
още едно – противопоставянето на „буржоазната наука”, която по въпросите на
наследствеността защитава позициите на биологизма, и т.нар. „социалистическа
наука” (респ. философия, т.е. марксизмът), която защитава позицията за водещата роля на механизмите на средата. Като се има предвид конкретната ситуация, характерна за времето след Втората световна война, такова деление се
възприема като напълно естествено.
Специално във философията и обществознанието активна роля за формирането на образа на Сталин играят младите и амбициозни Митин, Юдин и др.
Ето какво казва П. Ф. Юдин: „Ако говорим за теорията на научния комунизъм като съвременна теория, с която е въоръжена нашата партия и комунистическите
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партии от целия свят, то в нейния съвременен вид тази теория в най-висока степен е развита от другаря Сталин” (Юдин 1949: 66). Сталин е провъзгласен за
най-великия диалектик. Популярният му очерк „За диалектическия и исторически
материализъм”, който има за цел да замени трудовете на Маркс, Енгелс и Ленин, е рекламиран от Митин като гениално произведение за диалектиката, велика „енциклопедия на марксизма”, връх на човешката мисъл. Само по себе си това произведение е преразказ на мисли на Енгелс и Ленин, като половината от
текста са цитати без нито една оригинална мисъл. Дори нещо повече – Сталин
изкривява класическия марксизъм като отхвърля един от съществените закони,
на който Маркс, Енгелс и Ленин придават особено значение – закона за отрицание на отрицанието.
Сталин се представя като универсален ум, обхванал всички области на
човешкото знание. Митин пише: „Това, което е направил И. В. Сталин в развитието на марксисткия диалектически метод … е връх в развитието на марксистската философия. И. В. Сталин разви на нова, висша степен марксисткия диалектически метод, като обобщава новия исторически опит, натрупан от развитието на
обществените и природни науки” (Митин 1949: 95). Но задълбочените книги по
материалистическата диалектика реално по това време са написани от „деборинци”: Н. А. Карев е жертва на фалшив донос е обвинен в тероризъм; същото
се отнася и за друг деборинец – Я. Е. Стен, обявен също за „терорист”, автор на
голям труд върху диалектиката, който е забранен, а той изчезва след ареста му;
прецизно изследване „Хегел. Маркс. Ленин” провежда И. Я. Вайнштейн, последовател на Деборин, който след ареста изчезва. (За конкретните обвинения срещу тримата вж. Митин 1936: VI).
Десталинизация
1. Марксовата постановка „критика на съществуващото”
През 1948 г. маршал Йосип Броз Тито, лидер на Социалистическа федеративна република Югославия, отхвърля хегемонията на Съветския съюз и поспециално искането на Сталин югославските национални цели да са подчинени
на геополитическия дневен ред на Съветския съюз. Югославия излиза от Коминформ (Комунистическото информационно бюро). Фактически, от 28 юни 1948 г., с
решението за изключването на Югославия от Коминформ, всъщност се спира
сталинизацията на югославското общество. В търсенето на нов път за развитие
на социализма в Югославия се включват редица интелектуалци, които под една
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или друга форма критикуват сталинизма и съответно политиката на Сталин.
През м. септември 1949 г. Милован Джилас публикува в партийния орган „Комунист” статията, в която обвинява Сталин и съответно партийния елит на СССР в
отклонение от ленинските принципи за равенство между социалистическите държави. В тази линия на критика се включват Моса Пияде, Едвард Кардел и др.
Основните обвинения са, че съветската система е държавен капитализъм, че
бюрокрацията е новата класа, както я нарича Джилас, че политиката на Сталин е
форма на империализъм, хегемонизъм, „бюрократичен деспотизъм”, че държавният бюрократизъм се е еманципирал от контрола на работническата класа, че
съветската система е „държавен капитализъм” и др.
Наред с критиката на сталинизма се издига призива „Назад към Маркс и
Ленин” и търсенето на аргументи за развитието на концепцията за самоуправление като основен принцип при изграждането на социализма. В тази ситуация се
създава сп. „Праксис”, което има значителен принос в развитието на марксисткото обществозание и изобщо в хуминатаристиката. Като замисъл то е резултат от
съвместната дейност на Белградски и Загребски философи, но доминиращо е
влиянието на последните. Като цяло хърватската марксистка философия се развива по посока на критичния, хуманистичен т.нар. западен марксизъм. Сред хърватските философски центрове няма период на доминиране на диалектическия
и историческия материализъм. Сп. „Праксис” провежда линията на критика, на
опит за ново виждане на Марксовите идеи, които трябва да бъдат регулатори в
изграждането на новото общество. То е алтернативата на управляващия политически елит в Югославия за периода 1964-1975 г. Постигането на тази цел е невъзможно без да се води последователна борба с всякакви форми на догматизъм и идеологически монополизъм. Стимул за утвърждаване на тази линия е
политиката на СЮК през 50-те години на ХХ в. В програмата на СЮК от 1958 г.
се изтъква, че изграждането на социализма е невъзможно без решителна критика на всякакви видове догматизъм. Марксистът, а по-късно и активен автор в сп.
„Праксис”, Предраг Враницки иска пълна ревизия на Сталиновите идеи, свързани с анализа на съвременния капитализъм и пътищата на социалистическата революция, на държавата, на човека и решително скъсване с догматичната традиция на сталинизма, представящ се за единственото вярно развитие и като теория, и като практика на марксизма.
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След 1964 г. когато Гайо Петрович, избран за президент на югославската
Философска асоциация, диалектическия материализъм престава да има определящо значение и за сръбските философи. В сп. „Праксис” се публикуват и активно обсъждат разработките и идеите на Д. Лукач, Ж.-П. Сартр, Мерло Понти, Л.
Голдман, М. Хайдегер, Е. Хусерл, А. Шмид, Е. Блох, Люфевр, Х. Маркузе и други
видни западни марксисти и философи.
В тази ситуация сред югославските философи възниква идеята за лятна
философска школа. През август 1963 г. по предложение на Руди Шупек на неговата скромна вила се провежда първата сбирка, която по-късно се утвърждава
като Корчуланска лятна философска школа. Още през 1964 г. тя е посетена от
Люфевр, Маркузе и други видни философи. Темите по години са следните: 1963
г. – Прогрес и култура; 1964 г. – Значението и перспективите на социализма;
1965 г. – Какво е историята?; 1966 – (школата е отменена); 1967 – Творчество и
повторение; 1968 – Маркс и революция; 1969 – Власт и хуманизъм; 1970 – Хегел и нашето време; Ленин и новата левица; 1971 – Утопия и реалност; 1972 –
Равенство и свобода; 1973 – Буржоазният свят и социализмът, и др.
Дейността на югославските философи, на сп. „Праксис” и Корчуланската
школа са обявени са ревизионизъм и рядко се споменават от философите от Източния блок. Като алтернатива на Корчуланската школа се създава Варненска
лятна философска школа, като израз на марксизма, който се „практикува” в Съветския съюз и страните от Варшавския договор. Например, публикуваният в
Москва през 1974 г. сборник „Съвременни проблеми на марксистката философия” (Прогрес) е единствената публикация в СССР, в която се характеризира
югославската философия така: „В края на 60-те и началото на 70-те години между югославските философи се появиха остри различия, разделящи ги на „ортодоксални” и „автентични марксисти”, които подкрепиха философията на диалектическия марксизъм и „творческите тълкуватели” и критиците от редиците на така наречените „неомарксисти”. Според известния югославски марксист, написал
редица творби за съвременната югославска философия, А. Стойкович, това несъгласие се засилва и разширява, тъй като много философи на Югославия започват да се ориентират към западните философски школи и буржоазните тълкувания на марксизма, а пък и разшириха сътрудничеството си с такива философи като Х. Лефевер, Е. Блох, А. Шаф, Л. Колаковски, З. Бауман, Л. Голдман, Е.
Фром, К. Косик, Х. Маркузе и др., групирани около списание „Праксис”.
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2. Връщане към националните философски традиции
За разлика от югославските, българските марксисти поемат друг път на
десталинизация. В българската философска история през втората половина на
ХХ в. и по-специално през 60-те г. на ХХ в. започва връщане към разработването на редица теми, които са поставени и анализирани от т.нар. основнонаучна
философска школа.
През 1959 г. започва разцеплението сред българските философи-марксисти на ревизионисти и догматици, което в определен степен е опозицията сталинисти – антисталиниски. Поводът е отношението към Лисенко. Догматиците
под една или друга форма го поддържат, а ревизионистите (специално, Н. Ирибаджаков) го отхвърлят. На пръв поглед това деление изглежда поколенческо,
защото в центъра на догматиците е Т. Павлов, а на ревизионистите е Н. Ирибаджаков. Но това е само видимост, защото делението има много измерения (Цацов 2013).
Борбата против сталинизма във философията за българските философи
се конкретизира в борба против монополното положение на Тодор Павлов и неговите поддръжници в областта на философията и не само в нея. Най-категорична е характеристика на Н. Ирибаджаков: Т. Павлов живее със самочувствието, че един е Аллах и неговият пророк е той – Т. Павлов – велик, непогрешим и
непостижим. Той гледа на марксистката философия като на свой монопол и смята, че нему принадлежи и трябва да принадлежи последната дума по това кое е
истина и кое е неистина, кое е дискусионно и кое не е.
Т.нар. ревизионисти работят в различни области на философията и ги
обединява едно – отхвърляне на една или друга теза на Тодор Павлов, или на
неговия стил на ръководство.
В това отношение се потвърждава идеята на Сартр, който изтъква, че
десталинизацията започва с преодоляването на Сталинския догмат за наличието на буржоазна и пролетарска наука (Сартр, 1992: 99-100). В българския контекст това означава, че Сталиновият марксизъм се преодолява чрез възраждането на основни теми, развивани от „буржоазния философ” Димитър Михалчев и
изобщо от основонаучната философска школа като критиката на психологизма
(репрезентативния реализъм) и развитие на т.нар. презентационизъм, програмата за изследване на отношенията и концепцията за релационното свойство, теорията за съзнанието като отношение и комплекса от производни теми като лип223

сата на иманентно съдържание на познаващото съзнание, непосредствеността,
природата на т.нар. вторични свойства, онтологичната интерпретация на логиката, разбирането на философските категории като вид отношения, причинността
в квантовата механика и др. (Цацов, 2011).
3. Вместо идеологизирани абстракции емпирични изследвания
Ситуацията с развитието на социологията повтаря това, което се случва с
нея в СССР. В средата на ХХ век тя се класифицира като „буржоазна наука” и
като цяло изчезва от интелектуалния хоризонт на българските обществоведи.
Политическите условия, които създават нови условия за нейното възраждане, са
съответно XX конгрес на КПСС (1956), а у нас Априлския пленум на ЦК на БКП
(1956). Социологическите изследвания стават необходими. Общата тенденция
на възстановяване на социологическото знание е развитието на нейното приложно значение. Но първоначално е нужна защита на нейния теоретичен статус
в системата на марксизма (Михайлов, 2003; Колева, 2012; Ставров, 2004).
В това отношение приносът е на Ж. Ошавков, който още в края на 40-те
години на ХХ в. в книгата си „Възникването на марксизма – велик революционен
преврат във философията” (1948) отграничава частните науки от философията
като добавя, че същото се отнася и до обществените науки. „Така например социологията се занимава с въпроса за строежа на обществата и законите на тяхното развитие” (Ошавков, 1948: 35-36), което означава, че диалектическият и
историческият материализъм, философията, е нещо различно от социологията.
Същата теза се повтаря и в книгата му „Историческият материализъм като наука” (Първо изд. 1952 г., второ изд. 1953 г.). Първият вариант на монографията на
Ж. Ошавков „Историческият материализъм и социологията” се обсъжда на заседание в Научния съвет на Института по философия през юни 1955 г. По-късно е
преработен и обсъден отново в същия научен съвет през есента на 1957 г., след
което е даден за печат. Но публикуването наскоро е спряно, защото книгата била „ревизионистична” – модна за времето класификация. През 1958 г. забраната
е вдигната и книгата излиза от печат.
Реабилитирането на социологията като самостоятелна наука се извършва
в ситуация на остри дебати. В рецензия върху книгата на Ж. Ошавков „Историческият материализъм като наука” Моис Семов критикува тезата, че в историческия материализъм има и частнонаучни елементи (Семов, 1953: 131). При обсъждането на ръкописа „Историческият материализъм и социологията” в Научния
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съвет на Института по философия се противопоставя тезата, че историческият
материализъм същевременно е социологията на марксизма и следователно няма място за отделна социологическа наука. За Бернард Мунтян и Кръстьо Горанов историческият материализъм няма философски характер. Според другата
теза историческият материализъм има философски характер. У нас тя е изразена в печата от Добрин Спасов: „Историческият материализъм като философия
на общественото развитие представлява същевременно марксическата обща
социология” (Спасов, 1959: 110). На национално философско съвещание през
ноември 1959 г. в отдел на ЦК на БКП, схващането на Ошавков за социологията
е квалифицирано от Райчо Караколов като порочно и водещо в края на краищата до идеализъм. По повод на това схващане в същия дух Ошавков е обвиняван,
че е ликвидатор на историческия материализъм. Критиките срещу Ошавков фактически дори целят да го противопоставят на съветските учени, което за онова
време може да доведе до драматични последици. Така например Добрин Спасов
в рецензията си за книгата на Ж. Ошавков „Историческият материализъм и социологията”, като констатира, че във всички меродавни съветски публикации
върху материалистическото разбиране на историята липсва разграничение между историческия материализъм и научната обща социология, твърди, че в този
пункт трудът на Ошавков рязко противоречи на използваната у нас съветска литература по марксистко-ленинска философия (Спасов, 1959: 109). „Читателите
на „Философска мисъл” обаче трябва да знаят, че „Историческият материализъм
и социологията” на Живко Ошавков в никакъв случай не е за предпочитане пред
историческия материализъм, който изучаваме по наличните съветски помагала”
(Спасов, 1959: 121). Стоян Михайлов коментирайки този дебат отбелязва: „Всеки, който познава обстановката и нравите по онова време, знае добре колко
страшно в политическо отношение беше внушението, че даден учен се противопоставя на съветската наука” (Михайлов, 2003: 18-21).
Монографията на Ж. Ошавков получава и международен резонанс. През
есента на 1957 г., на международен философски семинар на „социалистическите” страни в Прага, един от обсъжданите въпроси е въпросът за отношението на
историческия материализъм и социологията. Един от докладчиците е Ошавков.
През 1961 г. сп. „Проблеми на мира и социализма” организира обсъждане на отношението на историческия материализъм и социологията. Единствен от българска страна е Живко Ошавков.
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Същевременно, през 1949 г. се създава Международната социологическа
асоциация (MCA) и започва провеждането на световни конгреси по социология.
Живка Ошавков участва в III конгрес в Амстердам (Холандия) през 1956 г. Връщайки се от конгреса в Амстердам, той публикува информация за неговата работа. В книгата си „Историческият материализъм и социологията” той отделя
значително внимание на конгреса.
В края на 50-те години на ХХ в. възниква идеята за създаване на социологическо дружество, което да стане член на MCA и да организира редовно участие на български учени в световните конгреси по социология, както и да организира научни мероприятия у нас. То е учредено през 1959 г. Инициатори са Ж.
Ошавков, Стоян Михайлов и Ради Василев. За председател на дружеството е
избран Сава Гановски, който изпълнява представителни функции. Всичко останало се реализира от Ошавков, Михайлов и др. Подготвя се изследване на религиозността, което се провежда през 1962 г. През септември 1961 г. се организира
научна конференция върху методиката и организацията на социологическите изследвания. В конференцията участват философи, икономисти и др. Изказват се
19 човека като акцентът е върху методите на регистрация, чрез които се набира
индивидуалната първична информация. Стоян Михайлов се изказва върху метода на наблюдение като начин на регистрация и обобщава своя опит от емпиричното социологическо изследване, проведено през 1959-1960 г. на т.нар. бригади
за ударен комсомолски труд в София, Пловдив и др.
През 1962 г. се провежда първото голямо емпирично социологическо изследване в България, посветено на религиозността. Анкетирани са 42 664 души.
За консултант Ошавков привлича Венец Цонев, който за обработката на данните
създава т.нар. двустепенна стохастична извадка.
След приключването на изследването на религиозността се провежда голямото емпирично социологическо изследване „Градът и селото”. В края на 50те години на ХХ в. в основни линии завършва кооперирането на селското стопанство и целта е да се установи какви изменения са настъпили в цялостния живот на селяните. Названието „Градът и селото” е условно, но се има предвид да
се обхване цялостния обществен живот. Стоян Михайлов създава работния проект.
Важно е да се отбележи ролята именно на Стоян Михайлов за утвърждаване на емпиричната линия в развитието на социологическото знание у нас. Той
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постъпва в Института по философия през 1956 г. През 1964 г. специализира в
Москва и Новосибирск по приложението на статистическите методи в социологията. През този период доминиращи са идеите на кибернетиката и кибернетичните подходи в управлението и самоуправлението на системите. Именно поради
това много актуална насока е т.нар. системен подход и съответно структурнофункционалния подход на Т. Парсьнс. В България идеите на Парсънс не се обсъждат, но Стоян Михайлов по време на специализацията си се запознава с преводи за служебна употреба на трудовете на редица структуралисти и културни
антрополози – Радклиф-Браун, Бронислав Малиновски, Клод Леви-Строс и други. След неговото завръщане в България в края на 1964 г. започва семинар, посветен на системния подход в социологията (като сбирките са всяка седмица или
на две седмици). Участват освен хората от Института (щатни и нещатни сътрудници) и Величко Добриянов, Борис Чакалов, Кръстьо Димитров, Иван Бицадзе и
др. Захари Стайков говори за бюджета на времето и социологическата система.
Стоян Михайлов изнася доклад „Обществото като социологическа система”,
публикуван като студия в „Известия на Института по философия” (1965 г.).
През 60-те години на ХХ в. по инициатива на сп. „Проблеми на мира и социализма” (вероятно идеята е на съветския социолог Борис Грушин, който работи в списанието) се провежда международно емпирично социологическо изследване за бюджета на времето „Бюджетът на населението в един град”, като се избират от различни страни по един град. За България това е Казанлък. Ръководител от българска страна е Захари Стайков.
В началото на 1967 г. се провежда пробният етап на голямото емпирично
социологическо изследване „Градът и селото” с представителна извадка. В 20
селски общини се прави пробно изследване и се подбират няколкостотин лица.
Тия общини са подбрани от Венец Цонев по съответните статистически методи.
Любопитен факт е, че отговорът на въпроса „Какво е Вашето отношение
към собствеността върху земеделската обработваема земя на село?” повлиява
на държавни управленски решения. До тогава, макар че селяните са членове на
ТКЗС, земята не е обявена за държавна собственост. Формално тя е частна собственост, лична собственост на отделните семейства. Резултатът е, че по-голямата част от изследваните лица са на мнение земята да си остане лична собственост, както си е било. По това време предстои провеждане на II конгрес на
ТКЗС и в Политбюро се води спор дали да се обяви земята за държавна, общес227

твена или пък да си остане лична частна собственост. Въз основа на този резултат се подготвя докладна записка до Т. Живков по този и други въпроси. Нико
Яхиел обръща внимание на Т. Живков и се взема решение земята да остане
лична собственост. Това е пример за конкретните управленски решения, взети
върху основата на ЕСИ. Съществува мнението за зависимостта на избора на съответните изследователски теми от съответния отдел на ЦК на БКП. Но по мнението на самите социолози това не е така. Ст. Михайлов е категоричен, че „ние
сами си определяхме темите с едно изключение. Имаше случаи, когато, да кажем, даден отдел на ЦК иска да се изследва даден въпрос, свързан с неговата
работа, може да поръча изследването. Но след като се създаде Социологическата група към ЦК през 1967 г., тя пое изследванията по партийна линия. Проф.
Костадин Байчински е ръководител на групата, по-късно групата прерасна в Информационно-социологически център на ЦК.” (Михайлов 2003). След като е проведено изследването върху религиозността, има упреци от отдел „Пропаганда”
на ЦК в смисъл дали това е най-важната тема, но след като резултатите показват, че 35% от пълнолетното население е религиозно, възраженията отпадат.
През 1968 г. се организира международен семинар по проблемите на
ЕСИ. Това е първата международна проява на Института по социология. Докладите на българските участници са върху основата на резултатите от „Градът и
селото”, защото информацията е събрана в началото на 1968 г.
Обобщено – десталинизацията на социологията, започнала в края на 50те и началото на 60-те години на ХХ в., се характеризира с разграничаването на
социологията от историческия материализъм, с изясняването на методологията
и конкретните методи на ЕСИ, с провеждането на различни по мащаб ЕСИ, с
концептуализиране на категорията „социологическа система”. От друга страна е
институционализирането, създаването на социологически звена за ЕСИ – Социологическото дружество в края на тоя период (1969 г.) се трансформира, създават се БСА, Институт по социология, Социологически център към ЦК на БКП,
Център за младежки изследвания, група за периодични изследвания във в-к.
„Народна младеж”, изследователско социологическо звено към българската армия и др.
Примерите са достатъчни, за да се очертае пътят на развитие на социологията в България – минимизирането на абстрактните теоретични дебати и насоч-
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ването към конкретни изследователски теми. Един наукометричен анализ на
публикациите по социология напълно ще илюстрира този извод (Ставров 2009).
***
Процесът на десталинизация е изключително комплексен, защото обхваща множество контексти – личностни, групови, институционални. За съжаление
днес много по-често се демонстрира не изследователски подход към явленията
от близкото ни минало, а преди всичко даване на отрицателни оценки и класификации. Типичен пример е характеризирането на този период като „тоталитаризъм”, което не ни казва нищо за конкретните, реалните, всекидневните процеси, които са се случвали. Аналогично и дебатът, свързан с разграничаването на
историческия материализъм и социологията, се характеризира като „политически акт, преди всичко силов жест, а не израз на нормално научно развитие… поско-ро е близък до средновековната схоластика, отколкото до научната дискусия
(Коев 2002:79). Може да се попита – при какви логически условия може да се
твърди това. Отговорът е, че едно реално явление се сравнява с някаква субективна идеализирана конструкция за „научна дискусия”, „нормално научно развитие” и се дава съответната класификация. Възниква въпросът което е важно: да
се изследват реалните процеси, които са се случили, или да се правят оценки и
класификации от една конструирана идеализирана гледна точка и да се казва
как трябва или не трябва да се постъпва в дадено конкретно историческо време.
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КАРЛ МАРКС И НЕИЗПЪЛНЕНАТА МИСИЯ НА ПРОЛЕТАРИАТА
Владимир Трифонов
XIX век е епоха на бурно развитие на науката и на силна вяра в прогреса
на базата на техническия прогрес. Осмисляйки критично историята на политикономията, Карл Маркс създава собствено учение, чиято значимост се признава дори от опонентите му. Вместо безполезни съвети, насочени към хората,
които притежават властта и капитала в буржоазните общества, той изгради
стройна теория, според която „историята на всички досегашни общества е история на класови борби”.1 Маркс дава дължимото на постиженията на буржоазията за преодоляване на феодализма, но вярва, в неизбежността на пролетарската революция, чиято мисия е да унищожи капиталистическото общество и построи един по-справедлив свят. Именно неговите идеи вдъхновиха редица революции, осъществени в държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка през XX век, чиято цел бе изграждането на социалистическо общество. Влиянието на немския философ остава дори в държавите, които отхвърлиха идеите му в края на изминалото столетие, а участниците в анкета на
Би Би Си от 1999 г. посочиха Маркс като най-великия мислител на второто хилядолетие.2
Анализите на Маркс продължават да бъдат актуални и днес – те са неоценими за всеки, който иска да разбере какви са причините за несправедливостите и жестоката експлоатация в обществата с пазарна икономика. Кризите в
първите две десетилетия на XXI век сочат, че съвременният капитализъм е изключително уязвим и опасността от сривове продължава да бъде актуална. По
съвсем различен начин се тълкува въпросът за неговите предвиждания за бъдещето и очакванията му, че „пролетариатът ще се превърне в гробокопач на
буржоазията”, в субект, който ще осъществи революционни промени и ще изиграе ключова роля за преодоляването на капитализма и за изграждането на социалистическо общество. Днес на практика е общоприето, че това е една от
най-големите грешки в теорията на Маркс3, а противоположните мнения са рядкост дори и сред левите среди.

1

Маркс, К, Ф. Енгелс Манифест на комунистическата партия, С., „Партиздат”, 1985 г. с. 53.
Marx the millennium's „greatest thinker” http://news.bbc.co.uk/2/hi/461545.stm
3
Защо Маркс и Енгелс се заблудиха така колосално? http://p.dw.com/p/11a5F
2
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Крахът на социалистическия блок в Източна Европа, неуспехът на СССР
в опитите да изгради съветска нация, базираща се на пролетарската идентичност, развитието на модерните технологии, демасовизацията на производството и увеличилото се значение на финансовия капитал през XXI век сякаш напълно опровергаха идеята на Маркс за промяна чрез революция на трудовите
маси. Но задълбочаващото се неравенство и усилващото се социално напрежение дори в най-развитите страни са недвусмислени сигнали за нов кризисен
етап в капиталистическата система. Въпросът за създаването на едно поегалитарно общество, изградено на базата на социалната справедливост, продължава да бъде актуален. Затова и интересът към идеите на Маркс става все
по-голям – много показателно в този контекст е, че публикации по повод на двувековният юбилей от рождението му се появяха почти във всички водещи световни медии, проведоха се редица и научни конференции, а в родния му град –
Трир, беше открит негов паметник. Събитието бе уважено дори от председателя на ЕС Жан-Клод Юнкер, който отбеляза, че „Карл Маркс трябва да бъде
разбран в контекста на неговото време и не трябва да има предразсъдъци около него”.4
Тази статия е опит да се изясни, защо не се сбъдна предвиждането на
Маркс за субекта, който ще извърши социалната революция? Както и защо се
провали социалистическият проект в СССР и в Източна Европа, а също и да се
отговори на въпроса: какви са перспективите за изграждане на едно по-справедливо и егалитарно общество през първата половина на XXI век?
1. Защо пролетариатът не се превърна в гробокопач на капитализма?
Маркс обстойно анализира капитализма почти през цялата си научна кариера. Това е правено и преди него, но за разлика от предшествениците му, на
базата на откритите закономерности за развитието на обществото, той развива
теорията за класовата борба и историческия прогрес (исторически материализъм). Немският мислител смята, че в обществото съществуват две класи – буржоазия и пролетариат, – и прави прогнозата, че победата на пролетариата е
неизбежна, а буржоазията ще напусне историческата сцена. Той очаква човечеството да премине от капитализъм към комунизъм, т.е към безкласово общество.
4

Жан-Клод Юнкер защити Карл Маркс на церемония по случай 200 години от рождението му.
http://www.segabg.com/article.php?id=904265
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В теорията на Маркс и Енгелс пролетариатът е представен като база, а и
като най-експлоатираната класа в пирамидата на капиталистическото общество. „Пролетариат се нарича оная обществена класа, която получава средства
за живот изключително чрез продажба на своя труд, а не от печалбата на някакъв свой капитал – класата, щастието и скръбта, животът и смъртта, цялото
съществуване, на която зависи от търсеното на труд, т. е. от смяната на доброто и лошото състояние на стопанството, от колебанията на необузданата конкуренция . С една дума, пролетариатът или класата на пролетариите е трудещата се класа на XIX век”, пише съратникът на Маркс – Фридрих Енгелс – в
„Принципите на комунизма”.5 В същия си труд Енгелс пояснява, че в резултат
на промишлената революция, започнала във втората половина на XVIII и продължила през XIX век, се формират две класи, които постепенно поглъщат
всички останали. По-конкретно, класата на капиталистите – притежателите на
средствата на производство, и класата на пролетариите – това е „класата на
съвсем безимотните, които вследствие на това са принудени да продават на
буржоазията своя труд, за да получат в замяна необходимите за тяхното съществуване средства за живот. Тази класа се нарича класа на пролетариите,
или пролетариат”6.
От тази дефиниция става ясно, че пролетариатът е напълно лишен от
капитал и от това, което може да бъде използвано като капитал. Терминът често се използва от Маркс и от привържениците на неговата теория, които се ръководят от тенденциите към обедняване на широките маси при капитализма и
за превръщането на по-голямата част от населението в пролетариат. Маркс
смята, че именно пролетариатът ще бъде субектът на социалната революция, който ще отнеме политическата и икономическата власт от буржоазията и
ще построи безкласово общество. „Когато пролетариатът в борбата против
буржоазията по необходимост се обедини в класа, когато в резултат на революцията се превърне в господстваща класа и като господстваща класа насилствено премахне старите производствени отношения, той заедно с тези производствени отношения премахва и усилията за съществуване на класовия антагонизъм, премахва класите изобщо, а с това и своето собствено господство като класа. На мястото на старото буржоазно общество с неговите класи и класо5
6

Енгелс, Ф, Принципите на комунизма. С, „Партиздат”, 1985, с. 115.
Пак там, с. 118.
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ви антагонизми се появява една асоциация, в която свободното развитие на
всеки един е условие за свободното развитие на всички”7.
Първоначално като ядро на пролетариата Маркс разглежда промишлените работници. Но след като в държавите от ядрото на капиталистическата
система, първо във Великобритания, а после в Германия, Франция и други европейски колониални сили, се формира своеобразна „работническа аристокрация” се стига до криза на пролетариата в марксистката литература, в резултат
на което като основно понятие се утвърждава терминът „работническа класа”,
по отношение на която терминът „пролетариат” се явява частен случай8. Покъсно, през XX в., някои социолози – В. Зомбарт и Г. Брифс, използват понятието „пролетариат” за своя научен анализ, елиминирайки революционния заряд,
който носи то в произведенията на Маркс и Енгелс. Според терминологията на
Зомбарт и Брифс под пролетариат се разбира широкият слой наемни работници, но и не само – от асоциалния лумпен-пролетариат до дребните предприемачи. Терминът се разпространява дори към низките категории служещи, които
водят борбата за своите икономически права. Изискванията за социални реформи в посока на „депролетаризация” се съдържат и в социалните енциклики
на Ватикана.9
Типичен, но не единствен, пример за пролетарии е промишленият пролетариат, с който в съвременната икономика функционира и „пролетариатът на
умствения труд” – като част от „съвкупния работник”, работниците на материалното производство са принудени да живеят от своя труд, като те могат да го
осъществяват само, когато са на наети на работа”10.
Маркс и Енгелс отдават дължимото на постиженията на буржоазията (т.е
на собствениците на средствата за производство) и на нейната роля за историческия прогрес, но, заедно с това, те отбелязват, че „успоредно с развитието на
боружоазията, т.е. на капитала, се развива и пролетариатът, класата на съвре-

7

Маркс, К, Енгелс, Ф, Манифест на комунистическата партия. С., „Партиздат”, 1985, с. 89-90.
Вж. Электронная библиотека Института философии РАН „Новая философская энциклопедия –
ПРОЛЕТАРИАТ
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASHde7f44a266a6b6a8acdcde
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Пак там.
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Энгельс Ф. Международному конгрессу студентов-социалистов. — Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения,
2-е изд., т. 22. с. 432.
8
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менните работници, които могат да съществуват само докато намират работа, а
намират работа само докато техният труд увеличава капитала.11
Отчитайки жестоката експлоатация на трудещите се в първата половина
на XIX век, Карл Маркс определено смята, че класовата солидарност между
пролетариите ще бъде по-силна от чувството им за национална принадлежност. „Работниците нямат отечество. Не може да им се отнеме това, което те
нямат. Тъй като пролетариатът трябва най-напред да завоюва политическо
господство, да се издигне до положението на национална класа, да се конституира като нация, той самият вече е национален, макар и съвсем не в буржоазния смисъл.”12
Той е убеден, че с развитието на производителните сили ще се изострят
и класовите противоречия. „Напредъкът на индустрията, чийто неволен и безсилен да му се съпротивлява носител е буржоазията, заменя изолирането на
работниците през конкуренцията с тяхното революционно обединяване чрез
асоциация. Така с развитието на едрата индустрия изпод краката на буржоазията се изтръгва самата основа, върху която тя произвежда и присвоява продуктите. Тя произвежда преди всичко своите гробокопачи. Нейната гибел и победата на пролетариата са еднакво неизбежни.”13
Вероятно категоричността на Маркс и Енгелс в „Манифеста на комунистическата партия”, както и непоклатимата им убеденост в неизбежността на
пролетарската революция се дължат и на особеностите на епохата. Те пишат
това произведение в навечерието на европейските революции през 1848–1849
г. („Пролетта на народите”). Буржоазно-демократичната революция, избухнала
в Париж на 24 февруари 1848 г., бързо се разпростира извън границите на
Франция и се превръща в общоевропейска, обхващайки Германия, Австрия,
Унгария и в други държави. Въпреки нейните мащаби, тя не носи очакваните
резултати. Така например А. Херцен смята, че „революцията е победена по
всички точки и отстъпва всичко придобито след 1789 г.”.14 Разбира се, далеч не
всички в онова време са смятали така, дори мнозина са очаквали нова и революционна вълна, а в първите десетилетия от втората половина на XIX век, бла11

Маркс, К., Ф. Енгелс „Манифест на Комунистическата партия”. С., „Партиздат”, 1985, г. с. 74, с. 6566.
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Пак там, с. 74.
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годарение на трудовете на К. Маркс и на Фридрих Енгелс, привържениците на
теорията им са убедени, че са открити законите за развитието на обществото.
Това е епоха, в която концентрацията на капитала, бурното развитие на промишлеността и индустриализацията създадоха огромни маси от бедни хора без
собственост – пролетарии, принудени да продават работната си сила. Чудовищната несправедливост при разпределението на доходите и жестоката експлоатация на трудещите се, както и „резервната армия” от безработни, предизвикват сериозно напрежение в обществото. Периодическите системни кризи,
характерни за капитализма, допълнително разклащат системата, създавайки
впечатление, че тя ще се разпадне всеки момент.
Но реалната политика, а и реалната икономика, за разлика от теоретичната, невинаги се подчинява на обективни закони, каквито са законите на природата. Човешкото общество обаче се състои от субекти, а не от обекти и понякога индивидуалните воли и усилия могат да променят хода на историческия
процес. Така европейските елити след 1848 г. си извличат важни поуки. За да
овладеят недоволството на масите, те предприемат в следващите няколко десетилетия редица реформи, които включват социални отстъпки към работническата класа, с цел да се спечели нейната лоялност. Действия в тази посока
правят и забележителни политици, като френският император Наполеон III,
британският премиер Бенджамин Дизраели и германският канцлер Ото фон
Бисмарк, които демонстрират завидно разбиране на психологията на масите, а
и умеят да задоволяват очакванията им.
В тази връзка може да се направи сравнение между Маркс и Бисмарк, като емблематични изразители на две коренно противоположни тенденции. Мислителят от Трир се опитва да разпали революцията, а Железният канцлер –
обратното, – да я задуши. Бисмарк постига своите политически цели, докато
Маркс – не.
Маркс продължава своя праволинеен революционен път и след 1848 г.
Политическите му инициативи обаче не дават очакваните резултати. Ключова
причина за провалът им е, че той подценява ролята на национализма в новата
капиталистическа епоха. Маркс не свързва капитализма и капиталистическите
процеси приз 50-те и 60-те години на XIX век с национализма и държавата, а
продължава да гледа на протичащите процеси през тясно класови позиции. По
този повод Андрей Фурсов отбелязва, че „до 1848 г. пролетариите (които Фур236

сов нарича пред-пролетарии, бел.а.) нямат нищо друго освен вериги, но след
1848 г. те вече имат родина, т.е националната държава”15. Според популярния
днес руски учен „опасни класи” са работниците именно преди 1848 година.16
Очевидно, Маркс се е заблуждавал за революционния потенциал на работническата класа и в Европа, и в Северна Америка. Тя се оказва далеч не
толкова революционна, а и успешно се интегрира в буржоазно общество, чийто
гробокопач трябваше да бъде, според „Комунистическия манифест”. Но трябва
да се отдаде дължимото и на самата буржоазия, която не само през XIX в., но и
през следващия XX век демонстрира завидно чувство за самосъхранение и бе
достатъчно гъвкава, за да прави отстъпки пред работниците, когато е това е
необходимо, за да запази господството си. Показателен в това отношение е
„Новият курс” на президента Франклин Делано Рузвелт, който с поредица от
регулационни и социални мерки извежда САЩ от Великата депресия. „Рузвелт
бе велик държавник, умен, образован, далновиден и либерален ръководител,
който удължи живота на капитализма”, отбелязва Й. В. Сталин след смъртта на
харизматичния американски лидер през 1945 година.17
Затова може да се обобщи, че колкото и дълбоки, а и актуални и до днес
да са анализите на Карл Маркс и Фридрих Енгелс за революционните последици, които носи глобализирането на световната икономика, те, изглежда, се заблуждават относно „историческата мисия на пролетариата”. В нито една развита
капиталистическа страна не се стигна до очакваната победоносна социалистическа революция. Това може да се обясни както със социалните мерки на държавите, предприели ги, за да облекчат революционния порив през XIX век, така
и с възникването на западноевропейската социална държава след 1945 г., когато авторитетът на СССР е огромен, а левите идеи стават много популярни на
Стария континент.
2. СССР – неуспешният опит пролетариатът да се превърне в нация
Пророчествата на Карл Маркс не се сбъднаха в най-развитите капиталистически страни от XIX век, но те се осъществиха през XX век в страни от
периферията и полупериферията на капиталистическата система (по терминологията на И. Уолърстийн). Разбира се, всички те станаха възможни една след
15

Фурсов, А, „Биг чарли” или О Марксе и марксизме: епоха, идеология, теория”, поместена в сборника
„Борьба вопросов”. М., „Книжный мир”, 2017, с. 44.
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Октомврийската революция през 1917 г., за която огромна е заслугата на политическия гений на В.И. Ленин, който, осмисляйки творчески Маркс, се възползва
от революционния потенциал в Русия, независимо, че в страната преобладаваше селско население.
Този факт се използва от мнозина, за да разграничат Ленин от Маркс и
да заклеймят руския революционер като го обвинят в изкривяване и извращаване на идеите на марксизма. Показателно в това отношение е изследването
„Карл Маркс или световният дух” на Жак Атали – известния френски глобалист,
способствал за издигането и успешната политическа кариера на Еманюел Макрон.18 Според Атали, Ленин е наложил съвсем различно схващане от Маркс на
понятието диктатура на пролетариата: „докато за Маркс тя е временно управление на широко мнозинство, което зачита правата на хората, свободата на
печата, опозиционните партии и разделението на властите, Ленин я разглежда
като окончателна диктатура на точно определено малцинство”.19
Разбира се, подобни твърдения са твърде тенденциозни и са свързани
по-скоро с контекста на ескалиращата демонизация на Русия на Запад. Те не
отчитат сложната ситуация, в която се озовават болшевиките след Октомврийската революция. В условията на гражданска война и чуждестранна интервенция, В.И. Ленин трудно може да мисли за опазването на човешките или
гражданските права и свободи в постмодерния смисъл на тези понятия.
Известно е, че в последните години от живота си Маркс обръща голямо
внимание на процесите в Русия. Той е впечатлен от големите продажби на „Капитала” в страната, където има силен интерес към изследванията му. Маркс
започва да учи руски език, за да изследва спецификите на руските селски общности и да размишлява за възможността за революция в Русия. През 70-те и
80-те години той води кореспонденция с представители на руското народничество и с известни революционери като Вера Засулич. Запазена е кореспонденцията на Маркс със Засулич. В едно от писмата си Маркс й пише, че „историческата неизбежност на буржоазната фаза определено е ограничена от страните в Западна Европа. Западният преход от феодализъм към капитализъм представя преход от един тип лична собственост в друга. А в случая с руските селя-
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ни и тяхната обществена собственост, би станало обратното, тя ще бъде принудена да се трансформира в лична собственост. Анализът, направен в „Капитала”, не дава доводи нито „за”, нито „против” жизненоспособността на селската
комуна”.20 Още по-ентусиазиран е К. Маркс в неизпратена чернова на писмо до
Засулич. „Благодарение на уникалното съчетание на обстоятелствата селската
общност, съществуваща в цялата страна, може постепенно да се освободи от
своите остарели характеристики и да се развива непосредствено като елемент
на колективното производство в национален мащаб… За да се спаси руската
общност е необходима руска революция”.21
Писмата на Карл Маркс до Вера Засулич, както и силният му интерес към
руската селска община в последните години от живота му дават солидно основание за едно, много по-критично отношение към теоретиците, които се опитват да разграничат идеите на Маркс от осъществената в Русия Октомврийска
революция. Техните твърдения също заслужават внимание, но те трябва да се
разглеждат предпазливо като се допуска и вероятността да са свързани не само с интерпретацията на изследванията на Карл Маркс, но и с геополитическо
противопоставяне между Запада и Русия, което на практика не е спирало от
1917 година досега.
Съществуват достатъчно основания да се твърди, че Маркс и Енгелс
предвидиха някои от бъдещите глобални събития: установяването на диктатура
на тру-дещите се първо в една, а след това и в други държави, които започнаха
да строят социализъм, стремейки се към комунизъм. Но с една много съществена особеност – първата победила революция избухна не в ядрото на капиталистическата система, не в някоя от най-развитите страни, а в Руската империя
– страна с предимно селско население, със съвсем различен цивилизационен
код, който се оказа много по-възприемчив към идеите на Маркс, отколкото хората в западноевропейската и северноамериканската цивилизации. Другите
опити да се осъществи социалистически проект също бяха в държави извън
капиталистическото ядро.
СССР се разви с изумителна скорост след разпада на Руската империя и
тежката Гражданска война. Той се превърна в свръхдържава, спечелила Втората световна война и изиграла решаваща роля за разгрома на нацизма. Към
20
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средата на XX век мнозина изследователи смятаха, че практиката солидно потвърждава изводите на класиците на марксизма. Но само няколко десетилетия
по-късно социалистическата система се разпадна. При това в нейното сърце –
в СССР, – бе реставриран капитализмът. Това бе очевиден и колосален регрес,
който не бе предречен от теоретиците, ала по гениален начин бе предугаден от
Джек Лондон в неговия роман „Желязната пета”. Още през 1907 г. американският писател предвиди, че в редица държави от Европа и Азия ще има социалистически революции, а по-късно и контрареволюции, които ще реставрират
капитализма.22
Осмислянето на причините и извличането на необходимите поуки от
първия опит за реализация на социалистическия проект е изключително важно
не само и не толкова за настоящето, колкото и най-вече за бъдещето на човечеството.
СССР се опита да осъществи препоръката на Маркс и да превърне пролетариата в нация. Стремежът за създаване на съветски народ започва още от
20-те години на XX век. „Съветският народ е историческа, социална и интернационална общност от хора, които имат единна територия, икономика, социалистическа по своето съдържание култура, съюзна общонародна държава и обща
цел – да бъде построен комунизмът. Тя възниква в резултат на социалистическите преобразования и сближаването на трудещите се класи и строеве от всички националности и народности”, пише С. Т. Калтахчян в Большая советская
енциклопедия.23 На XXII конгрес на КПСС пък Никита Хрушчов самоуверено
заявява, че „в СССР се формира нова историческа общност от хора с различна
националност, имащи общи характерни черти – съветски народ. Те имат обща
социалистическа родина – СССР, обща икономическа база – социалистическо
стопанство, обща социално-класова структура, общ мироглед – марксизъмленинизъм, обща цел – построяване на комунизъм, много общи черти в духовния си облик и в психологията си”.24 С постановление на XXIV конгрес на КПСС,
състоял се през 1971 г., е провъзгласено, че съветският народ е резултат от
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стабилното социално-политическо и идейно единство на всички класи и слоеве,
нации и народности, населяващи територията на СССР.25
Това се оказаха само думи, приемащи желаното за реалност, а последвалите събития ясно показаха, че националните противоречия между отделните народи в СССР се запазват. Перестройката, засилилият се сепаратизъм и
междуетническите конфликти, започнали през 80-те години, показаха, че единна съветска народност не е изградена и това улесни драматичните събития в
края на XX век.
Разпадът на СССР през 1991 г. бе не само най-голямата геополитическа
катастрофа, позната в историята, но и повратна точка в развитието на човечеството. Това беше тежък удар и по теорията за прогресивно развитие – изчезна
социалистическият блок, чувствително се увеличиха неравенствата, като дори
гражданите на страните от ядрото на световната капиталистическа система загубиха и то значителна част от социалните си придобивки и демократичните си
свободи.
Липсата на баланс, а и на идеологическа алтернатива в глобалната политика са причина сега да живеем в обществени реалности, в която пропагандата заема мястото на истината, историята се превръща в култ към лъжата и
не може да се определи по друг начин освен само като целенасочена манипулация. Човекът започна да търси забавления, а не познания и възможност за
интелектуално и духовно развитие. Формално, има ръст на материалното благосъстояние, но благата са разпределени във все по-тесен кръг от хора, а и богатството е съпътствано от разрастваща се духовна нищета. Свръхорганизираността на обществения живот превръща съвременния човек в несвободно и
несамостоятелно дехуманизирано същество, което е неспособно да генерира
оригинална собствена мисъл.
Науката продължава доста осезаемо да се отдалечава и отчуждава от
високите духовни ценности. Тя днес се превръща най-вече в отрасъл на производството, в който господстват тясната специализация и ограничеността на мисълта.
Всичко това до голяма степен стана възможно благодарение на неизпълнената мисия на Съветския съюз и на неговото самоубийство, което определе25
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но и твърде неочаквано за мнозина социални слоеве увеличи и рисковете от
термоядрена война, като постави и под въпрос дори съществуването на човечеството.
Вече повече от четвърт век колапсът на социалистическия блок вълнува
специалистите, а еднозначен отговор – защо се случи това, така и не е получен.
Най-често се дават обяснения от типа на: икономическа неефективност, идеологическа несъстоятелност, порочност на марксистката теория, изкривявания
на марксизма, извършени от Ленин и Сталин и т.н. Всички те привеждат своите
аргументи, но има и достатъчно аргументи против. Факт е, че СССР беше една
от двете глобални свръх-държави и при огромните си природни и човешки ресурси имаше всички шансове да запази този статут още дълги години. Показателна е известната реч на Маргарет Тачър, произнесена пред специалистите по
нефтопреработване и нефтохимия в Хюстън, щата Тексас, през 1991 година.
„СССР е страна, която бе сериозна заплаха за западния свят. Не военна заплаха имам предвид, нямаше такава. Нашите страни са достатъчно добре въоръжени, включително с ядрено оръжие. Имам предвид икономическа заплаха.
Благодарение на плановата икономика и своеобразното съчетание от морални
и материални стимули, СССР постигна високи икономически показатели. Процентът на прираста на брутния му национален продукт бе примерно два пъти
по-висок от нашите страни. Ако при това се отчетат и огромните ресурси на
СССР, то при рационално управление на стопанството му, бе напълно възможно той да ни измести от глобалните пазари. Затова ние винаги сме предприемали действия, насочени към отслабване на икономиката на Съветския съюз и
сме опитвали да му създадем вътрешни трудности”.26
Историческата наука все още не се е произнесла за причините за разпада на СССР. Все още е силна ролята на геополитическото противопоставяне
между Запада и Русия, за да се даде по-обективна комплексна оценка. Обаче
няма съмнение, че една от ключовите причини за случилото се през 1991 г. е
предателството на социалистическите ръководители, на висшата партийна и
държавна номенклатура, която се отказа от социалистическите идеали в замя-
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на на илюзиите, че може да бъде допусната до трапезата на глобалните капиталистически елити.
Някога Никита Хрушчов се заканваше, че ще погребе капитализма, но,
вместо това, днес неговите наследници живеят в САЩ и в други държави от
т.нар. „Златен милиард”. Някои от тях сега много активно работят срещу родината си и не пропускат всяка възможност да обругаят Русия в западните медии.
Особено активна е правнучката на Никита Сергеевич – Нина Лвовна Хрушчова,
преподаваща международни отношения в университета „New School" в Ню
Йорк. В Маями работи внучката на председателя на КГБ и генерален секретар
на КПСС – Юрий Андропов – Татяна Игоревна Андпропова. В Америка живее и
нейният брат – Константин Игоревич Андпропов. Централата на фонда „Горбачов” е разположен в Сан Франциско, където прекарва по-голямата част от времето си и Ирина Вирганска, дъщерята на Михаил Горбачов, вероятно найкомпрометирания политик в историята на човечеството. В Австрия, заедно със
съпруга и децата си, живее дъщерята на идеолог номер 1 на късния комунизъм
– Михаил Суслов – Мая Михайловна Сумарокова.27
Любовта към САЩ на потомците на Хрушчов, Горбачов и Андропов е поразителна и няма как да не прави силно впечатление. Това създава предположението, че са съществували задкулисни връзки на ръководителите на СССР и
КГБ с „американските им колеги”. Отдавна на историците е известен стремежът
на издънките на партийните ръководители към буржоазния начин на живот.
Всичко това обаче не оставя съмнение, че много сериозно и дълбоко
трябва да се осмисли най-успешният период на СССР, продължил от основаването му през 1922 до смъртта на Сталин през 1953 г.. На бъдещите социалистически проекти ще се наложи отново да изследват епохата на Сталин, а и
да извлекат необходимите поуки от острите вътрешнополитически борби и тенденцията към въз-приемане на буржоазните ценности от значителна част от
съветският елит – проблем, които, изглежда, ще трябва отново да бъдат в центъра на вниманието и интересите при всеки един бъдещ опит за строителство
на друг вид социализъм.
Разбира се, събитията в края на XX век и разпадът на източноевропейският блок не бива са се свързват само с индивидуалните особености на поли-

27 Баландин, Р. К, Карл Маркс и Капитал в XXI веке. М., „Вече”, 2016, с. 144-145.
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тическите лидери в СССР, а и в другите европейски социалистически страни.
Проблемът е значително по-сериозен. Съществуват достатъчно основания да
се смята, че той не е нито икономически, нито военно-политически, а преди
всичко психологически.
В марксизма слабо е разработена социалната психология. На нея не се
отделя достатъчно значение, а за база се смята най-вече икономиката. Изписани са много страници и за това, че не бива да се дават опростени представи за
противопоставянето между буржоазната и пролетарската идеология, при това
не само в научните изследвания, но и в художествените произведения на големи съветски поети и писатели като Маяковски, Булгаков и Зошченко. Задълбочените изследвания на този проблем вероятно ще помогнат да си дадем отговор и на въпроса, защо не само елитите, а и народите в Източна Европа28, и на
други бивши социалистически страни се отказаха от възможността да построят
един нов и по-спра-ведлив свят и не устояха на изкушението да опитат да се
наредят до „избраните” нации от капиталистическото ядро, експлоатиращи ресурсите на цялата планета.
Трябва обаче честно да се признае, че и духовният живот на обществото
бе недооценен от Маркс. Вероятно от собствения си опит, той би могъл да се
убеди, че човек може да живее със своите убеждения или заблуди, преодолявайки религиозните, националните и класовите традиции на семейството и обществото.
Разбира се, великият мислител не бива да бъде обвиняван за всичко това. Психологията започва своето бурно развитие едва в края на XIX и началото
на XX век. По обективни причини Маркс просто не е имал възможност да използва откритията й в анализите и прогнозите си.
Маркс не отдели достатъчно внимание и на въпроса за ролята на личността, тя остана дълбоко под съвкупността от социални отношения. Той не
разглежда и твърде важния и значимия проблем за диалектичните взаимовръзки между свободната воля, субектността и детерминизма – предопределеността.
3. Възможен ли е ренесанс на марксистките идеи през XXI век?
28. Промените в Източна Европа нямаше да са възможни, ако не се ползваха с подкрепата на част от населението, независимо, че споровете „за” и „против” социалистическия проект в много източно-европейски държави продължават и до днес.

244

След края на Студената война социалните придобивки и демократичните
свободи на масите постепенно се отнемат. Показателни в този ракурс са мащабните промени в трудовото законодателство на Франция след встъпването в
длъжност на президента Макрон.29 Въпреки редицата от мащабни стачки и публични протести изглежда, че работниците ще претърпят – за сетен път – поредното си поражение. В постмодерните общества работническата класа не е
единна, а е все по-разкъсана. Тя далеч не е монолитния блок, който описват
Марк и Енгелс в „Комунистическия манифест”, и засега не изглежда способна
да бъде единна в политическите си действия или да формира политически субекти, които да защитават интересите й. Кризата в европейската и световната
левица е показателна за това.
Във второто десетилетие на XXI век все по-стремително се увеличава
неравенството в нивото на доходите, при това не само в по-бедните страни, а
дори и в глобалния политически и икономически лидер – САЩ. Това дава солидни основания на някои анализатори определено да смятат, че реалността
днес отново е твърде близо до реалността, описана в Комунистическия манифест през 1848 г.30
За да се разберат по-добре текущите процеси, е важно да се отчита повишената норма на печалба на капитала. Днес съществува, а и има тенденция
към все по-голяма концентрация на богатството и собствеността на капитала.
Според данните на базирания в Оксфорд глобален мозъчен тръст Оксфарм, че
85 души на планетата притежават богатство, колкото половината от по-бедната
част от човечеството.31 Съответно и печалбата, която носи капиталът, вече е
по-голяма, откол-кото придобитата чрез трудова дейност. Например в САЩ,
10% от най-високопла-тените служители/работници получават 25/30% от общата сума на националния доход, придобит в резултат на труд. Най-богатите 10%
от населението, получаващи доход от капитал, притежават 72% от цялото национално богатство на САЩ, а най-бедните 50% разполагат само с 0,5 от него,
сочат изследванията на Тома Пикети.32 Подобна ситуация обаче съвсем не
възниква изведнъж. В предишното поколение най-богатият 1% от населението
29
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Цитираните данни са по: Баландин, Р, Карл Маркс и капитал в XXI веке. Москва, „Вече”, 2016, с. 76.
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се е състояло от хора, чието основен източник на благосъстояние е била работата, а не унаследеният капитал. Тогава за пръв път в историята на този обществен сегмент знанията, но и трудолюбието им позволяват да постигнат повисок стандарт на живот, отколкото от наследството.
По времето на Маркс се е допускало, че неизбежно ще дойде време, в
което наследственото богатство ще остане в миналото. Това поражда увереността в необратимостта на социалния прогрес. Но изучаването на динамиката
на размера на наследеното състояние доказва обратното. Днес може да се
направи тревожният извод, че ако нормата на печалба на капитала значително
и постоянно надвишава нивото на растеж на икономиката, то размерът на богатството, възникнало в мина-лото, значително надвишава размера на заработеното богатство в настоящето. Към 1970 г. във Франция размерът на наследения капитал намалява до 40% от целия частен капитал в страната, по-големият
дял е на капитала, който е спечелен в рамките на един живот. Започвайки от
1980 г. – две трети от частния капитал във Франция е наследено състояние.
Ако този процес продължи, то към средата на XXI век дялът на богатството,
което се предава по наследство, ще е около 90% от целия частен капитал и така той ще се върне към нивото в началото на XX век.33 Тревожно е, че независимо от увеличаващия се размер на частния капитал, на европейските държави
е все по-трудно да се разплащат с държавните си дългове. В редица развити
страни държавният дълг се доближава до 90% от БВП В Англия и Франция той
е около 95% от националното богатство. Процентите от плащанията по държавните дългове надвишават размера на инвестициите във висшето образование. Паралелно с това частният капитал също процъфтява, при това дори и в
бедните държави.34
Усилващата се социална диференциация и непреодоляната икономическа криза неизбежно водят и до въпроса – какво да се прави? Какви са възможните решенията на съществуващите проблеми и кой може да ги даде? „Буржоазията си представя светът, в който тя господства, естествено като най-добрия
свят”, пишат Маркс и Енгелс в „Манифест на комунистическата партия”.35 Но
заплахата от ядрен апокалипсис, надвиснала над планетата, не е аргумент в
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полза на илюзиите, че буржоазията може да предложи решение на надвисналите политически, икономически, екологични и духовни проблеми. Знаменитата
мисъл на Гюстав Флобер, „Наричам буржоа всеки, който мисли посредствено”36,
изглежда по-актуална откогато и да било. Ориентир за светоусещането на съвременните глобалистки елити са и думите на Енгелс: „Никъде не съм срещал
така дълбоко деморализирана от егоизъм, толкова разядена от рака на разложението и неспособна на никакъв про-грес класа като английската буржоазия”.37 При това съратникът на Маркс подчертава, че има предвид автентичната
либерална буржоазия, която по онова време се стреми да отмени житните закони, фиксиращи цената на хляба. „За нея всичко на този свят съществува само
заради парите, включително и тя самата, защото живее предимно, за да печели
пари, за нея няма нищо по-хубаво от бързите големи печалби и няма по-голяма
мъка от това да губи пари. При подобна алчност и жажда за печалба, никоя мисъл и никакви възгледи не могат да останат неопетнени”38. Сякаш Енгелс говори за нашето време, а думите му се отнасят за реалността и нравите, които
днес всички наблюдаваме във второто десетилетие на XXI век.
„Капиталистите обявиха на работниците война и я спечелиха”, констатира икономистът от Масачузетския технологичен институт Лестър Търоу.39 През
ноември 2006 г. пък милиардерът Уорън Бъфет, хвалейки се, че плаща като
процент от своите доходи много по-малко данъци от секретарките и чиновниците в своя офис, заяви в „Ню Йорк Таймс” че „… съществува класова война, но
моята класа, класата на богатите правим войната, и печелим”40.
С подобно тесногръдо мислене буржоазията може и да защити своите
привилегии, но не може да осигури проект за бъдещо развитие, който да е способен да даде адекватни отговори на все по-големите глобални предизвикателства. Днес е необходимо открито да се погледнат проблемите, пред които е изправено човечеството, и да се потърсят възможности за излизане от дълбоката
криза, обхванала цялата планета. Поглед към тенденциите на планетата позволява да се обобщи, че в края на XXI век има три алтернативи на господст36

Мопасан, Ги, Есе за Гюстав Флобер, цитирано по „Избрани творби на Гюстав Флобер в 4 тома”. С.,
„Народна култура”, 1984, т. 1, https://chitanka.info/text/14998/0
37
Энгельс, Ф. „Положение рабочего класа в Англии” http://www.agitclub.ru/front/eng/prolet01.htm
38
Пак там
39
Цитираните данни са по: Баландин, Р. Карл Маркс и капитал в XXI веке. Москва, „Вече”, 2016, с. 127.
40
Цитирано по Проданов, В, „Съществуват ли все още класи и класова борба”?
http://archive.septemvri23.com/V_Prodanov_Klasi_i_klasova_borba.htm
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ващия неолиберален капитализъм: първата е радикалният национализъм, подобен на вихрещия се в Украйна, а в по-малка степен в страни като Полша и
Унгария. Втората е религиозният фундаментализъм – съществувал за кратко
в най-уродливата си форма в т.н. Ислямска държава, както и в относително поумерения си вариант, познат от консервативни режими като монархиите от
Персийския залив. Третата опция е егалитаризмът. Руският икономист Михаил Хазин смята, че задълбочаващата се бедност и социалната диференциация
окончателно ще ликвидират средната класа, обществото отново ще се пролетаризира, числеността на трудещите ще се увеличава и към средата на XXI век
марксовите идеали ще могат да се осъществят, но този път не само в някои
държави, а в целия свят, тъй като след 1991 г. не само пазарите, а и тенденцията към обедняване стана глобална.41 Това е оптими-стична прогноза, но тя
сякаш подценява способността и решителността на глобалистката върхушка да
защити господстващото си положение. Със сигурност тя няма да се спира пред
нищо в опитите си да се задържи на върха. Не се отчита и сложната структура
на съвременното общество, многобройните противоречия между наемните работници и служители, както и трудностите с интеграцията на многобройните
имигранти от Азия и Африка в европейските държави.
В края на второто десетилетие на XXI век е изключително важна и ролята на военната мощ, без която е и немислимо осъществяването на какъвто и да
е нов егалитаристки проект. Силите, готови да реализират един нов модел за
развитие на обществото, алтернатива на съществуващия капитализъм, трябва
да разполагат и с държава-ядро, която да притежава и военна мощ, способна
да се противопостави на военната мощ на символа на съвременния капитализъм – САЩ. Затова и от голямо значение за бъдещето на човечеството е съдбата на Русия – единствената държава, в която успешно се осъществи проектът за изграждане на държава на базата на системния антикапитализъм след
Октомврийската революция.
Правилната оценка на съществуващите тенденции е от жизненоважно
значение и за самата Русия. Ключова роля за бъдещето както на страната, така
и на човечеството са способността й да предложи един по-егалитарен икономически модел и курсът, който ще води във външната си политика. Не изглеж41

Хазин, М, Первомай, труд и тенденции. https://khazin.ru/articles/136-chelovek-i-obshhestvo/58633pervomay-trud-i-tendentsii
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дат обаче никак перспективни идеите страната да се самоизолира от глобалните събития и да „прекара в самота” следващите столетия42. Подобна пасивна
тактика има твърде малки шансове за успех в глобалния съвременен свят. Но
силата на Русия е във всемирността на руската душа, в способността да разбира другите, без да изменя на себе си. В непоколебимата ù вяра в мисията ù да
спаси себе си и човечеството.
„Пролетариите нямат какво да губят освен оковите си”43, пишат Маркс и
Енгелс в „Манифест на комунистическата партия”. Днес вече няма пролетарии
във вида, в който са съществували в тяхното историческо време, а и социалната структура на обществото изглежда значително твърде по-сложна, както и
противоречията между отделните му сегменти, но пък и на планетата има милиарди обедняващи и обезправени хора, които – така както пролетариите от
XIX век, – трябва да разчитат само на своя труд, за да имат средства, с които
да живеят в условията на все по-интензивно нарастващата историческа и социална несигурност. Сега голямото предизвикателство пред унижените и оскърбените е много повече как да преодолеят професионалните, мирогледните, религиозните и дори културните си различия, но и как да се организират, за да се
обединят и да защитят своите интереси, а и със съвместни усилия да изградят
едно по-егалитарно и по-справедливо общество. Но в сложния съвременен
свят, социалните постижения ще бъдат особено трудно постижими без да настъпят съответните геополитически промени, които да внесат необходимия баланс в международната политика и така да бъде гарантирана възможността за
защита на един алтернативен икономически модел. Мислейки глобално и действайки локално, борещите се за социална справедливост, трябва да подкрепят
и усилията на държавите, които се стремят към изграждане на многополюсен
свят. Това е първата и задължителна стъпка не само към левите проекти на
бъдещето, а и към самото оцеляване на човечеството. Необходимостта от изключително спешни, но и доста сериозни промени вече се осъзнава дори и от
много от апологетите на капитализма, но все още остава актуален въпросът как
конкретно те ще бъдат направени. Може би, пророчеството на Карл Маркс и
Фридрих Енгелс за мисията на пролетариата все пак ще се осъществи?
42

Сурков, В, Одиночество полукровки (14+)
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Odinochestvo-polukrovki-14-19477
43
Вж. Маркс, К, Енгелс, Ф, „Манифест на комунистическата партия”. С., „Партиздат”, 1985, с. 112.
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ХЕГЕЛ И МАРКС: СУБСТАНЦИЯТА КАТО СУБЕКТ
Димитър Ганов
Във „Феноменология на духа” Хегел критикува постановката на Спиноза
за Бога като неподвижна субстанция, като настоява, че субстанцията е и субект, който се развива посредством рефлексията си като една „чиста и проста
отрицателност”. „Истинното е ставането на самото себе си, кръгът, който предпоставя своя край като своя цел и има този край за свое начало и е действителен само чрез осъществяването и чрез своя край”1. Доколкото за Хегел „абстрактната всеобщност” е само „в себе си”, а съвършенството не може да не бъде
„за себе си”, то усвояването на метафората за кръга от средновековното християнско наследство е необходима – поне с цел да онагледи вечността, в която
развитието не обозначава постъпателна линейност от по-низше към по-висше
стъпало.
Когато използваме тази диалектика, „обърната с главата надолу” (по израза на Маркс), за да интерпретираме капиталистическите обществени отношения, ограничаваме представата за съвършенство изцяло до формата на развитие: кръговото движение винаги създава илюзията, че неумолимо изключва
всички останали възможности. Така се проектира един саморазвиващ се в себе
си и за себе си свят, лишен от перспектива за излизане от кръга: от много десетилетия зад доминиращия обяснителен модел на общественото развитие стои
разконспирираното още от Лукач пред-поставяне, че капитализмът е вечен и,
подобно на Бог, неговата субстанция не може да бъде накърнена от нищо акцидентално – в случая от това, че има начало във времето и се вписва в конкретни исторически процеси. Емпиричната диахроничност не влияе върху субстанциалната вечност на капитализма, който посредством своето неприсъствие, в „чистата и просто отрицателност” на своето ставане се съдържа във
всички обществени формации, съществували преди него. Казано на марксистки
език, капитализмът е тяхното истинно битие, а те – превърнати форми на етапите в неговото развитие, предшестващи формалното му одействителностяване. Всъщност още Маркс схваща капитализма като обществена формация, която за пръв път разкрива действителните обществени и в частност производствени отношения в предходните формации. Днес, когато усещането за неизбеж1

Хегел, Г. В. Фр. 2011. Феноменология на духа. София, „Изток-Запад”, с. 101.
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ност/необходимост завладява анализите на капиталистическото развитие, това
се дължи и на тази изкусително опростена рецепция на марксизма, в която алтернативите на кръга се оказват превърнати (при това не напълно) форми на
самия капитализъм. Държавният социализъм се произвеждаше именно посредством такава рецепция и сам я генерираше.
Когато, независимо от декларативните ефекти на дискурса, колективната
рецепция на възможните обществени отношения не е в състояние да надхвърли рецепцията на наличните обществени отношения, както и да рефлектира
собствената си неспособност да го постигне, можем ли да използваме кантиански подход към условията на нашия (не)възможен опит? Бихме могли да опитаме, но това може да бъде кантианство, схванато посредством деконструктивен подход, т.е. можем да говорим не за трансцендентална, а за квазитрансцендентална позиция на „чистия” политически разум. Някои съвременни ляворадикални философи, обаче, не прилагат тази дистинкция или я схващат като
подразбираща се, но дискурсивно усложняваща в неприемлива посока анализа.
Кодзин Каратани се опитва, както сам казва, да осъществи проект за реконструиране на метафизиката, наречен комунизъм: тук японският марксист
основателно се позовава на видимия отказ на Маркс да определя „комунизма“
като „конститутивна идея (или конститутивна употреба на разума”) и да говори
често за бъдещето2, с което задава алтернатива на марксовия проект за реконструиране на Хегеловата диалектика. Според Каратани, въпреки този методологически подход на Маркс към анализа на капитализма, на самия капитализъм
е присъщ кантовият проблем, и „... „Капиталът” разграничава себе си от философията на Хегел по своята мотивация. Целта на „Капиталът” никога не е „абсолютният Дух”. „Капиталът” разкрива факта, че капиталът, макар и да организира света, никога не може да отиде отвъд собствените си граници. Това е кантианска критика на злe сдържаната вътрешна подбуда на капитала/разума да
се самореализира отвъд своите собствени граници”3. За Каратани субстанцията-капитализъм е неудачен опит да самопредстави собственото си ставане като
необходим кръг, вместо като квазитрансцендентална антиномия: ако капитализмът се опита да преодолее обуславящите го по необходимост граници на него-

2

Karatani, K. 2003. Transcritique. On Kant and Marx. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts&London,
England, р. xi.
3
Ibid, p. 9.
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вия възможен опит, той вече не би бил капитализъм, но той не би могъл да се
опита да ги преодолее именно защото е такъв: „злe сдържаната вътрешна подбуда” едновременно го поражда и го ограничава.
Славой Жижек критикува Каратани по особен начин. Първо, обаче, трябва да отбележим, че абсолютът на Хегел също така не е „абсолютен” в наивния
смисъл на постигане на пълна самоидентичност: тя не приключва, а е завинаги
впримчена във вечно повтарящ се кръг на самовъзпроизвеждане – да си припомним Хегеловия образ на Идеята, наслаждаваща се на вечния си цикъл на
самозагубване и повторно присвояване на нейната другост. Второ, критиката на
Маркс е именно не-кантианска, тъй като схваща понятието за граница в собствено хегелиански смисъл – като положително мотивираща сила, която тласка
капитала все по-далеч и по-далеч в непрекъснато разширяващо се самовъзпроизвеждане; не в кантианския смисъл на отрицателно ограничение. С други думи, това, което не се вижда от кантианската гледна точка, е как „зле сдържаната вътрешна подбуда на капитала/разума за самореализация извън границите
му” е напълно съсубстанциална с тeзи граници. Централната „антиномия” на капитала е неговата движеща сила, тъй като движението на капитала в крайна
сметка не е мотивирано от стремежа да се навреди/проникне във всяка външна
за самия него емпирична реалност, а от стремежа да разреши собственото му
вътрешноприсъщо противоречие. С други думи, капиталът „никога не може да
надхвърли собствените си граници”, не защото някакво ноуменално Нещо4 се
противопоставя на разбирането му, а защото в известен смисъл е сляпо за
факта, че няма нищо отвъд тези граници, освен призрака на тоталното присвояване, породен от самите тези граници.”5
Седем години по-късно Жижек повтаря тoзи коментар дума по дума в
последната си книга, анализирайки „самовъзпроизвеждащата се циркулация на
пари и понятия”: „По-скоро съществува симптоматична позиция (на субективността, на работната сила), в която интерналността6 е вписана в екстернал4

Жижек има предвид „нещото в себе си” (ding an Sich) в качеството му на „ноумен в положителен смисъл”.
5
Zizek, S. 2010. Living in the End Times. Verso, London&New York, pp. 216-217.
6
Интерналност (internality) – в теорията на психолога Джулиан Роттер за locus of control обозначава нивото на субективния контрол (с „интерналност” и „екстерналоност“ се измерва степента, в която хората
оценяват това, което им се случва, като дължащо се на тях самите или на външни обстоятелства). Обичайната при Жижек употреба на психологични и психоаналитични интерпретативни модели за анализиране на социалните отношения тук е находчиво обвързана с кантианския подход: капитализмът се самовъзприема и самопредставя като „съгласувано Цяло”, в което „външната реалност трябва да бъде „съши-
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ността“7 Жижек схваща трансценденталната позиция (или неизбежната квазитрансцендентална позиция, както вероятно е по-коректно да се дефинира последната) на един квази-чист капиталистически разум като „симптоматична”,
но това е един имагинерен симптом, както и самият квази-чист разум е имагинерен, защото неговата трансценденталност може да бъде постигната само в
реалната позиция на една критическа политическа метафизика, концептуализираща капиталистическото развитие. Според Жижек претенциите на Каратани
за „комунистическа” метафизика са неоснователни: в действителност този проект се стремил да осъществи „невъзможната кантианска мечта за „трансцендентално-критичен капитализъм”, изместващ нормалния ‚догматичен” капитализъм, който се стреми да присвои цялата реалност за себе си”8. Действително
изглежда, че доведен до крайност, кантианският модел за реконструиране на
догматичната метафизика, приложен спрямо капиталистическото развитие, би
трябвало да лекува капитализма – начинание, което Жижек винаги е отхвърлял
категорично. Това не изчерпва целия проблем: имагинерният метасубект, конструиран от невъзможното място отвъд трансценденталната позиция на капитализма-субект, който единствен би могъл да схване саморазвитието на капитализма като перманентен неуспех на стремежа „да разреши собственото си
вътрешноприсъщо противоречие”, всъщност изобличава самата субстанциалност на капиталистическата експанзия, която доминира в съвременните теоретични политически парадигми. Капитализмът масово бива натурализиран по
подразбиране и трансформиран в аисторична същност на политическото. „Кантианската критика” на Каратани може да бъде интерпретирана и като опит да
бъде спасена субстанцията на капитализма-субект, но много по-логично е да се
възприеме като опит за демистификация на самата тази субстанция, без това
да противоречи на определението на Жижек за хегелианската специфика на капиталистическата експанзия. Критичният подход (и той е действително канти-

та” със субективен елемент, изкуствено допълнение, което трябва да бъде добавено с цел да произведе
видимост на реaлност”, подмяна на реалността, при която „самата екстерналност на пораждащия процес
е екс- само доколкото в нея е представена подмяната в конституираната област” (Zizek 2017: Incontinence
of the Void: Economico-Philosophical Spandrels. The MIT. Press, Cambridge, Massachusetts&London, England, р. 194). По този начин субстанцията се оказва „субект” само в смисъл, че този субект не е истински; победоносната телеология на капиталистическата експанзия като саморазвиваща се тоталност е измамна.
7
Zizek, S. 2017. Incontinence of the Void: Economico-Philosophical Spandrels. The MIT. Press, Cambridge,
Massachusetts&London, England, р. 193.
8
Ibid, р. 217.
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ански) визира самата политическа философия като имагинерен метасубект,
трансцендиращ самата „трансценденталност”, която капитализмът си приписва
сам, а не опит да бъде генерирана у него умерена експанзионистичност. Разликата е, че Каратани наистина схваща границите като негативно ограничение, а
priori съществуващо в условията на възможния опит, а за Жижек те са снета характеристика на ставащия „за себе си” субект. Това разрешаване на вътрешноприсъщото противоречие, към което капитализмът се стреми в своето развитие, се състои именно в отъждествяването на двете понятия за граница. Капиталът се опитва да излекува конститутивния за него ирационален стремеж
към самонарастване, осъществявайки политикономическа сублимация на развитието си във външното, но това е опит за изтласкване на болестта, а не за
нейното разрешаване. За разлика от Каратани, Жижек разпознава причината за
сублимацията, но и двамата опростяват ситуацията, в която капитализмът се
опитва „да произведеде видимост на реалност”, че е онтологически здрав, а
некапиталистическата действителност – измамна и болна9.
Визията на Каратани според Жижек е „първата позиция” по отношение на
субстанцията-субект: отхвърлянето на хегелианската хипотеза за историята.
„Втората” е нейното реабилитиране в критиката на Жижек към Каратани, която
използва концепцията на Лукач. В ролята на субект/обект на историята пролетариатът измества Абсолютния Дух, но „матрицата остава същата”10. „Третата
позиция” e тази на capital-logic school, която според Жижек е разпознаваема
още в „Капиталът”. Маркс описва прехода от пари към капитал като преход от
субстанция към субект. „Капиталът е саморазгръщаща се и саморазграничаща
се от себе си субстанция, субстанция-пари, направена на субект”11. „Четвъртата”, тази на Жижек, гласи: „кой Хегел?” и разкрива нов подход към отношение-

9

Това самò по себе си не е специфична характеристика на капитализма. Още през Средновековието държавите осъществяват военни експанзии, за да предотвратят или понижат вълнатя на вътрешно социално
напрежение (особено силно това се забелязва преди и по време на утвърждаването на данъчната система,
когато владетелите не разполагат с легитимен механизъм за набиране на финансови и натурални ресурси,
обезпечаващи перманентното поддържане на двора и репресивния му апарат). Но експанзията на капитала само използва военно-политическите кампании, а не се изразява в тях: изразява се именно в безкрайно-тавтологичното си самонарастване, което се опитва да произведе своята „подмяна”, за която по-горе
споменава Жижек, която много от своя страна по-лесно може да произведе видимост на социално-икономическо могъщество, зад която да не прозира вътрешният модел на ставане, от чиято зададена обреченост капитализмът не може да избяга.
10
11

Zizek, S. 2010. Living in the End Times. Verso, London&New York, р. 219.
Ibid., р. 220.
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то между субстанция и субект12, който всъщност развива, но и до голяма степен повтаря концепцията на Жижек от „Ticklish Subject: The Absent Centre of
Political Ontology”: не съществува линеен процес, след чието приключване „се
появява действителният универсален субект, който вече не противостои на
субстанцията, а я обхваща напълно... тук просто няма такъв „абсолютен субект”, понеже Хегеловият субект не е нищо друго освен самото движение на
едностранна самоизмама, на хюбриса да се самоположиш в своята изключителна особеност, който (хюбрис) по необходимост се обръща срещу себе си и
приключва със самоотрицание. „Субстанцията като субект” означава точно това, че този момент на самоизмама, посредством който отделният субект полага
себе си като универсален принцип, не е външен за субстанцията, а конститутивен за нея”13. Жижек деидеализира фундамента на Хегеловата онтология, за да
материализира понятията „субстанция” и „субект”, и да ги употреби в едно иронично онтологизиране на историята, където са противопоставени превърнатата
форма на политическия субект (самообявяването за съвършен, абсолютен,
произведен от борбата със своето друго, т.е. с Врага) и нейното действително
съдържание, което бива разкрито едва след провала на своята превърната
форма. Субстанцията се създава посредством своeтo загубване, т.е. тя е вече
винаги субективизирана, казва Жижек14, самият субект се поражда от собствената си Загуба и с това създава субстанцията като деидеализирана15.
За да изгради своята теза за субстанцията като субект, Жижек е задължен на Алфред Зон-Ретел. Още в „The Sublime Object of Ideology” Жижек обръща подобаващо внимание на неговата теза, че абстракцията като такава се появява за пръв път не в мисленето, а в живота: стоковата форма, стоковата размяна като пълно абстрахиране от потребителната стойност е първата форма
на абстракция16. Създаването на всеобщия еквивалент е игнориране на всяка
качествена характеристика на стоката, или на всяка Кантова категория: избягване от „трансценденталната илюзия на фетишизма”. Жижек има и друго осно-

12

Ibid., рр. 225-233.
Zizek, S. 1989. Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology. Verso, London&New York, р. 76.
14
Zizek, S. 2010. Living in the End Times. Verso, London&New York, р. 232.
15
Тази идея Жижек развива подробно в книгата „Absolute Recoil” (2014), където са използвани особено
репрезентативни примери от политическото пространство.
16
Zizek, S. 1989. The Sublime Object of Ideology. Verso, London&New York, р. 10; рр. 17-29; Sohn-Rethel, А. 1978. Intellectual arid Manual Labour: A Crdique of Epiotemology, Atlantic Highlands. NJ: Humanities Press, рр. 17-29.
13

255

вание да причисли Зон-Ретел към Лукач и втората позиция: и двамата денатурализират историята. Концепцията на Лукач, че природата е социална категория, е тъждествена с тази на Зон-Ретел, че самото „понятие за природа като
физичен обект-свят, независим от човека, произтича от стоковото производство, когато тo достига свoя пълен ръст на парична икономика”17, т.е. при капитализма. Едва след това идва превръщането на „реалната абстракция в концептуална”18. Снемането на потребителната форма в разменната демистифицира
стоковия фетишизъм като обективна идеологема/неистинна субстанция на субекта „разменна стойност”. Изобличавайки капитализма, изобличаваме и представата за снемане на низшата „природа” във висшето „мислене”.
Очевидно е, че онтологизирането на политическата история, което предлага Жижек, може да бъде много плодотворна интерпретативна схема за всеки
опит да бъде материализирана – на равнище крупна обществено-политическа
формация – всяка социална утопия. В случая се фокусираме върху държавния
социализъм, защото той се самозаявява като успешното преодоляване на конститутивната болест на капитализма, за което говори Жижек в интерпретацията на Каратани, и представя своето развитие като разгръщане на един материалистки еквивалент на Абсолютния Дух: изграждане на комунистическо общество, премахване на държавата и частната собственост, след което ще спре
„колелото на историята”; премахване на „експлоатацията на човек от човека” и
освобождаване на труда от принудата; изграждане на хармоничен универсум, в
който всеки ще получава всичко „според потребностите”. В действителност социализмът съвсем не се стреми да унищожи обезпечаващата господството на
капитала държава, а я увековечава посредством различни политически проекти
като „социализъм в една страна”, „изграждане на социалистическо общество”,
„развито социалистическо общество”, „преустройство”/„Юлска концепция”, „догнать и перегнать”, и т.н., чието предназначение е да отлагат за безкрайно далечното бъдеще премахването на националните граници и тържеството на универсалното безкласово общество от свободни хора. Вместо да премахне експлоатацията, социализмът заменя съвкупния капиталист като капиталистическа
17

Zizek, S. 2010. Living in the End Times. Verso, London&New York, р. 217-218; Sohn-Rethel, А. 1978. Intellectual arid Manual Labour: A Crdique of Epiotemology, Atlantic Highlands. NJ: Humanities Press, р. 72.
18
Sohn-Rethel, А. 1978. Intellectual arid Manual Labour: A Crdique of Epiotemology, Atlantic Highlands.
NJ: Humanities Press, рр. 60-67.
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класа със съвкупния капиталист-държава; работещите остават напълно отчуждени от средствата за производство, а частната собственост е неунищожена, а
снета в универсалната собственост на новия съвкупен капиталист; националните приоритети заменят класовите интереси. По този начин субектът-социализъм осуетява собственото си конституиране като субстанция-комунизъм, въпреки че в политическия дискурс местата са разменени и комунизмът е схващан
като субстанция, а социализмът като етап в нейното одействителностяване,
т.е. в развитието й като субект. И едва с емпиричното изчезване на държавния
социализъм се конституира неговото битие на субект, извървял пътя на едностранната самоизмама и превърнал се след нейното осъзнаване в нейна противоположност. Държавният социализъм се опитва да материализира Абсолютния Дух посредством партикуларизирането му, да изгради универсално общество посредством национализирането на самата универсалност (отначало в образа на СССР, впоследствие в оксиморонно-антимарксистко-антикомунистическото понятие „социалистическа държава”).
Както отбелязва Жижек в „Absolute Recoil”, социализмът се опитва да
осъществи мечтата за съвършен капитализъм, излекуван от експлоатацията на
труда; но последната се оказва конституираща за капитализма като такъв, той е
немислим без този свой животопораждащ порок19. Остава да добавим, че по този начин употребата на превърнати форми на общественото съзнание и емпиричният провал на държавния социализъм се оказаха конститутивни за онтологичната обреченост на капитализма. В неуспеха на своята псевдоалтернатива
той разкри собствената си неспособност „да разреши вътрешноприсъщото си
противоречие”. Анатомията на маймуната се изяснява посредством снемането
в нея на подменения й наследник. Това е и отговорът на въпроса за идентичността на хегелианската интерпретация, поставен от Жижек: марксизираният Хегел е и петата позиция за ролята на капитализма във философията на историята.
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КАРЛ МАРКС, ВСЕОБЩИЯТ ИНТЕЛЕКТ И ПРЕХОДЪТ КЪМ
ПЕРИФЕРЕН И КОМПРАДОРСКИ КАПИТАЛИЗЪМ
Максим Мизов
В условията на глобализация и дигитализация орбитите, статуса и постиженията на, а и доверието към левите идеи, партии и движения радикално се
променят. В епохата на неолиберална хегемония, фундаментализъм или тоталитаризъм на (уж) свободния и отворен пазар, кризата на политическата легитимност, гърчовете или агонията на либералната представителна демокрация и
безцеремонната диктатура на постмодерната философия вече почти нищо не
може да съществува в предишните си форми и начини. Новите времена, исторически реалности и обществени нрави изискват много динамични преориентации и ефективни трансформации на манталитета и маниерите, на историческите и всекидневните действия на социалните субекти, в т.ч. и на техните
структурирани и организирани форми, каквито досега са били левите партии
или движения. Нежеланието, незнанието и неспособността за бърза, вярна и
ефективна преориентация водят до растяща ерозия на социалното доверие
към лявото, до очевидното му свиване като „шагренова кожа”, а на места даже
и до пълното му изчезване от социалното време, пространство и въображение
на някои съвременни общества или политически култури. Декомунизацията и
мащабният антикомунизъм, провеждани с усърдната и методична помощ на
социалдемократическите елити, също обусловиха рязък срив и бързо изчезване от политическия ландшафт на преди това авторитетни и многобройни компартии. Никой от съвременните големи западно-европейски леви ръководители, партийни елити не допускаше, че различните формати на лявото са „скачени съдове”, които обаче не действат автоматично и механично по принципа на
Торичели, т.е. снижаването на нивото в едната посока неизбежно да води до
покачване на равнището в другата на лявото. Точно обратното, илюзиите на
тези лидери и елити бяха изкуствено напомпвани именно от такива погрешни
възгледи, политически инспирации или инсинуации, заради което и твърде скоро дойдоха времето, а и реалностите на горчивите разочарования и неуспехите. Повече от очевадно е, че идейно-политическите трансформации, които левиците извършват с т.нар. модернизация, обновление във времето след края
на Студената война, се оказват съвършено недостатъчни, прекалено слаби, а и
неефективни, или дори фатални за историческата съдба на някои, преди това
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авторитетни, леви елити или за цели партии. Блеъристкият „Трети път”, Шрьодеровият „Нов център” и социал-либерализацията на Оланд не само не донесоха бонуси или победи на най-авторитетните европейски леви партии, а дори
и – обратното, – напълно сринаха доверието, ескалираха отчуждението и масовото напускане на огромни членски маси, вследствие на което тези големи и
авторитетни западно-европейски левици днес са в изключително лоша историческа и партийно-политическа кондиция, поради което и все повече губят симпатиите на все по-смаляващите се (а преди това неимоверно верни) електорални кохорти.
В условията на интензивни научни и технологически революции левите
проекти би следвало да отразяват много по-мащабно и качествено драматичните промени и мащабните трансформации, извършващи се във всички сфери
на публичния и частния живот на съвременните хора, които са предизвикани и
катализирани от тези революции. В този контекст като евристична и спасителна, или твърде перспективна идея за лявото се оформя оригиналната идея на
Карл Маркс за всеобщия интелект, която той доста лаконично и схематично
формулира (пряко, или косвено) в няколко свои забележителни произведения.
По този сложен, деликатен, но и перспективен въпрос на Запад се работи
вече от няколко десетилетия от доста авторитетни изследователски групи с лява идейна ориентация. Някои направления и формати на западно-европейските
радикални левици възприеха като символ верую концепции, доктрини и визии,
базиращи се на подобни идеи. Такива са италианските автономисти и операисти, които още от 60-70-те години на миналия ХХ-и век приемат на въоръжение в
идеологията и политическата си практика различни версии Марксовата идея.
Наличията и публичните изяви на такива групи не са сигурни гаранти за просперитета и успехите на левите формации, които се възползват от подобни интелектуални опции или продукти в своята историческа и всекидневна проява. В
това аспект показателни, например, са две европейски левици – френската и
италианската – от средите на които се рекрутират едни от най-авторитетните в
наше време адепти на левите проекти, базирани върху идеята за всеобщия интелект. Въпреки пионерските и ценни постижения на тези изследователски групи, интелектуални течения и пр., елитите на тези две левици не приемат техните продукти, което се отрази на печалното състояние и мрачните перспективи
за тяхното, или на партиите, които ръководят, а и за историческото присъствие
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и социално-политическата роля, която играят в национален и европейски план.
Франсоа Оланд се превърна в истински гробар на собствената си социалистическа партия. Ренци, в когото пък бяха инвестирани толкова много политически
упования и социални надежди, се провали с гръм и трясък на последните парламентарни избори и естествено (по европейски) си подаде оставката. Подобна
крайно неприятна, но и тъжна е ситуацията и в германската социалдемокрация.
Твърде интересен факт, който обаче кой знае по какви причини убягва от
вниманието и днешните анализи за победата на Джеръми Корбин, е, че този
(съвсем доскоро непознат на най-авторитетните европейските леви елити или
партии) политик е сред малцината ръководители, които директно вмъкват
Марксовия идея за „всеобщия интелект” в своята предизборна платформа.
Марксовата визия за всеобщия интелект
В първи том на Капиталът и по-точно в ХІІІ глава Карл Маркс анализира
корелациите между работника и машината, като специално подчертава, че всяко изменение в сферата на т.нар. всеобщ труд води до съществени промени
в обществото, в историчността и във всекидневието на хората. А този труд се
базира на и проявява в технологичните пробиви или революции, които всъщност са рожби на творчеството и иновациите в дадена жизнена сфера, на коопериране не само на труда на съвременниците, а и на тяхното взаимодействие
със съкровищниците от предишната история на цялото човечество. Той е особено взаимодействие на всички, дори непознати, несвързани помежду си поколения в общочовешката история, чиито творения влияят на жизнените светове,
духовността, битността и битийността на цели генерации. Интелектуалната и
технологичната продукция на прежните и днешните поколения се оказва причина, сила и гарант за естеството на жизнените процеси и промени, както и особена инвестиция в конструирането, но и валидизирането на някакво бъдеще.
За Маркс единствено и само комунизмът е историческото време и типа
на обществено устройство, когато и където усвояването на богатствата от съкровищниците на исторически сътворените от всеобщия труд и всеобщия интелект технологии, а и продукти могат да докажат истинската си хуманна ценност.
Тези генерални идеи Маркс развива обаче по-цялостно в Икономически
ръкописи от 1857-1959 г., които предшестват крайната версия на „Капиталът”.
Там именно той разкрива защо и как новите технологии са способни да изместват работниците, да им отнемат трудовите места, да ги превръщат в придатък
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към машините, които господстват над трудещите се, при което неизбежно се
обезценява и обезсмисля на човешкия труд, а на историческата сцена и политическата арена, като контрапункт, се появяват различни версии на лудистките манталитети, визии и действия към застрашаващото нашествие и пагубната
власт на машините.1 Всичко това обаче изменя отношенията към производителните сили, преобръща йерархиите, координациите между стойностите в трудовия процес и в историчността на социума, а и във всекидневието на хората.
Маркс пише, че с развитието на технологиите „създаването на действителното богатство става все по-малко зависимо от реално ангажираното работно време и количеството на положения труд, отколкото от мощта на агентите,
които се привеждат в движение през работното време и които сами от своя
страна – мощната им ефективност – не са пропорционални на непосредственото работно време, което производството им струва, а зависи по-скоро от общото равнище на науката и от прогреса на технологията или от приложението на
тази наука в производството”2, т.е. от превръщане на науката и технологиите в
непосредствени производителни сили. В тази радикална промяна като главна
основа на производството и богатството встъпват не непосредственият труд на
човека и времето, в което той е зает с него, а знанията, уменията, формите и
начините на присвояване от него на всеобщата производителна сила, която
човечеството, историята и прогреса в технологиите му дават.3 След като трудът
в непосредствената му форма престава да бъде великия източник на богатството, а работното време престава да бъде мяра за това богатство, настъпват
коренни промени и във всички видове стойности, в резултат на което започва
да се подкопава, срива и разрушава и производството, а и обществото, което го
възпроизвежда и гарантира, чрез диктата на тези видове стойности.4 Наяве излизат възможности и реалности за свободно развитие на човешките индивидуалности, очертаващи не само съкращаване на необходимото работно време
заради полагане на добавен труд, а свеждане на необходимия труд на обществото до особен минимум, което зависи и от творческото, научното и художест1

Това е валидно не само за Марксовата епоха и тогавашното капиталистическо общество, а и за нашата
постмодерна съвременност. Да си спомним, че в избухналата през 2013 г. у нас февруарска вълна на масовите граждански протести публично се афишираха и рекламираха лудистки действия спрямо инструментариума и офисите на енергоразпределителните дружества, ескалацията на цените на тока от които
предизвикаха взрива на тези протести, малко по-късно и до падането от власт на кабинета на Б. Борисов.
2
Маркс, К. Ф. Енгелс. Съчинения. Т. 46, ч. ІІ, София, Издателство на БКП, 1978, с. 192.
3
Пак там, 192-193.
4
Пак там, с. 193.
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веното развитие на хората, благодарение на освободеното време и новите технологии, облекчаващи и заместващи хората в производствения процес. Така
обаче капиталът влиза в двойствени релации с прогреса на технологиите: от
една страна, ги фаворизира и интензифицира, за да може да ги експлоатира в
своя изгода; от друга – те непрекъснато подкопават неговите основи и го „убиват”. Това обаче са прекалено сложни, трудно осъзнаваеми процеси на мащабни изменения във всички сфери на обществото, които като тенденция предопределят бъдещите му трансформации. Не случайно Маркс посочва в една бележка в първи том на „Капиталът”, че една критическа история на технологиите
би показала, че нито едно от изобретенията на ХVІІІ век не принадлежи само на
едно лице5, а още повече това се отнася за ХІХ, ХХ- и началото на ХХІ-я век,
когато асоциирането на научните изследвания, кооперирането на интелектуалния труд е единствено възможно и задължително, ако се търсят реални успехи.
Ето защо всички съвременни адепти на киберкомунизма, в т.ч. и Ричард
Барбрук в бестселъра си за него, разкриват тази вечна и специфична амбивалентност на технологичните пробиви, иновации или пък революции в социума.6
Маркс пише, че природата, сама по себе си, не строи машини, локомотиви, железни пътища, телеграфи и пр., а че това са продукти на човешкия ум,
които човешките воли и способности сътворяват и използват за или срещу благото на обществото и неговите членове.7 Само обществото, чрез роденото и
оползотворено от него всеобщо знание като непосредствена производителна
сила, може да определя в каква посока, форма и степен условията на обществените жизнени процеси са или могат да бъдат подчинени на контрола на всеобщия интелект, а и преобразувани в съответствие с него, т.е. до каква степен
обществените производителни сили са създадени не само под формата на
знания, а и като непосредствени органи на обществената практика. И според
него, създаването – отвъд пределите на нужното работно време – на повече
свободно време за обществото изобщо, както и за всеки отделен негов член, е
единственото реално създаване на простор за развитието на цялата пълнота
5

Срав.: Маркс, К., Ф. Енгелс Съчинения. София, издателство на БКП, 1968, т. 23, с. 383.
Виж подр.: Барбрук, Р. Интернет-революция: от капитализма доткомов к кибернетическому коммунизму. М., Аd marginem-Press, 2015. Той лансира идеи, които в нашето общество биха били посрещнати с
подигравки, въпреки тяхната логична консеквентност. Иде реч, че, обратно на натрапените в годините на
злополучния преход визии, че САЩ са били или са водещ фактор във формирането на информационно
общество, Барбрук смята, че в тази роля са били Сталин и СССР, а Западът е бил изненадан и уплашен от
пробивите на „червените”, затова е инвестирал колосални суми и ресурси в догонване на опасния СССР.
7
Маркс, К., Ф. Енгелс Съчинения. София, Издателство на БКП, 1978, Т. 46, ч. ІІ, с. 194.
6
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на производителните сили на отделния човек и на цялото общество, но, същевременно, е и сътворяване на не-работно време за стадия на капитала, който успоредно и пряко своята воля става оръдие за производство на условия на
общественото свободно време, а и за свеждането на трудовото време към определен минимум, което ескалира антагонизмите, а и ускорява гибелта на капитализма.
В „Икономическия ръкопис от 1861-1863 г.” Маркс отбелязва, че „навсякъде с въвеждането на машините расте жаждата за поглъщане на чуждо работно време”8; че след като са наложени традициите за насилствено удължен
работен ден, са нужни поколения докато го върнат в старите му граници9; че с
прилагането на новите технологии се стига и до кондензиране на работното
време, а и до повишаване интензивността на труда10, което фактически е оптимално запълване на порите на времето11, при което машината се явява форма
на капитала и негова власт над човека, като негово средство за потъпкване на
всякакви претенции на труда за самостоятелност12; че както функциониращият
в производството капитал приема формите на огромни маси обществено богатство (макар и да принадлежи на отделен капиталист), така и системата на съвместно действащите хора приема формата на голяма социална комбинация13;
че с безсрамната и неудържима алчност на капитала, чудовищно прекрачващ
природните граници на работното време, заедно с развитието на производителните сили, трудът тихомълком става по-интензивен, или пък по-напрегнат14.
Във всички тези Марксови постановки, макар и косвено, или незримо, се
усеща присъствието и движението на призрака на всеобщия интелект, който е
свързан с технологичните иновации и отраженията им върху живота на хората.
А те са валидни и за нашето съвремие, в което също процесите на дигатализация се оказват ненаситни в поглъщането на чуждото работно време. Днес зомбираните от високотехнологичните си джаджи хора вече не правят никаква разлика между времето, в което им отделят внимание, и онова, в което не следят
какво им предлагат тези джаджи. Кондензацията на времето за работа и отдих,
8

Маркс, К., Ф. Енгелс Съчинения. София, 1981, издателство на БКП, т. 47, с. 311.
Пак там, с. 323.
10
Пак там, с. 327.
11
Пак там, с. 350.
12
Пак там, с. 333.
13
Пак там, с. 349.
14
Пак там, с. 354.
9
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забавление е толкова радикална и могъща, че буквално заличава разликите в
агрегатните състояния на работното и свободното време. За да се поддържа
такова бясно, изсмукващо всичко темпо, е нужно трудът вече да се представя
като забавление, забавлението да стане превърната форма на труд. Това
положение, обаче, го има още в теориите на утопистите-социалисти, които декретират непрестанна, а и емоционално удовлетворителна смяна на работното
със свободното време, отдадено на забавления и удоволствия. Ето че дигиталните светове, виртуалните реалности, интерактивните комуникации са реалното въплъщение на тези утопии и в исторически, и във всекидневен контекст! Но
това не означава, че работното време е смалено или изчезнало, то само е променило статута и формата на своето присъствие и действие в дигиталната ера.
Нещо повече, до този исторически момент капиталистите не следят дали работникът използва машината за други цели, а само доколко и как я експлоатира
за възложените му от собственика конкретни професионални задачи. Сега обаче, капиталистът (за пръв път в историята на технологиите!) се опитва непрестанно да следи за какво работникът му използва дадената му технология. И с
това може да се обяснят коренно новите проблеми в дигиталната ера, свързани
с постоянен контрол, ограничение и санкциониране на неправомерна употреба
на поверената технология, следене на съдържанието на служебните и личните
имейли, редукция или прекъсване на интернет-комуникациите с неангажирани с
производството агенти, и пр., все неща, които липсват в индустриалната епоха.
Властта на компютърните технологии се оказва по-могъща от всяка друга досегашна технологична власт, не само защото превзема цялото денонощие на
човека, а и понеже се оказва властелин на неговите мисли, емоции и подбуди,
но и като своеобразно оръдие за потъпкване на всякакви претенции за суверенност на човешкото мислене и битие, които вече са окончателно оплетени от
мрежите на интернет-комуникациите, от социалните мрежи или дигиталния код.
Социалните мрежи – Фейсбук, Туитър и пр. – се оказват не само колосален капитал, в който са утаени богатствата на всеобщия интелект на много хора
и поколения, а и който принадлежи на определени лица или корпорации, но и
който функционира като безкрайно сложна, безконечно разклонена обществена
комбинация от познати или съвършено непознати лица, или групи, които обаче
могат – съзнателно, или несъзнателно – да се ангажират с прокарването и
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осъществяването на разни сценарии, за които нещичко знаят, или нищо не знаят.
Дигиталният денонощен труд някак тихомълком, анонимно и незабележимо се е превърнал в особено забавление или дори в мазохистична наслада,
без която съвременните хора сякаш изобщо не могат да си представят живота.
Дигитализацията се превърнала за нейните почитатели и консуматори едновременно и в благодат, но и в ужасно проклятие за екзистенциалното им време.
Работното време на внедрените високи технологии и робуването на човека на
техните сигнали и послания се е разтегнало по протежение на цялото денонощие, запълнило е всички пори на екзистенциалната темпоралност и жизнена
пространственост на човешкото мислене и житие-битие. Затова постоянно виждаме как други хора са, и усещаме, ако се позамислим, как самите ние се превръщаме в дигитални параноици, непрекъснато втренчили поглед в мониторите
на изтезаващите ни джаджи. Вече никой не е в състояние да каже колко време
и колко поколения трябва да минат в историческия пространствено-темпорален
континуум, докато човекът се пребори и върне към природните граници на необходимото му работно време, което да не вреди на психиката и здравето му. А
това вече става не само, не толкова здравословен или професионално-ергономичен, но и колосален политически, грандиозен социален, или морален въпрос.
Новите технологии не само лакомо, ненаситно изяждат огромни части от
жизненото време на днешните хора, а и формират в тях неосъзнати потребности от своеобразна и ескалираща до безконтролност автофагия, самоизяждане
на темпоралността, която историята, ежедневието и животът им са отредили. В
това се спотайват амбивалентните и опасни възможности на дигитализацията
едновременно да облекчава и разнообразява, но и да усложнява и унифицира
мисленето и поведението на оказалите се подвластни на властта й индивиди.
Привидно отчасти доста хигиенично, дигиталното общуване може обаче
да се окаже изключително опасно със създаването и разпространението на
различни типове информационно-комуникационни бацили, вируси или меми,
които атакуват и превземат, господстват и преформатират, или напълно деформират, а и, в крайна сметка, тотално разрушават съзнанието на техните
приемници.15 Именно подобни вируси, психо-бацили или меми са в състояние

15

Виж подр.: Броуди, Р. Психические вирусы. Как програмируют ваше сознание. М., „Поколение”, 2007.
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да подмамят и отвлекат вниманието и мисленето, емоциите и поведенските
реакции на човека в неправилни посоки, в смислови и ценностно-нормативни
орбити, които, вместо да го възвисят духовно и нравствено, обратното, го вкарват в блатото на пороците и безсмислиците, на езотерични или инструментално-екзотерични афери и премеждия, като всичко това, в крайна сметка, опира
до природата и спецификите на възприемането, употребата на богатствата на
всеобщия интелект.
„Зарибяването” на човешкото мислене и съзнание, подчинението на човешката воля и покоряването на душевната свобода се осъществяват найлесно и най-бързо когато човекът е обсипан с приятни забавления и наслади, а
именно такива в оптимална степен и форма може да му достави виртуалното.
Eвристичният потенциал на Марксовата идея за всеобщия интелект обаче не е много популярен в идеологическите и политико-теоретичните визии,
както в миналото, така също и днес. За това има редица много сериозни причини и публично некоментирани съображения. Експонирането и популяризацията
на тази фундаментална идея стесняват изключително рязко шансовете, пътищата, арсеналите и репертоарите на критиците на марксизма, които конвейерно произвеждат, рекламират и натрапват за масова консумация семпли клишета, според които уж Марксистката теория страдала от прекалена обективация и
икономизация, от фатализъм или фаворизиран детерминизъм на социалните
промени и трансформации. А Марксовата идея „разстрелва от упор” тези доводи и аргументи, защото всеки знае, че интелектът не е фатално зависим и
безпрекословно подчинен на външни, обективно, независимо от него действащи фактори, а че има капацитет да им противостои; иначе свободата на избора
отсъства. Затова всеобщият интелект на човечеството не е чиста еманация и
тотална легитимация на голата обективност в природата и обществото, а е зависим и от субективността и случайностите, понеже няма човек, който да твърди, че има обективно неотвратим и гарантиран график за създаване и внедряване на научните и технологичните иновации, нито обективно предопределен и
тотално контролиран техен трафик в обществата. Затова и Марксова идея е
„смъртоносна стрела в ахилесовите пети” на критиците на марксизма не само в
чисто икономически, а и в политически, социален и културен ракурс, заради което е тя толкова системно, последователно и трайно се премълчава, прикрива.
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Тази идея поставя в доста трудно положение и адептите на левите идеи,
теории, идеологии и практики в днешното общество. Тя не им гарантира еднозначно и еднопосочно позитивно развитие на течението на историческото време,
за процесите в публичния и частния живот на хората, за желаните или задължителните промени и трансформации в държавата. Тя изисква много повече от
техните лидери, елити и състави, от всички ляво-ориентирани хора и електорати. За да се опознае и въплъти в практиката идеята на Маркс, са нужни солидни
знания за богатствата на всеобщия интелект, а и силна воля, твърд характер
от левите субекти, които днес са недостатъчни или липсват. Не случайно в друг
контекст и за друга, неевропейска, в момента най-велика държава – САЩ, –
Роберт Сенет показва как съвременните реалности и новите технологични пробиви са обусловили ескалираща корозия на човешките характери16. А пък и Р.
Барбрук иронично разобличава „притихването” или подмолната, подлата колаборация на бунтовния дух на някогашните хипита и юпита срещу Системата с
днешните неолиберални колосални реални или очаквани от тях привилегии и
облаги17. Именно тази доста интересна прогноза или историческа присъда съвсем не е без значение за настоящето, или поне за някои версии за бъдещето
развитие на левите идеи, политически организации и социални движения. Тя
всъщност и практически означава, че Лявото не бива да разчита единствено и
изцяло на историческия автоматизъм, на „голите” обективности и неизбежната
закономерност всеобщият интелект все някога, някак си да му поднесе бленуваните от него реалности, условия, нрави и постижения, а трябва да направи
много и спешно, за да се възползва от тази велика идея по най-добър начин в
името и за благото на човечеството. А това е и труден проблем, защото постмодерната ера, с нейните реалности и нрави залагат „ва банк” на меките форми, слабите идеи и политическата коректност, макар че едва ли някога през
втората половина на ХХ век е имало толкова бруталност и кръвожадност, толкова насилие, човешки жертви, колкото флуидната постмодерност „сервира”18.
Лаконично за днешните адепти и популяризатори на Марксовия „всеобщ
интелект”, които са родени, а и пръснати в най-развитите, богати държави или
общества през ХХ-и и началото на ХХІ-и век. Да започнем, примерно, с канадс16

Виж подр. Сеннетт, Р. Корозия характера. Новосибирск – Москва, Фонд социо-прогностических исследований „Тренды, 2004.
17
Виж подр.: Барбрук, Б. Цит. съч.
18
Срав.: Бауман, З. Текучая современность. СПб., „Питер”, 2008.
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кия професор Ник Дайер-Визефорд, който през 1999 г. публикува солидната си
монография „Кибер-Маркс: циклите и краговратите на борбата във високотехнлогичния капитализъм”, която е оценявана като превъзходна и твърде полезна
творба, мащабно разчупваща всички познати научни шаблони, а и публикувана
три десетилетия след нашумелия научен бестселър на видния теоретик на ІV
Интернационал Ернст Мандел „Късният капитализъм”, анализиращ историческите тенденции в постиндустриалното развито западно общество, чиято агония
очертава контурите на бъдещото комунистическо информационно общество.
Няма как да подминем оригиналната творба на вече споменатия Р. Барбрук, която е една от най-ярките апологии на пришествието и на триумфа на киберкомунизма19, която прави на пух и прах калифорнийската идеология на неолиберализма, но и показва, че още през 50-60-те в Източна Европа, учени като
Аксел Берг, Оскар Ланге, а и в Русия усилено работят над проекти за кибернетизирано управление на държавните институции и на обществения организъм,
чрез което да преобърнат сталинисткия модел „отгоре надолу” и да наложат
истински демократичен модел „отдолу нагоре” чрез технологични пробиви. В
СССР известният математик, кибернетик и икономист Виктор Глушков предлага
уникален модел за пълно автоматизирано, компютърно управлението на държавата, най-вече на всичките нейни комплекси от икономическите процеси или
сферите на стопанството, за да се редуцират или дори елиминират тотално
субективизмът и волунтаризмът на администрацията или пък вмешателствата
на висшата партийна номенклатура. Бюрокрацията по високите етажи, обаче,
се плаши силно, че това може да бъде краят на нейните привилегии и властови
влияния, заради което прави всичко възможно и необходимо, за да не даде никакъв шанс на въпросния модел да бъде осъществен и приложен в практиката.
Но Глушков съвсем не е единичен или рядък и самобитно екзотичен случай в
дълбоко премълчаната и умишлено скриваната от обществеността история на
Великата страна, защото и друг авторитетен учен – математикът, инженерът и
свободният интелектуалец Анатолий Васерман – също така създава и предлага
свой модел за компютърно управление на икономическите процеси в държавата, базиран върху оригинално приложение на знаменитата матрица на Гаус.

19

Виж: Барбрук, Р. Интернет-революция: от капитализма доткомов к кибернетическому коммунизму.
М., Аd marginem-Press, 2015. В 1999 г. той създава световно известния „Манифест на киберкомунизма”.
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За Барбрук бъдещата хегемонна класа – дигератите – още е класово
неизбистрена и видимо страда от шизофренична идентичностна множественост
и амбивалентност. В днешната реалност тя спекулира с революционността си и
не се опитва да прокара истински равенства между хората в социума, а пази
собствените си облаги, заради което се разкъсва между неолибералния и привидно бунтовния си статус и патос. Според една друга версия, обаче, дигерите
не бива да се асоциират толкова плътно и еднозначно с пролетариата или пък
с когнитариата, а с нещо, което е исторически съществувало доста преди тези
две велики класови идентичности, с литерите от времето на Римската епоха.
Страстни и верни последователи, популяризатори и творчески обновители на Марксовата идея за всеобщия интелект са емблематичните италиански
автономисти и операисти, сред чийто имена и творби най-ярко изпъкват Р. Алквати, Ф. Бирарди – Бифо, С. Болоня, Г. Клевер, М. Далла Коста, М. Лаззарати,
А. Негри, Р. Панзиери и М. Тронти. Те и други като тях са, които с творбите и
активните си граждански изяви рекламират и популяризират тази идея, придавайки й съвременен дизайн и патос, съзвучен с реалностите и предизвикателствата на историческия пейзаж и политическата атмосфера на втората половина
на ХХ-и и началните две десетилетия на ХХІ-ия век. Не е чудно, че други известни фигури на ляво-ориентирани и социално-чувствителни интелектуалци, като
Дж. Агамбен, П. Бурдийо, П. Вирилио, Дж. Ватимо, П. Вирно, А. Горц, Г. Джеймисън, А. Котрел, П. Кошкот, А. Ноув, М. Фуко и др., симпатизират на техните
визии и цитират съчиненията им. В този ракурс обаче трябва специално и да се
отбележи, че разнородните и многоликите теоретически визии, например за
различните видове дигиталните социализми или кибер-комунизми, въобще не
пропускат да отбележат и научния принос на тези доста емблематични течения.
Не е изненада, че легендарният и първокласен учен, марксистът, всеобщо признатият ас в сферата на футурологията и медиите, Франко Бирарди –
Бифо, автор и на термина „когнитариат”, визира дискурса за всеобщия интелект като най-сигурното и най-важното поле на великата битка за бъдещето
на човечеството. А ние, в България, още не сме превели и публикували нито
една от знаковите му творби.20 Не бива да се забравя и вечният исторически

20

Неговите световни бестселъри „Фабрика за нещастие: новата икономика и движението на когнитариата” (2001) и „Новые герои. Массовые убийцы и самоубийцы. М., „Кучково поле”, 2016, са доста полезни
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романтик и неистов утопист, надживелия век, Жак Фреско, създател на визията
за екологичния киберкомунизъм и „баща” на теорията за ресурсно-ориентираната икономика в глобалната епоха, която днес се ползва с успех, чийто проект Венера има днес много почитатели от различните краища на целия свят.21
Преди няколко години у нас премина, макар и само като някаква екзотична или озадачаваща новината, непредизвикала никакви научни или политически дискусии, декретирането от бившия президент на САЩ – Барак Обама, – на
супер-важното направление на научните изследвания в следващите десетилетия, свързани със спешно и комплексно изготвянето на цялостна „карта на активността и потенциите на човешкия мозък”, т.е. на човешкия интелект.
Днес няма сериозни научни теории или концепции, посветени на изграждането и развитието, на екстериора и интериора на бъдещите информационни
общества, в които да не се отдава заслужена почит, и в които да не се доразвиват творчески (макар и от коренно различни, дори и противоположни позиции)
Марксовия концепт за интелекта. Защото идеята на Маркс изисква съвсем нови
теоретически и практически усилия и технологии за организация и водене на
политическата дейност, радикално преформатиращи логиката, структурата, визията и ефектите на Лявото в днешния и утрешния ден. Жалко е, че в идейния
живот на българските леви партийно-политически елити и формации тези имена изобщо не са познати, а забележителни им творби също не са издадени и не
са предмет на обсъждания, при това във време, когато постоянно се говори,
пише за идейно-теоретическия дефицит на днешните социалистически и социалдемократически лидери, елити и партии, които сега са възприели и ползват
много клишета, идеологеми или митологеми, заимствани от постмодернистката
неолиберална теория и идеология, а и които са, кога напълно автентично, кога
само донякъде или леко фризирани с лява, а и ляво-радикална фразеология.
Ако нашите левици не обърнат колкото може по-скоро взор и специално
внимание в идейно-теоретическото си обновление на Марксовата идея за всеобщия интелект, а продължават все така усърдно и прилежно да възпроизвеждат, и то по най-одиозен, дори комичен папагалски начин, а и в конвейерни количества западно-европейските – социалдемократически и псевдосоциалистиза критичното осмисляне на нашата съвременност и за предизвикателства на хората в нейните прегръдки,
както и за посоките, пътищата, средствата и формите на Лявото в този много сложен, противоречив свят.
21
Виж: Фреско, Ж., Р. Медоуз Проектирование будущего. Проект Венера. Винус, Флорида, 2007; от тях
също: Все лучшее, что не купишь за деньги. Мир без политики, нищеты и войн. М.,
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чески – клишета, зад които, обаче, винаги ехидно надзъртат и ликовете на неолибералните идеологeми и митологии, те въобще няма да имат никакви шансове да се завърнат на историческата сцена, нито да се похвалят с истински, дълготрайни, радващи многострадалния ни народ успехи, а не само с конюнктурно
извоювани победи на отделни видове избори, които много бързо се забравят и
водят до мултипликации на предубежденията, дистанциите на обществеността
от левите визии и практики, в т.ч. и за най-тежката загуба – младите поколения,
които като цяло се отнасят подозрително към левите идеи и движения. Ключът
за успехите е вече пред очите ни! Само трябва да се пресегнем, да го вземем,
проумеем и приложим, ако искрено желаем и сме готови да действаме така, че
Лявото да има светли исторически перспективи, а и да промени изцяло Света.
Преходът като смрачаващ се хоризонт за достъпа
до всеобщия интелект
Замисляйки се над станалото в България през последните почти три десетилетия, човек не знае дали да се смее или да плаче. Комичното е, че един
посредствен философ, който днес възвеличават едва ли не дори като гений –
Жельо Желев, – става президент на Републиката, и с изказванията, но още повече с действията си прави на посмешище идеите на великия Платон за гарантирания просперитет на държавата, ако на върха й застене философ-мъдрец,
човек с здрав разум, чиста съвест и морални добродетели в полза на социума,
за какъвто рядък типаж днес всички клакьори се опитват да представят Желев.
Ако Ж. Желев наистина беше „класен” философ и голям държавник, той
неминуемо би се ръководил в помислите, думите и делата си от добре познатата мисъл на почти всички философи от „среден калибър” на немския гений Хегел, че отслабването на държавата може да води единствено към диктатура. А
днес на масовия човек и редовия гражданин е много трудно да проумее, а още
по-малко да посмее и публично да изрази своето мнение спрямо това в каква
собствено държава той живее – в страна, управлявана от диктатурата на олигархиите – чужди и наши, или в страна, в която авторитаризмът е вече на ход.
Впрочем, Желев – вече не можем да кажем дали съзнателно или неосъзнато и случайно – веднъж се изпуска, като изказва публично мисъл-питане дали
няма да е добре да преминем за кратко през някаква форма на диктатура, която щяла да форсира процесите на реформиране на социума към демокрацията.
И в двата възможни случай той се компрометира: в единия, ако не познава и не
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съобразява думите и действията си с мъдростта на великия Хегел, а в другия –
ако я знае, но въпреки това е и склонен да подложи народа си под диктатура.
Евфемистично етикираният „преход към демокрация и пазарна икономика”, зад който всъщност се прикрива очевадната реставрация на примитивен,
периферен, компрадорски капитализъм от „бананов” тип, е свързан с радикални
преобразувания в сферата на възможностите и условията на обикновените хора за нормален достъп до трезорите на световната културна съкровищница на
всеобщия интелект. Този капитализъм е противоположен и антагонистичен на
визията на К. Маркс за всеобщия интелект и произвежданото свободно време,
което е условие и пространство за всеобщото развитие на същностните сили на
всеки и на всички в новото общество, които пък е отворено към Историчността.
Като всяка друга, „демократичната революция” в България през късната
есен на 1989 г. дойде с пламенни обещания и трепетни очаквания за премахване на всички ограничения, сковавали обществото и човешките умове в годините
на „тоталитаризма”. В този контекст възбуденото общество беше обилно фасцинирано и с главозамайващите визии за бързо доближаване до и лесно приобщаване към най-развитите, най-богатите и еталонни (в културно отношение)
държави и общества от Западния свят. На практика, това означаваше публична
смъртна присъда не само политическата и икономическата инфраструктура и
атмосфера, а и за духовността и културата, науката и образованието, изкуствата и спорта, които държавния социализъм упорито беше изграждал и развивал.
Идеологемите или митологемите, че приказното синьо цвете на демокрацията,
благоденствието и високия стандарт на живота щяло да разцъфне само върху
руините на спешно, а пък и тотално демонтираната, разградената, унищожената държава, отекваха през минути по медиите и промиваха масовата психика.
Според гръмките площадни обещания и политическите визии на новите
сини демократи, преходът трябваше скоропостижно да ни отдалечи или напълно отчужди от пагубната хватка на (уж!) някога всесилната цензура, който била
филтрирала всичко в достъпа и консумацията на съкровищницата на човешката история, мъдрост, култура и знание. За няколко години трябваше да изградим информационно общество, понеже нито социализмът с човешко лице, нито
капитализмът с такова не можели вече да са други освен информационни, тъй
като глобализацията и дигитализацията настъпваха безпрепятствено и повсеместно, без изобщо да се съобразяват и с каквито да било сантименти и пр. По
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тази причина от онези смутни и бурни дни насетне почти няма изборна или партийно-политическа програма, в която темата за този вид общество да отсъства,
въпреки че нищо реално не се прави в тази посока, ако, разбира се, подминем с
безразличие и мълчание милионите левове или евра, източени за този проект в
годините на злополучния преход, най-вече за т.нар. „електронно правителство”.
Съграждането и развитието на такова информационно общество обаче
бе предизвикало изключително бурни и дълготрайни – няколко десетилетия
наред, – научни дискусии и остри политически полемики, солидни изследвания,
както и пирамиди от публикации или настойчиви практически интервенции и на
Запад, и на Изток, в бившия социалистически лагер. За него в Западна Европа
и Америка бяха започнали да говорят и пишат още от 60-те години на миналия
век, при това не само учени, изследователи и експерти с про- или с радикалнолява идейна ориентация, а и всякакви други – по идеологическата си физиономия и партийната си пристрастност – творци, някои от които вече се бяха превърнали в икони, или емблеми на своето време. И както може да се очаква,
гледайки с недоверие към източно-европейските социалистически експерименти, тези умове търсеха разковничето не само в съвременните трудове, а и в
потъналите, забравените, или недостатъчно проникновено и комплексно осмислени и анализирани идеи на класиците, за да могат и в тях да открият нещо
ценно.
Историческото погребение на гениалната Марксова идея, обаче, се превърна в условията на злополучния преход към демокрация в горчива реалност.
Голямата промяна обуслови и дори „циментира” очевадни процеси и тенденции на скоростно ескалираща териториална неравнопоставеност, на тотално изоставане, ужасяваща агония и фактическа стопанска, но и духовна смърт
на все повече населени места за сметка само на няколко големи областни града и най-вече на столицата, които магнетично изсмукват към себе си все поголеми човешки масиви. Тези процеси обаче вещаят твърде одиозна икономическа и духовна география, която е негостоприемна и неспособна да отговори
на съвременните предизвикателна, а и на изискванията за всеобщия интелект,
които предполагат съвсем друга икономическа и териториална инфраструктура,
която да съдейства и катализира достъпа и усвояването на съкровищниците на
човешкото знание и мъдрост. Няма как в места, „забравени и от Бога, и от Царя”, в които преобладаващо или единствено е силно застаряващото, болното и
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професионално неквалифицираното население, което е вторачено, вцепенено
единствено в мижавите шансове за своето оцеляване, да се очаква, че могат
да се превърнат в реална обител за гостувания на всеобщия интелект. Фактът,
че Родината ни се превръща все повече и все по-бързо само в гола география,
която е лишена от своята впечатляваща настояща или пък обещаваща бъдеща
историчност, от необходимото човешко присъствие с присъщите му разнообразни нужди и интереси, но и от културен, духовен пълнеж и патос, от възход и
облагородяване на интелекта и духовността на сегашните и задаващите се бъдещи поколения и пр., е достатъчен, за да се очертаят мрачните и тъжни картини за възможностите Отечеството и Народът ни да се възползват своевременно и оптимално от колосалните богатства на всеобщия интелект, а и за сигурността, че това няма как изобщо да се случи при преходния социален модел.
За перспективно осъществяване на съвременно и ефективно оползотворяване на разнообразните оферти и услуги от трезорите на всеобщия интелект
от огромно значение е обединението или асоциацията на човешки интереси,
енергии и действия в общи – демократично и хуманистично рефлектиращи –
дейности и производства от всякакво – материално и духовно – естество, духът
на истинско сътрудничество и колективизма. А в годините на злополучния преход се направи всичко, за да се стигматизира и унищожи чувството на колективизма, което беше брутално или перфидно заменено със социалдарвинистки
нагласи и индивидуалистически рефлекси, или с триумфа на егоизма и т.н. Социалният атомизъм, херметизацията и капсулирането в собствената екзистенциална черупка, завистта и пренебрежението, омаловажаването на способностите и добродетелите на другия (особено и в ситуация на конкуренция) се
превръщат и в господстващи. Огромните тиражи на бестселърите на Айн Ранд
промиват мозъците на днешните хора, но им спестяват истината, че в края на
живота си тя се е молела най-унизително на социалните служби да я спасят от
мизерията и безизходицата, а те, следвайки съветите й, не са сторили нищо
или поне достатъчно, за да облекчат съвсем мъничко трагедията й. Господстващият безнаказано и повсеместно неолиберализъм разви (до крайност) индивидуалистичните рефлекси и егоистичните нагони, които са априорни препятствия за успешно приобщаване и използване на огромните богатства на човешката цивилизация. А когато Властта и Печалбата, възторжено и солидно аргументирано прокламирани от нейните визии, са супер-ценности на едностранчиво
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изградените и умишлено, конвейерно „форматираните” човешки същества, няма как да се очакват светли или ведри хоризонти за всеобщия интелект. Срещу
тази опасна, тъмна стихия растат все повече съпротиви и борби дори и в найразвитите държави и общества – ескалацията на дауншифтинга е красноречив
показател за това. Все повече хора разбират, че луксът, печалбата, кариерата
и високият стандарт на живот, съпроводени от липсата на духовно и истинско
човешко общуване, от реален смисъл на човешката екзистенция, са опасни или
вредни, поради което захвърлят всички облаги и търсят други пристани, където,
макар по-бедни, ще бъдат истински себе си, а пък и щастливи. Само за четвърт
век възкресен, а и примитивизиран капитализъм, дауншифтингът спечели свои
привърженици, последователи в нашата страна, и със сигурност ще ги увеличи.
Нарцисизмът и фалшивото, необезпечено с реални качества, достойнства и добродетели в конкретни жизнено-важни сфери, самочувствие бързо се
превърнаха в масова привичка за огромни човешки общности, които се възхищават, трогват от собствената си елементарност, посредственост, духовна нищожност и социална безполезност. Подобни одиозни социални типажи са
имунно-генетично несъвместими и практически неспособни да допринасят, нито
да консумират правилно, а пък и полезно богатствата на всеобщия интелект,
защото този интелект предполага и изисква верижна реакция и непрекъснато
разтваряне на хоризонтите към другия човек, а днешните брутално или перфидно натрапени манталитети и маниери изобщо не са акордирани в подобна
смислово-ценностна тоналност, а изцяло са вторачени в и отдадени на личното
Его.
Достъпът до и правилното оползотворяване на всеобщия интелект, както
имплицитно показва Маркс, предполагат съответна антиципираща рефлексивност на човека, защото скритата в богатствата на този интелект мъдрост трябва да се „разомагьоса”, а и употреби перспективно, изпреварващо и телеологически за конструиране и развитие на бъдеще, които надхвърля всичко вече постигнато, най-вече с хуманистичния си заряд. Опредметяването или разпредметяването на съдържанието на трезорите на този висш интелект следва да води
и до екстравертно, а не до преобладаващо или единствено интровертно фиксиране в, а и в меркантилно консумиране на техните потенции, или стойности. А
днешната неолиберална хегемония масивно препоръчва или натрапва точно
обратните вектори на мислене и поведение в историчността и във всекиднев276

ността на хората. Затова Преходът закрепости човешкото съзнание, а и битие
най-вече към моментното, конюнктурното, меркантилното, утилитарно ситуативното, или към сега тотално ангажиращите психиката, поведението на хората
сериозни проблеми или колизии. Антиципациите днес се предлагат само в три,
при това крайно груби и дори вулгаризирани опции – първо, на всевъзможни, но
и невъзможни за практическа реализация носталгични пресътворения на „доброто старо време”; второ, на разнородни и многолики кошмарни предзнаменования за исторически предстоящото бъдеще, или пък, трето, за химеричните и
съвършено практически неосъществимите версии за очарователни бъдещи –
благоденстващи и високостандартни, – исторически и екзистенциални аркадии,
които са изцяло подобни на днес съществуващите им модалности в развития
западен свят. Фактически, бъдещето на страната, народа и отделния човек се
представя като настоящето на най-богатите западни държави и общества, което на практика е апология на миналото в бъдещето, защото, ако и когато това
се случи и на нас, западните страни и нации ще са отишли много по-надалече
от визиите на нашите днешни утопии, илюзии. Това реално е и особен тип ретроактивна историческа перспектива, която не отива отвъд хоризонта на нужното бъдеще за човечеството, а стои непрекъснато пред неговите очертания или
реалности, които историческото ни настояще разкрива, пък и шумно рекламира.
Всички адепти на Марксовата идея за всеобщия интелект убедително показват, че нейната реализация става и в нашето смутно и преломно време, найвече под формата на триумфалното шествие на икономиката и комуникацията
под формата на дарения, а не базирани единствено на чисто меркантилните,
користните и пазарните парадигми. Много от най-големите високотехнологични
пробиви в съвременните информационно-комуникативните средства или услуги
се извършиха на принципите на древния потлач22, които пък нямат абсолютно

22

Виж подр.: Барбрук, Р. Цит. съчинение, по-точно в главата „Чистотата на дара”. Впрочем, пламенният
защитник на киберкомунизма не посочва, че някои примитивни общества, в които потлачът е бил на доста високо почит и повсеместно използван, са банкрутирали именно заради неразумните видове дарения.
А не става ли така и по-късно, в епохата на Модерността, когато европейските социалистически държави
непрестанно и солидно даряват страни и народи, борещи се против колониализма и империализма, но
които след това никога не получават каквито и да било компенсации, връщания и равностойни дарения,
заради което след края на Студената война се оказва, че напразно са прахосали милиарди за такива цели.
И не са присъщи само на примитивните или социалистическите общества подобни дарителски логики и
практики, защото и в годините на прехода – под външен натиск – наши правителства опрощават стотици
милиони, или милиарди долари, които са преостъпили преди години на редица от развиващите се страни,
а с това усложняват, утежняват и без това изключително кризисното си състояние в най-новите времена.
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нищо общо и дори тотално отхвърлят „вечния катехизис” на свободния пазар.23
Ние и в този аспект нямаме големи, или дори и никакви шансове, защото народът ни вече е с напълно промито съзнание, защото домораслите политици или
самозваните ни управници вече от почти три десетилетия му внушават или го
убеждават, че няма или не е възможен безплатен обяд, че всичко си има цена,
която трябва да се заплаща и то на момента; разбира се, от онзи, който може
да си я позволи. Точно обаче противоположното се случва в света на дигиталните реалности или виртуалните комуникации, където символът и въплъщението на Дара се превръщат все повече във водещи елементи за човешките жизнени корелации. Марксовият блян за опозоряване или прокуждане на пазарния
фундаментализъм вече е реален факт, практическо и даже банално всекидневие за все повече милиони, или дори за милиарди хора, които обаче изобщо не
осъзнават ясно какво реално вършат с употребите на тази икономика на дара.
Защото, вместо Пазарния канон, хората днес изповядват и следват все повече
отворената, не търсещата директна или моментна печалба дейност, а обменят
помежду си напълно свободно, а нерядко съвсем безкористно своите интелектуални продукти, услуги, творения и постижения с различни хора от целия свят.
В този контекст ние стремително или дори фатално, гибелно изоставаме от
развития свят, тъй като нашето онлайн участие в глобалния пазар все още е
само в пределите на личната консумация, на персоналното възползване от
труда и от „пробивите” на другите, а не и ние да предложим, рекламираме и
отдадем безкористно, но и безплатно творенията си на света. Това определено
е битово-екзистенциално консумиране на елементи от всеобщия интелект и
неговите деривати, без обаче ние, като народ и общество, култура и техника, да
Политическият цинизъм в случая е, че се критикуват и стигматизират само загубите на социализма, но не
и тези, които новите и уж демократично мислещи и действащи в полза на народа кабинети осъществяват.
23
Тук следва да отбележим, че не всичко, което западните адепти на киберкомунизма лансират и отстояват, може да бъде солидно аргументирано и докрай защитавано, понеже в някои аспекти има доста сериозни „пробойни” в концептуалната рамка и консенквентността на аргументацията на даровия му имижд.
Световно коментираните скандали около казусите с Едуард Сноудън или Джулиан Ассандж, който публично разкриха засекретено, незаконно, дълготрайно подслушване, архивиране, а и предполагаемо недопустимо ползване на конфиденциална и лична информация от комуникационните средства на най-висши
държавни управници и авторитетни – държавни и международни – инстутиции (виж подр.: Ассандж, Дж.
Викилийкс: секретные файлы. М., 2 ), а и сега вилнеещият скандал около Марк Зукърбърг, опитващ се
сега да мине с едно елементарно и изкуствено сантиментално извинение за това, че безсъветстно е продал личните данни на милиони абонати на Fase books на обслужваща политически централи фирма, които след това са били неправомерно ползвани за целево конструиране и масово манипулиране на конкретни (профилирани) типове консуматори на съответните интернет услуги, е достатъчно красноречиво доказателство, че дори и най-щедрите дарове на високите технологии могат да се използват „под прикритие”
и съвършено незаконно и аморално за користни цели или опасни сценарии за заблуда на обществеността.
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влагаме свои открития, иновации, високотехнологични вещи и услуги в неговия
трезор.
Користните, меркантилните, печалбарските, сребролюбивите и далавераджийските манталитети и маниери, които злополучният преход скоропостижно изгради и бетонира в публичния/частния живот на хората, не могат да бъдат
истински, нито реални, пълноценни предпоставки, условия, гаранции и катализатори за качествен и успешен достъп, а и за ефективно оползотворяване на
съкровищниците на всеобщия интелект и техните хуманни употреби. Така Голямата Промяна явно погребва шансовете на българите като творчески субект.
Тежкият, злополучен и дълготраен преход в България, в резултат на който бе възкресен един див, примитивен, периферен, компрадорски и бананов тип
олигархичен капитализъм, няма нищо общо с гръмогласните обещания и атрактивните визии, които се предлагаха обилно на гражданското общество в зората
на Прехода. От 26 позиция в света (по редица безспорни показатели) днешна
България се срина с десетки места надолу и вече е някъде около 70-тицата в
тази ранг-класация. Вместо триумфален парад, преходната история на Родината ни се превърна в потресаващо траурно пъте/шествие за много (преди това
гледани с възхищение или завист) родни отрасли, а и постижения. Вместо интензивна, конкурентоспособна и високо ефективна модернизация се извърши
тотална декапитализация, деиндустриализация, деаграризация на икономиката
на Отечеството. Високо технологични отрасли бяха целенасочено унищожени
под външен и вътрешен политически натиск, като например ДЗУ, роботиката,
биотехнологиите, ракетните войски и пр. Печалните факти, че България беше
изхвърлена – не от други, а от собствените си политици и управници, – от общността на водещите (по реални заслуги и постижения) страни в развитието на
космическите изследвания, или пък се стигна и до положението гражданите да
се молят за филантропично съдействие, които със своите дребни и волни пожертвования единствено могат да спасят уникалната обсерватория в Рожен,
или други подобни нелицеприятни казуси, недвусмислено разкриват какви шансове има (сега, днес у нас!) всеобщият интелект. Отрасли и предприятия, които
бяха технологично обновени и най-съвременно модернизирани в самия край на
80-90-те години, бяха приватизирани и разпродадени за нищо, разфасовани и
най-качествените им технологични линии или сегменти изнесени в други страни, които дотогава бяха много далеч след нас в отделни промишлени отрасли.
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Технологичното изоставане, умишленото и систематично унищожение на
изградените по времето на социализма високотехнологични отрасли под чужда
и вътрешна свръхполитизирана и идеологизирана до крайност диктовка обуславят много рязко, динамично, мащабно свиване и смрачаване на историческите хоризонти за достъпа на широки маси до технологичните иновации, които
съвременната епоха, но и научните революции предоставят на глобалния свят.
Като държава и общество ние ставаме все по-малко конкурентноспособни на световния пазар, все по-зависими, все по-уязвими и все повече конюнктурно подчинени на големите играчи в световната история, които ни разиграват
както, когато и за каквото си поискат, и то като безобидни, лесно жертвани пешки. Тази срамна, унизителна, тежка и позорна орисия само недвусмислено показва и категорично доказва, че формалните изказвания, предпоставки и условия, че уж сме се били „отворили” към трезорите на всеобщия интелект, за нас
сега идентифицируем най-вече като европейския цивилизационен избор и прекалено неясните, смътните по своето естество, пък и амбивалентно проявление
евроатлантически ценности, въобще не ни прави по-свободни, по-независими,
по-горди, по-достойно живеещи съвременници в днешната постмодерна епоха.
Последиците или ефектите от развоя на злополучния преход са съвършено противоположни – ние се чувстваме все по-несвободни, по-зависими, потиснати, по-унизени и огорчени, по-вбесени на управниците, пък и по-безсилни
към вихрещите се покрай и в самите нас тенденции, на които сме само жертви.
В тази духовна и битийна кондиция на днешните българи и българки няма нищо, което с нещо да напомня на гениалната Марксова визия за технологичните
бонуси, които оптимистично гарантират растежа на човещината и облагородяването на хората в условията на сбогуване с капитализма, понеже у нас той не
само че не изпада в предсмъртни гърчове, а най-самодоволно и безпардонно
вири нос, пъчи гърди, всячески безобразничи, а и се чувства напълно свободен
и съвършено безнаказан за своите волунтаризми, непростими исторически грехове или престъпления. Нещо повече, домораслият ни примитивен капитализъм не само не се раздели с най-лошите страни на предишното общество, а
дори ги възприе и доразви много повече отколкото те бяха в неговото минало.
Освен това, колкото и неприятно да звучи или изглежда за пръкналите се от
утробите на злополучния преход елити, но миналото време, а и общество на
социализма прави много по-солидни заявки и вложения в масовото докосване и
280

използване на всеобщия интелект на човечеството, докато в условията на сегашния див капитализъм тези опции рязко се свиват. Това не е констатация,
плод на субективни носталгични изблици, а е обективно доказана фактология
или феноменология на постиженията на хората от бившето време, общество.
Марксовата визия за използване на всеобщия труд и интелект предполага високотехнологично обновление и развитие в комплексен, а не само в единичен порядък. Ако вземем дори само за елементарно сравнение родното земеделие и животновъдство, които в предишното общество бяха донякъде пример или обект на завист от редица други страни, днес сме свидетели на тоталния им погром в прехода. В България се извърши безумна и без аналог реституция в реални граници, която унищожи всички структури и постижения на
високо автоматизирано и механизирано селско стопанство, върна аграрната ни
сфера с почти цял век назад. От ефективно поликултурно земеделие, днес
имаме само шепа крупни латифундисти, в чиито бездънни джобове се източват
стотици милиони евра субсидии, но те са изцяло ангажирани с монокултурна
продукция на няколко сорта, като по този начин най-активно съучастват в публично неогласения (политически, исторически, но и икономически) сценарий за
поставянето на аграрната ни сфера на колене и в пълна зависимост от импорта
на чужди селскостопански продукти. Преди еталон на успешен износител на
висококачествена продукция в плодо- и зеленчукопроизводството, днес страната ни внася повече от 80% от нужните й плодове и зеленчуци, при това имащи
далеч по-ниски, а нерядко дори и опасни качества. Бидейки образец в сферата
на мелиорациите или иригациите, днес сме поставени на школската скамейка,
за да ни учат съседи или представители на аграрната сфера от Израел, в чиито
страни след началото на прехода бяха изнесени за жълти стотинки наймодерните по онова време иригационни и мелиоративни съоръжения и технологии. Същото се отнася за животновъдството и леката преработвателна промишленост, за техните продукти. Само за няколко години сриването на стандартите за качеството в млеко- и месопреработвателната промишленост доведе до пълна забрава на вкусовете за истинските родни млечни, месни продукти
– ежедневие за трапезата на нашия народ. Безумното, целенасочено, систематично и докрай унищожение на ДЗС и ТКЗС-тата; разпродажбата и разграбването на техния сграден и машинен парк; изнасянето на технологичните им съоръжения; съзнателното разбиване на водещи научни институти и помощни раз281

войни станции и лаборатории, технологично подпомагащи и развиващи аграрната и животновъдната ни сфера; ограбването на принадлежащите площи, или
съоръжения на Стопанската академия; износът и поголовното клане на елитни
селскостопански животни, дори и бременни, и т.н., доведе до днешната ситуация, когато е все по-честа и крайно неприятна, изненадваща за ХХІ век е гледката на масово орането с магарета или дръгливи коне, задоволяването на широко рекламираното от новите демократи фермерство единствено чрез гледане
на няколко ниско-продуктивни домашни животни, или с агонията на знаменити
местни сортове плодове и зеленчуци, които продължават все още, напук на безумията, да виреят, но вече единствено за лична консумация на застаряващите
и измиращите лица или фамилии, но не и за вътрешния, или външния ни пазар.
Както очевадно се забелязва, подразбира или пък ясно разбира, в рамките на селското ни стопанство няма изгледи за гостуване на всеобщия интелект.
Тази потресаваща трагедия обаче не е характерна единствено за изпадналото в пълна разруха наше селско стопанство, защото нейните кошмарни
призраци или зловещи силуети се виждат и в редица други сфери като, например, науката, културата и образованието. В резултат на пазарния фундаментализъм и под чужд натиск бяха, а и продължават да се унищожават брутално
или перфидно и систематично водещи научни и културни институти. От страна,
славеща се в първите години на демократичната промяна с второ в света (след
това на Израел) младо поколение по интелект и с много добре развита в професионален аспект трудова сила, днес България вече се сочи като държава,
водеща класациите за върлуваща, еталонна неграмотност и безкултурност на
огромни човешки маси, за исторически невиждан и нечуван у нас духовен вакуум и тотален апотеоз на субкултурата и чалгизацията, за съсипана и уж вечно
реформираща се – кой знае защо и все към по-лоши, по-трагични резултати –
просветна сфера, към непрестанно и гибелно изтичане на „сивото вещество” на
нацията ни зад граница, към много динамично и катастрофално спадане на качеството на българските училища, колежи и университети, които се превръщат
от духовни средища в гнусни пазарни институции, гонещи пряката си печалба.
В преходната ни държава нормалният, всеобщият и качествен достъп до образование е вече мит, на който едва ли все още може никой искрено да повярва.
Умишлено и безцеремонно се закриват училища, културни центрове и домове в
много общини, като имуществото им се разпродава или безсмислено разруша282

ва, а на тяхно място се сформират – с великодушното позволение на конюнктурните властници, – смесени паралелки, каквито сме имали някога много далеч в историята, по времето на османското иго. Ежегодно не само не се смаляват, а дори – напротив – много тревожно се увеличават сегментите на деца и
подрастващи, отпадащи или непосещаващи (главно поради бедност) училищата, което не е обнадеждаващо упование за възможностите ни спрямо всеобщия
интелект. За сметка на това, обаче, не секват претенциите и аморалното лобиране за държавни субсидии за частните училища или колежи, където се подготвят децата на новата аристокрация, на „облажилите” се от преходните далавери и вагабонтства лица и общности. Това реално създава и утвърждава образователен и духовно-културен апартейд, който най-релефно личи в дигиталните пропасти между децата в тези фаворизирани училища и колежи с тези от
„нормалните”, изоставени на произвола на съдбата и едвам кретащи общински
школа, където се учат деца от народа, на ощетените от и жертвите на прехода.
Дигиталната компетентност и виртуалната неграмотност вървят ръка за ръка в
годините на прехода и се превръщат в част от съдбите на конкретни общности,
като генералната отговорност или историческа вина за подобен лош развой на
събитията имат единствено, или преди всичко елитите на злополучния преход.
Поставянето на „командно дишане” на науката, културата и изкуството в
годините на уж демократичния преход също редуцира възможностите на народа ни да се възползва пълноценно от богатствата на всеобщия интелект на човешката цивилизация. Тоталното комодифициране на изследователската дейност, преднамереното ограничение и изтласкване на фундаменталното знание
от досегашните му позиции и приоритетно-меркантилното развитие най-вече на
приложно знание, моментно обслужващо динамично менящата се икономическа конюнктура, също отдалечават, а пък и смрачават хоризонтите на достъпа
до всеобщия интелект както в сферата на неговата комплексна и хуманистичноориентирана консумация, така и в контекста на родния принос в неговото разнообразяване и обогатяване с нещо ново. Унизително ниските заплати на научните кадри, орязването на бюджетите за изследователски дейности и необходимите за тях консумативи водят до перманентно изтичане на „сиво вещество”
от България, но и към анемия, колабиране, или смърт на родната наука, в чиито
ръце обаче е поставена съдбата на оптимално ползване на всеобщия интелект.

283

Аналогично е положението и в сферата на културата или изкуствата. Пазарният фундаментализъм арогантно насочва и брутално принуждава културтрегерите да произвеждат несравнимо по-малко по количество, а и със сигурност далеч по-ниски по качество духовни продукти, които са предназначени и,
разбира се, съобразени с ескалиращо сриващите се вкусове на публиката.
Създаването на крайно пошла масова културна продукция, в която сексът,
кръвта, насилието и криминалитетът са главните фигури на сюжета или на духовните инвенции, няма как да обезпечат и гарантират духовно облагородяване
и усъвършенстване на нашата публика, възвисяване на нейните естетически
критерии, социални вкусове и социални нагласи в днешното ни смутно, гнусно
време. (Някога великият руски поет и писател Н. Некрасов пише по съвсем друг
повод, че е имало и по-страшни, и по-тежки времена и нрави, но толкова гнусни
никога преди не е имало, а тази му присъда е съвършено присъща и за нашия
преход.) Тази тенденция обаче предпоставя бъдещата злощастна орисия на
духовността, която ще притежават и консумират идните поколения, генетически
обременени от днешните. Подобни тенденции са валидни и за браншовете, които в го-дините на прехода се очертават като най-печеливши. Ние систематично и неотклонно се превръщаме в желана дестинация, вместо на културния,
най-вече на алкохолния или сексуалния туризъм за самодоволни, или арогантни чужденци, които идват у нас, за да се разтоварят и избият комплексите си,
които не смеят да сторят това никога в собствените си държави. Затова си и
позволяват да се държат като колонизатори, да издевателстват, малтретират
хотелиерския персонал, а в последно време и да завеждат дела за всевъзможни измислени вреди и щети, които да бъдат възмездявани със солидни финансови компенсации.
Поставяне на сферите на културата, науката и образованието в коматозно състояние, поддържано с минимални ресурси и неадекватни за историческата констелация кадри, водят до бум на производството, възпроизводството и
принудителната консумация на човешки масиви, лишени от необходимите за
днешните предизвикателна знания, умения и способности. Преходът се оказва
приватизиране и монополизиране на контрола върху шансовете на хората за
достъп до съкровищниците на всеобщия интелект, до трезорите на мъдростта и
постиженията на науката, културата, изкуството и технологиите, завещани от
прежните и сътворени от днешните поколения в най-развитите държави и об284

щества в глобализирания свят. Това реално е втора, прикрита и публично неоповестена историческа и културна репресия, насочваща и галванизираща движението на огромни човешки маси към сферата на неграмотността, бездуховността, субкултурата и ограбването на възможностите за градеж и усъвършенстване на човешката природа в Новия свят. Първата репресия е органично
свързана с бруталното и аморално приватизиране или с монополизирането на
държавните фондове и общонародните ресурси чрез криминалната приватизация и безумната реституция в „реални граници”, които водят и до тотално ограбване на историческите, всекидневно-жизнените перспективи на огромни маси хора.
Илюзорната визия, която адептите на неолибералната диктатура налагат
на обществеността, е свързана с циничната реклама на свободата на избор на
днешния човек, която уж днес не била ограничена или контролирана, цензурирана както някога правели (при социализма) старите идеологически структури.
Всъщност дискретното ограничение и минимизацията на възможностите за
свободен и нормален достъп на обикновения човек, редовия гражданин до богатствата на всеобщия интелект на човечеството в прехода се оказват скрита и
публично непризната филтрация, селекция и редукция на този достъп за огромни човешки маси, изхвърлени зад борда, вегетиращи в маргинални слоеве,
разрастващи се пауперизирани среди, радикализиращи се лупенизирани групи.
В случая, привържениците на и осезаемо, законно, макар и аморално „облажилите” се от радикалния преход лица или групи могат незабавно да „контрират” с
аргумента, че в днешното общество едва ли не вече почти всеки разполага с
някакви високотехнологични джаджи, с GSM, РС, таблет или др. под., чрез които може да има персонален достъп до огромни бази от данни, циркулиращи в
облаците на дигиталните светове, виртуалните реалности и социалните мрежи.
В този ракурс се скрива и премълчава нещо друго: че по линия на американизираната масова култура, културните хоризонти и потенциали на масовия
човек бързо, силно и мащабно се деформират и преформатират към субкултурни образи и продукти, бълвани умишлено във виртуалността. В общество, в
което науката, културата, изкуството и творчеството са поставени на колене,
под диригентска палка и паноптичния контрол на външни ментори и господари,
обикновеният човек не може да разчита на истинска свобода в достъпа и консумацията на най-доброто от всеобщия интелект. У нас, в годините на прехода
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се формират огромни излишни човешки маси, които са тежест за държавата, но
се поддържат целево на това – нечовешко, скотско екзистенциално – равнище,
при което духовността им е буквално срината и дори изцяло липсваща. Найпоказателни в този контекст са вече исторически произведените от конвейерните поточни линии на преходните управници две-три поколения в ромската общност, за които чалгата е „връх” на човешката духовност. Цинизъм е да се смята,
че наличието и използването от тези хора на високотехнологиични информационни и комуникационни средства мотивира нормалните му достъпи до трезорите на всеобщия интелект. Днешните ни цигани са безработни, неграмотни,
безкултурни, но повечето имат, а и ежедневно се ползват от благата на високотехнологични джаджи в личния си бит. Е, какво тогава те търсят, намират или
използват в бездънните съкровищници на всеобщия интелект? Ясно какво! И
във всеки случай не онова, което може да ги изведе от нищетата, субкултурата
и нецивилизованите им реалности и нрави, господстващи в сегашния им живот.
Подобна картина изобщо не предполага надежди в разведряване и приближаване на хоризонтите на достъпа до, ползването на трезорите на всеобщия
интелект от народа ни. Тя ни превръща в неоколониална страна, в която основната трудова сила трябва да се ангажира с нискоквалифициран и слабо заплатен труд, да възприеме съдбата си на ангажирана с непопулярни и без добра
историческа перспектива професии – таксиметърджии, камериерки, сервитьори, проститутки и пр. обслужващ персонал за чуждите гости. А подобна работна
ръка не се нуждае от, нито има обективни условия и субективни желания, време, възможности да се докосне до и възползва от всеобщия интелект на света.
Знаменателният факт, че днешните предприемачески структури лобират
с всички сили държавните институции да им позволят и гарантират вноса на
чужда работна сила, е показателен, че те не желаят (по никакъв начин) да се
развива интелекта на българското население, то да се приобщава към офертите или услугите на всеобщия интелект. След приватизирането на държавните
фондове и обществените ресурси, днес родната олигархия и нейните креатури
отнемат и историческите перспективи на своя народ да се докосне и възползва
от богатствата на всеобщия интелект заради рязкото му пропадане в безпросветност, компютърна и обща неграмотност, и професионална изостаналост, за
което отговорност и вина носят само одиозните и самозвани елити на прехода.
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Аналогично е положението и в областта на публичното здравеопазване.
Преходът разби напълно предишната инфраструктура в този аспект, като превърна безусловно и безостатъчно здравните ни заведения в търговски обекти,
преследващи единствено печалбата. А е повече от ясно, че предусловие за
нормалния и оптимален достъп и най-вече за ефективно оползотворяване на
„капиталите” на всеобщия интелект са доброто здраве и нормалната психическа кондиция на гражданите. Вместо това обаче, Голямата промяна обуслови и
още продължава да задълбочава проблемите и трагедиите в тази сфера. Нещо
повече, фаворизацията на терминологията и фразеологията, асоциираща човека с капитала, представянето на хората като даден вид социален капитал или
трудови инвестиции, и пр., само илюстрират флагрантните процеси и тенденции на тотално овещняване, на пълно унищожение на хуманистичните потенциали в публичните ни политики, за които вече най-важните са печалбите, или
успехите в безпардонната конкуренция със съперниците. А още в римската античност великия Луций Аней Сенека доста мъдро е разкрил амбивалентните и
гибелни последствия от третирането на хората преди всичко като печеливша
инвестиция в конкретни сфери, от която най-често се възползват други страни.
Марксовата идея за всеобщия интелект предполага или изисква не само
огромно, а нормално, достъпно за всички хора количество на високотехнологични продукти и услуги, но, заедно с това, и тяхното високо качествено (смислено и ценностно полезно) използване за благото на всички, а пък и на всеки.
Нашата бурна и противоречива историческа съвременност обаче предлага друг, смесен продукт от мащабно количество и липсващо в значителна степен качество в достъпа и оползотворяването на съкровищата на всеобщия интелект и човешката цивилизация. Днес и у нас, въпреки че сме в много тежка и
продължителна криза, почти всеки човек вече е оборудван с различни високотехнологични „джаджи”, каквито преди тридесет години не притежават дори и
най-високопоставените персони в държавната йерархия. Наличието и масовата, повсеместната и всекидневната употреба на GSM, компютри, обзаведени с
най-последна дума на високите технологии екстри, обаче, съвсем не означава,
че техните притежатели и ползватели са напълно готови и реално способни да
осъществят пълноценен и духовно облагородяващ, усъвършенстващ ги допир с
и използване на богатствата на всеобщия интелект, циркулиращи в дигиталните светове. Просто защото количеството не винаги и не навсякъде е впечатля287

ващ символ, атрактивно олицетворение или пък сигурна гаранция на качество
на експлоатацията, на смислово-ценностните форми, ефекти и ползи от новите
високи технологии. Защото в родните условия и при днешните нрави последните повече се използват за банални и всекидневни, дори и примитивни, субкултурни занимания, които с нищо съществено, по-високо качествено не обогатяват, облагородяват, усъвършенстват личността на притежателя/ползвателя им.
Преди доста години знаменитият френски историк Фернан Бродел разкри
как за две-три поколения стоките-лукс се превръщат в масови вещи за повсеместна употреба. Това реално се случи и у нас, през годините на прехода – за
почти тридесет години, т.е. за поколение и половина или за две поколения, ако
ги таксуваме според най-популярната теория на генерациите на Уйлям Щраус и
Нил Хоув, уредите и услугите на супер-разкоша, или свръх-лукса се превърнаха
в битово ежедневие без това, обаче, да възвиси или облагороди, а – обратното,
– дори много осезаемо и съществено понижи или даже профанира критериите и
вкусовете на техните собственици и ползватели. Затова днес сме свидетели на
исторически процеси и трансформации, при които въвеждането в масова употреба на високотехнологични информационно-комуникационни уреди и услуги не
само не повишава, а даже е свързано с изключително рязко спадане на „социалното качество” на техните притежатели и ползватели. Днес вече и безработни, неграмотни цигани също разполагат с различни екстри на високите технологии, но и ги използват не за да обогатят интелектуалния си хоризонт, а за да
удовлетворят скотските си вкусове и нагони – да консумират до изнемога субкултурни продукции, порно, спортни състезания, деформиращи съзнанията им.
Не е случайно, че тъкмо в ерата на Постмодерността се явиха и развиха на бял
свят всевъзможни научни теории и псевдо-научни концепции за края и смъртта на човека; и че вместо постмодерният възвишен човек, глобалната епоха
конвейерно произведе, дистрибутира, рекламира, обменя и използва деформирани, деградирали и силно порочни типажи. Тук изобщо не си струва да говорим/пишем за агонията или гибелта на Духа на човека, който съвременните реалности и нрави тотално потискат, деформират, или пък даже направо убиват.
Става дума за Духа на човека, който е ориентиран в посока на най-великите и
хуманистични постижения на човешкия разум, но и който е способен да се бори
за Човещината. Този Дух и подобна Човещина обаче не се априорно дадени,
генетично или огледално унаследени от всеки един човек. Те са ярък символ,
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скъпоценен плод, рядко олицетворение и висше въплъщение на неговите усърдия и усилия да опознае и овладее високите достижения на човешкия разум от
цялата му еволюция. За жалост, ние исторически и всекидневно се срещаме и
сблъскваме най-вече с образите и проявите на неговата инволюция или регрес.
Това не бива да е изненада, защото образованието днес се превръща в бизнес,
който е безразличен и зле настроен към всички опции за възпитание на човешки добродетели. Повтаряйки постмодернистките мантри на неолибералните ни
ментори или господари, родните управници безсрамно и публично заявиха, че
Училището е само институция или сфера за образование, най-вече за производство на социален капитал, нужен за конюнктурното статукво и за безценремонната конкуренция на пазара, а не за възпитаване на морално добродетелни
и граждански отговорни социални типажи. Това заявява не друг, а самият министърът на образованието (в първия кабинет на Борисов) – Сергей Игнатов.
Няма как – с такава нискокачествена или увредена интелектуална „продукция”,
излизащата от тотално комодифицираната ни образователна инфраструктура –
да се надяваме, че ще можем да разчитаме на достатъчно осезаем и прогресивен растеж на човешкия контингент, който да е способен пълнокръвно, истински
демократично и хуманистично да открива и усвоява, а и да разпространява колосалните съкровища на човешката мъдрост, скрити и във всеобщия интелект.
Марксовата визия за оползотворяването на всеобщия интелект е дълбоко, органично, неразривно и плътно свързана и с идеята за хармоничното развитие на човешката личност, за предоставянето на такива обществени предпоставки, условия, реалности и възможности на човека, които да облекчат, но и
катализират облагородяването и усъвършенстването на човешката му природа.
В условията на българския преход обаче сме свидетели и дори все почесто самите ние ставаме жертви на пълно деформиране, промиване на мозъците и поведенческите философии на днешните хора. Вместо от хармонични,
днес все по-често сме заобикаляни, препятствани от ограничени социални типажи, които сякаш са фабрикувани по архитектурните планове на знаменития и
одиозен едностранчив социален тип на Херберт Маркузе, който е имунно чужд
и практически неспособен да осъществи нормален или пък хуманен, а най-вече
обществено-полезни допир до, употреба на богатствата на всеобщия интелект.
Масовият човек у нас днес все повече става едноизмерният Маркузев типаж.
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Подигравателните или пренебрежителните, но и официозно толерирани,
дискурси, че хармоничната личност е отживелица на погребания социалистически период, са пример за некомпетентността на техните демиурзи и пласьори
в обществото. Днешните скудоумни властници не знаят, че хармоничната личност е идеал на епохи и общества, на гении или ярки духовни практики, нямащи нищо общо с комунистическата идеология, нито с реално-социалистическата обществена практика преди 10.ХІ.1989 г., – Исак Нютон в последните двадесет години от живота си неистово се труди, за да открие алхимичния еликсир
и философския камък за сътворението на хармоничния тип човек, пък и цялата
висша сфера на алхимичните учения е посветена и на градежа на този типаж.
Да не забравяме и друг, също изключително важен момент в Марксовата
идея за всеобщия интелект – колосалната роля на Прогнозирането във всички
сфери на публичния и частния живот. Високотехнологичните пробиви и трансформации във всички жизнени сфери изобщо не са възможни без присъствието, а и без оптималното използване на добри прогностични анализи и дейности.
Примитивизацията и вулгаризацията на идеологическите дискурси и политическите технологии през годините на прехода, обаче, са рожба и оръдие на
неолибералните идеологеми или митологеми, реставриращи и фаворизиращи
Хаейковите бленувания за гибелната опасност или смъртоносната вредност на
планирането в конкретни сфери на човешките дейности. Днешният глобален
свят и олигархичните му кукловоди не само, че не се възползват, а даже и –
напротив, – тотално загърбват тези светли блянове, замествайки ги с развитие
на мощно стратегическо планиране от политическо, военно, икономическо, културно и пр. естество, като същевременно обаче не престават да ги рекламират
и натрапват на други общества. Само домораслите ни политици и самозвани
управници се оказват успешно облъчени, предани до смърт на фалшивите опции за зловредността на Планирането, което няма как да не се отрази, при това
и несъмнено крайно фатално, върху шансовете ни като държава, общество или
нация да се докоснем до и възползваме (по най-добър и полезен начин за общественото благо и отделния човек) от съкровищата на всеобщия интелект. Не
преставайки да каканижат и обругават социалното инженерство по времето на
социализма, глобалните и европейските ни ментори и господари подминават с
мълчание факта, че изграждането на Новия световен ред и неприятната поне
досега европейска интеграция всъщност са грандиозни социални инженерства.
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Политическата олигофрения в този ракурс е повече от очевадна. От една
страна, домораслите ни и европейски ориентирани политици и управници непрестанно възхваляват и депозират готовност да следват и изпълняват безпрекословно Плановете, които Брюксел им изпраща постоянно; от друга страна, в
идеологическата и политическата си реторика „сипят огън и жупел” върху всеки
опит да се изисква прогнозиране на процесите, съобразяване на движението на
реалностите с някакви уж предначертани планове. Всъщност, те също притежават някакви планове или исторически сценарии, които, обаче, въобще не са
съобразени с общественото благо и общонародния интерес, заради което не се
депозират публично, или дори се забраняват всячески техните критики и стигми. Иде реч за персоналните, корпоративните и елитарните дискретни планове
или сценарии, които редуцират, или изцяло възпрепятстват нормалния достъп
и пълноценното използване на съкровищниците на всеобщия интелект от широки човешки маси. А това е напълно естествено и разбираемо, защото компрадорският капитализъм, който бе установен отвън и отвътре в България, не е
способен на обществено полезни деяния, нито е заинтересован от и загрижен
за развитието на националния „човешки капитал”. Фактът, че домораслите ни
политици и самозвани управници не само не сториха нищо, за да спрат, а всячески оправдават и галванизират перманентните емигрантски вълни, е доказателство, че те не милеят за благото и просперитета на собствения си народ; че
са готови и способни да предлагат, дават на вересия кръвен данък на глобалната империя, прокуждайки млади, високообразовани и талантливи кохорти извън границите на Родината, превръщайки ги в днешни еничари на други цивилизации и културни модели, с което предварително обричат и държавата, и
обществото на огромно изоставане в процесите не само на получаване, а също
на създаване на богатствата на всеобщия интелект. Фактически, по обективните последици, самозваната ни политическа класа обслужва чуждите планове,
сценарии, които са във вреда на българската държава и на нашия народ. Така
Стара и Нова Европа, различните – развити или затънали в тежки и продължителни кризи – държави и общества циркулират на различни режими – едните се
възползват от екстрите и услугите на планирането, но вменяват или забраняват
на другите да прибягват до неговите възможности и ефекти, защото това щяло
да им навреди сериозно. Реално, днешната, постмодерна историческа констелация прокарва и дискретно легитимира амбивалентно отношение към и въз291

ползване от ресурсите на Планирането, което обаче е органична част, съдбовна предпоставка за оптимална употреба на всеобщия разум, като ние винаги се
оказваме и в губещи позиции, независимо от факта, че толкова прилежно спазваме указанията и препоръките, директивите и заповедите на менторите ни.
Визията и логиката за правомерно и оптимално използване на трезорите
на всеобщия интелект предполагат егалитарни реалности и нрави в обществения организъм, но в преходната българска държава такива липсват. Вместо
тях са налице ескалиращи социални и всякакви други неравенства и несправедливости, окупирания и приватизации, изнасяне и разграбване – чрез чужди
концесии, приватизации и т.н. – на природните ресурси и другите богатства на
страната, докато народът продължава все повече да затъва в мизерия, нищета.
България не е изключение от Глобалния свят, в който златният процент решава
всичко. И у нас също 2-3% държат националното богатство в свои ръце, а и
решават еднолично, или корпоративно как да го изразходват преди всичко в
собствена изгода. Достатъчно показателен в този контекст е типичният маниер
в редица публични изказвания на премиера Б. Борисов, който непрекъснато се
сравнява с Господа и твърде убедително се стреми да внушава на обществото,
че единствено от неговата добра воля зависи дали, как, а и на кого ще се даде.
Преходът успя само в един ракурс да „наподоби” нещо от Марксовите
императиви – че унищожи битуващата при социализма класова структура, но,
вместо да създаде безкласово общество, брутално и цинично възкреси, възпроизведе невиждана, потресаваща по фасона си, социална стратификация, на
чийто връх има две-три хиляди фамилии, извънредно облажили се от преходните комбинаторики, докато огромната част от народа, живееща и на ръба на
оцеляването, изпадна в пълна мизерия, безработица, нещастие или отчаяние.
Целенасоченото, а и масираното изпращане на политико-идеологическите
ешафоди и на исторически екзекуции на предишната работническа и селска
класа, както на социалистическата интелигенция и превръщането им в аморфна биомаса на прекариатски контингенти, които да са суровина, а и средство
за триумфа на уж отворения и свободен пазар, няма как да предполагат, но и
гарантират истинско осъществяване на Марксовата идея. А установяването и
поддържането (с всички законови и незаконни средства) на олигархичния модел в трансформиращото се общество няма как да нормално обезпечат, сигурно гарантират и перспективно да стимулират към масов достъп и разумно полз292

ване на всеобщия интелект на човечеството, което също изпада в тежка ситуация.
Марксовата идея обаче няма много сродни черти и смислово-ценностни
послания с левите и ляво-радикалните опции на киберкомунизма, които авторитетни западни мислители и идейни направления предлагат и твърдо отстояват.
Просто защото в тази идея най-същественото е творческата интенция на човека като род, вид и индивид, а не евдемонистично-хедонистичния пейзаж на неговата екзистенция, подчертаван твърде релефно в подобен вид съчинения. А
това се отнася и за естеството и радикалността на класовите трансформации,
по-точно за изчезването на класите, предхождащо или ознаменуващо особена
и пълнокръвна егалитарност между хората, или общностите в дадения социум,
а не както днес се прокарва – дигиталният просперитет на едни лица или групи
да е причина, или гарант за тяхното субординиране и дори господство на други.
Подобна одиозна симптоматика днес забелязваме в преходното ни общество, макар тя да не е прокламирана или осъществявана от леви субекти, а
от дясно и дясно-центристки мислещи и действащи лица и групи, т.е. от т.нар.
млади, красиви, умни, способни и доказали талантите си навън, а и у нас хора,
които публично демонстрират своето високомерие и презрение към масите на
обикновените хора от народа, към обикновените граждани или малките човеци.
Следователно, притежанието и експлоатирането на високотехнологични уреди
и услуги, които са кристализация и на общочовешкия интелект, не водят автоматично и еднопосочно до разцвета на човешкото в облика на техните субекти.
Самите тези субекти не желаят да бъдат или сами не се признават за части от
някаква класа, но държат да ги оценяват като част от някакви страти, съсловия,
което фактически разкрива и техните стремежи за вертикализация над другите.
Такива манталитети и поведенчески маниери нямат нищо общо с егалитарната
опция или визия, която е смислово „закодирана” в Марксовия всеобщ интелект.
Напротив, те отричат или дискредитират всеки опит за егалитарност на хората.
Дори гражданските ни протести, вместо да сплотяват народа, още повече
разделят обществото24. Умишленото, демонстративно и натрапчиво деление на
умни, млади, красиви, интелигентни и талантливи хора, общности и поколения
в дисонанс или конфликт с далеч по голямата друга част на народа – неоснова24

Виж подр.: Мизов, М. Гражданските протести – 2013 г. Февруари срещу Юни. С., „Авангард Прима”,
2014, също и Гражданските протести – 2013 г. Множествата срещу Народа. С., Авангард Прима”, 2014.
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телно представяна, описвана, упреквана или даже обвинявана, че е тъпа, дърта, грозна, неграмотна и некадърна, с провинциални манталитети и селски маниери маса – неминуемо обуславят, катализират стесняване на възможностите
за взаимно, всеобщо, добронамерено търсене и намиране на решения за найзлободневните въпроси, колизии на нашия преход. Няма как с такъв разединен
отвътре и отвън народ, подлаган на всевъзможни спекулации и манипулации на
неговата историческа памет, а пък и на социалното му въображение, да се върви към оптимално използване и на съкровищниците на човешката цивилизация.
Формалните тези и аргументи, че Голямата промяна е предизвикала интензифициране на внедряване, а и разнообразяване на качествено-количествения арсенал на съвременни високотехнологични, сега превръщащи се в масови
информационно-комуникативни продукти и услуги не издържа на сериозна критика. Показателни в този аспект са скоростните промени в разпространението и
употребата на новите (високо технологични) вещи и услуги, като различни модификации телевизори, радиа, компютри и ред други всевъзможни дигитални
„джаджи”, които в бившото социалистическо време и общество изобщо нямат
равностойни прототипи или аналози. Фактът обаче, че днес хората разполагат с
десетки пъти повече радио- и телевизионни канали, дори с немислима за предишните генерации битова и друга апаратура, или с редица други съвременни
облекчения и удобства за публичния и частния живот на хората, само гарантира по-качественото операционално ползване на тези средства, а не тяхната покачествена смислово-ценностна употреба за облагородяване и усъвършенстване на човешката природа на днешните и, като предпоставка, залог или инвестиция и на бъдните генерации. Съвременните хора и поколения разполагат
с несравнимо по-качествени информационно-комуникативни средства и услуги
от тези в миналото, но това ни най-малко не прави преобладаващата част от
тях много по-духовно извисени, по-морални и по-комуникативно облагородени,
отворени към другите хора/генерации. Опциите за отвореност към света и богатствата на човешката цивилизация сега водят преди всичко до тяхната битово-всекидневна, профанирана, пък и екзистенциално-утилитарна експлоатация.
Днес вече хората не общуват нормално, по старому дори когато са в къщи, а си
говорят по GSМ-те, по скайпа или чата, с което се деформира пряката човешка
комуникация. Отчуждаващите ефекти на машинариите, за които Маркс толкова
задълбочено и подробно пише, се проявяват днес мощно, но и амбивалентно
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във въздействията на дигиталните средства за комуникация между хората. Хората все повече се привързват към и дори става роби на джаджите си, но вече
и все по-малко или почти не общуват по старому с другите ближни и непознати.
Привидно сближаващи и неимоверно улесняващи човешките дейности, високотехнологичните уреди и услуги (паралелно и същевременно) отдалечават, а и
затрудняват хората в тяхното взаимно опознаване, в градежа на искрено и
нормално човешко съчувствие и съпреживяване, на активно съучастие в решаването на екзистенциално значимите проблеми и колизии на останалите хора.
Тук дори не си струва да говорим/пишем и за новите психически болести, които
по-старите поколения изобщо не познават, но които за днешните, а още повече
за утрешните генерации се превръщат в опасна пандемия, заради пристрастяването или зависимостта им към дигиталните вещи, без които те вече не могат.
Повишеното качество на високотехнологичните уреди и услуги автоматично не води директно и еднопосочно към увеличаване броя на духовно богати човеци. То е само някаква предпоставка, която обаче трябва правилно да се
осмисли и смислено оползотвори, ако човек желае духовно да се облагороди.
Дори се случва обратното, колкото повече навлизат и се ползват такива средства или услуги в годините на прехода, толкова повече (макар не пряко предизвикани от тях) се развиват и умножават процесите на човешка атомизация, социалдарвинистки житейски философии, егоистично капсулиране и меркантилно
изолиране на жизнения свят на съвременния човек от световете на другите хора, от света на собственото му общество, или пък на собствената му държава.
В аналоговата епоха на социализма расизмът, ксенофобията, антисемитизмът, интересът и ангажиментът към екстремистки, радикални и фундаменталистки структури е сведен почти до нулеви стойности, а в сегашната дигитална панорама и виртуална атмосфера техните котировки и присъствия „скачат
до небесата” в практиката. Вместо, както се обещава от рекламните им агенти и
производители, високотехнологичните „джаджи” да носят повече спокойствие и
порядък в ежедневието или психиката на техните консуматори, те обуславят и
галванизират растяща тревожност, непрестанно безпокойство, депресиращо
чувство за несигурност и кошмарен усет за тотално, перманентно наблюдение.
Въпреки техните „екстри” и оферти, животът на днешните хора става все похаотичен, люшкащ се между пиковете и гърчовете на своенравната конюнктура.
Ескалацията на процесите на отчуждение, на очеваден или плашещ не само
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властниците политически и граждански абсентизъм в условията на повишаване
на качеството и количеството на използваните от масовия човек нови информационно-комуникативни приспособления и услуги са доста индикативни за това, че липсва пряка, автоматична и сигурно гарантирана зависимост от тяхното
пренаселване и експлоатиране върху социалните условия, реалности и нрави.
Като че ли се създава и утвърждава обратно пропорционална зависимост: колкото повече са снабдени с такива високотехнологични уреди и услуги днешните
хора, толкова по-незаинтересовани и по-малко знаещи са за политическите реалности, за истинските причини и фабули на ставащото в държавата и социума.
Сякаш призракът на Марксовия постулат за отчуждаващият характер на машините вилнее свободно и безнаказано в публичния/частния живот на гражданите,
въпреки че сега Маркс е превърнат от икона в одиозен артефакт на миналото, а
неговата идея за всеобщият интелект публично е оповестила смъртна присъда
на капитализма, предопределена гибел на пазарните ценности, норми и нрави.
Фактът, че у нас, през годините на злополучния преход става динамично
внедряване и масова употреба на редица високотехнологични уреди и услуги
обаче не доказва, че идва краят на Пазара. Напротив, той става все по-фундаменталистки и тоталитаристки ориентиран, дори вече се говори/пише за пазарен фашизъм, пазарна диктатура и панархия, при които хоризонтите за достъпа
до съкровищата на всеобщия интелект стават все по-далечни, по-тъмни за все
повече (изхвърлени зад борда) човешки маси. Пазарът вече безпрепятствено
обсебва и безнаказано си присвоява цялата държава, поставя и гражданското
общество в своя услуга, без всякакви угризения къса живи късове от националното тяло и ги запращи било в емиграция, било директно в гробищата, защото
непосилният живот, който сервира, води до ескалираща смъртност сред народа. Вместо да изгради и утвърди свободно, независимо и активно гражданско
общество, което да коригира или противостои на волунтаризма на държавните
персони и институции, у нас преходът формира и „форматира”, налага и рекламира най-вече структури на гражданското общество, които са инспирирани, но и
финансирани отвън, или отвътре, от самите правителства, за да подпомагат
дискретно, или публично дейността, и да отклоняват вниманието на обществеността от истинските причини, но и реалните последици на зловредния преход.
Присвоената, използваната или паралелната държава вече не е само атрактивна политическа метафори, но горчива реалност и кошмарно условие за ог296

ромни човешки маси. Телефонните измамници, дигиталните аферисти, прехвърлящи фирми, имоти и ресурси, без съгласието на техните собственици и в
продължение на почти три десетилетия без да бъдат заловени или ако бъдат
разкрити, да не могат да бъдат осъдени, защото законите са направени така, че
да осигуряват „чадър” на престъпниците, отдавна са станали банална част от
ежедневието на хората. Престъпниците отдавна разполагат с и противозаконно
използват високотехнологичните приспособления, а държавните служби не правят почти нищо, за да ги хванат, а после и осъдят справедливо. Затова в обществото витае мнение, че престъпниците имат свои покровители във властта.
Високотехнологичните джаджи напълно са отчуждили престъплението от наказанието, разкъсали са връзките между отговорността и вината, от една страна,
и възмездието и наказанието, от друга, защото правните закони влизат в пряк
сблъсък с моралните ценности и норми, с обществените блага, пък и интереси.
Законите вече не са за всички, нито правят равнопоставени и равноправни хората, а – обратно, – са изобретени така, че да са селективни и неравни в зависимост от статуса и връзките, от корумпираността и криминалитета на лицата.
Машината на правосъдието отчуждава човека/гражданина от властта на нравствените ценности и норми, от обществените порядки и традиции на държавата,
а днешните граждани са далеч повече „гайки”, „винтове” на техните механизми
отколкото са били в миналото, което днес е упреквано и дамгосвано за всичко.
Отчуждението е проникнало и безнаказано господства в публичния и частния
живот на хората, въпреки че управниците му придават други визии, а и ефекти.
В политическите дискурси все повече нахлува и се използват метафорите за машините на властта, на държавните и политическите институции, без,
обаче, подобни квалификации да се съобразят с Марксовата версия за отчуждаващия характер и ефект на машините върху човешката природа и социума.25
У нас този аспект е изцяло свързан с избирателно, а и стигматично описание на
миналото, отнася се преди всичко за социалистическата държавна машина или
за уж тоталитарната машина, въпреки че именно в богатия и развит, еталонен с
25

Тъкмо от леви мислители на богатия и развит европейско-американски Запад обаче публично се лансират и аргументирано защитават идеи, концепции, доктрини и теории за генеалогията и феноменологията на машините на властта, желанията, принудата, терора, действията и всевъзможните амбивалентни
последици от тяхното забележимо или незримо, инструментално прикрито функциониране върху човешките съзнания, поведения и жизнени светове. Стига само да погледнем към трудовете на М. Фуко, Ф.
Гатари, Ж. Дельоз, Ги Дебор и други, за да се убедим, че чисто метафоричните контексти, който в нашите политически дискурси тотално доминира, в Западния свят имат съвършено различни смислови заряди.
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демократичните си традиции и нрави Запад много отдавна са разконспирирали
и осъдили чисто идеологически-пропагандното и политически инструменталното конструиране и експлоатиране на понятийната колекция за тоталитаризмите.
По необявени и непредотвратени в рекламните проспекти опции, всички
високотехнологични „джаджи” и услуги неимоверно много улесняват, ускоряват
и възпроизвеждат, но и гарантират достатъчно „светли бъднини” за ескалацията на дигиталните рискове или на виртуалните кошмари за все повече хора във
финансов, политически, социален, а дори само в чисто екзистенциален аспект.
Дигитализацията налага в публичен/частен жизнен оборот все повече и
по-нови възможности и средства за източване на психичните и други ресурси
на хората, въпреки внушенията на техните производители и пласьори, че гарантират голяма сигурност. Не само че държавата се е превърнала в ужасен
вампир, но самата тя е сътворила и размножила всевъзможни типове на хораемоционални вампири26, които по най-различни начини издевателстват и смучат жизнените сокове, кръвта и смисъла на живота на моментните им жертви.
Не само държавата е станала токсична, но в годините на прехода тя конвейерно е произвеждала, дистрибутирала, а и налагала на „пазара” на реалностите и
нравите разни модификации на „токсични личности”, които обаче просперират,
докато чистите умове и души неимоверно страдат и непрекъснато губят битки.
Влошеното екологично състояние на родната природа е само символ, симптом
и олицетворение на крайно увреденото екологично състояние на политиката27.
Преходът е обусловил и осъществил не само грандиозно и престъпно източване на държавни и обществени ресурси в джобовете и кесиите на малцина,
но е предизвикал и системно възпроизвежда източване на психични и духовни
енергии на зашеметените, обърканите или отчаяните от „менюто” му граждани.
Това „източване” на енергиите и финансите на народния организъм не предизвиква оптимистично „разтваряне” на въпросните хоризонти. То провокира само
тяхното свиване, смрачаване, притъмняване и почерняване, ведно с все почестите погребения. Забулените, тъмните хоризонти за достъпа до всеобщия
интелект са все по-чест гост, дори стават репресивен и арогантен хазяин в жизнените светове на огромни маси, които все повече се отдалечават и отчужда26

Виж подр.: Бернстайн, А. Эмоциональные вампиры. Как вести себя с людьми, которые питаются вашей энергией. М., „София”, 2017.
27
Срав.: Мизов, М. Екологията на политиката – път за завръщането на човещината. – В: Екология и хуманизъм. Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми. С., „Авангард Прима”, 2013.
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ват от световната култура, от истинските стойности, а се превръщат в заложници на сурогатната и пошла масова субкултура, цъфтяща през прехода. Затова
преходът може да се счита и за погребение на смисъла на тази Марксова идея.
Марксовата теза за всеобщия интелект предполага или изисква наличието на истински Прогрес не само като идейна визия, а и като практическа реалност в обществото и човешката екзистенциалност в публичен и частен аспект. А
в условията на тоталното господство на Постмодерната рационалност, темата
за прогреса е умишлено и твърде силно дискредитирана, тотално дезавуирана,
преднамерено стигматизирана и инструментално остракирана в научните дискурси, а оттам и в политико-идеологическите наративи на разнородните и разнолики партии. Постмодерността най-безцеремонно обвинява и дори се гаври с
духа и високите хуманистични, демократични постиженията на Просвещението
и Модерността, на чиито исторически сметки или биографии приписва всичките
(реални и имагинерни) трагедии на човечеството през последните няколко века.
Българският преход също не прави изключение в този нелицеприятен ракурс. Той буквално папагалски повтаря, безропотно следва по петите и сервилно обслужва своите чуждестранни ментори и господари, които пък вменяват на
българския народ, че никакъв исторически, икономически, социален и културен
прогрес не е бил осъществяван през периода на социалистическото общество.
Точно „златното време” за българската наука, култура и изкуство – това през
времето на социализма – сега всячески се отрича, стигматизира и дамгосва, уж
с презумпцията, че било време на невиждана и нечута цензура. Ала тъкмо преходът кара днешните хора далеч повече да се страхуват какво говорят и дори
какво мислят, защото са твърдо убедени, че навред има очи и уши на властта.
Да не говорим/пишем за тоталния регрес в икономиката, който хората ежедневно усещат по джобовете, на гърба на все по-тежките си житейски съдби и с неотменния страх за работното място, утрешния ден и за бъдещето на децата им.
Както добре знае всеки нормално развит човек, Прогресът винаги е органично свързан не само с еволюционно-реформистките стъпки или промени, но
и много повече с различни типове Революции в политиката, икономиката, социалното и културното дело, в технологичните иновации и усъвършенствания на
жизнените светове на хората, които правят скокове и откриват нови хоризонти.
Марксовата идея за всеобщия интелект предполага особена симбиоза на
Прогреса с Революцията в различни сфери на обществото и човешкия живот. А
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в преходното ни (разпадащо се) общество, обаче, темите за Революцията, за
нейната същност и специфика, мисия и ефективност са напълно табуирани, или
са стигматизирани до безкрайност, или са най-цинично, или перфидно експлоатирани в качеството им на „исторически поуки”, чиито съдържания и фабули не
бивало (по никакъв начин) да се допускат отново в социума. Няма как тогава,
когато обществото и неговите граждани са формирани и форматирани с подобни неадекватни представи и тълкувания за Революцията, да се очаква, че ще
са готови или способни да направят истински революции, или скокове в науката, а и другаде. Технологичното движение „стъпка по стъпка”, което чуждите ни
ментори непрекъснато ни рекламират и с което ни омайват като песните на сирените, не само приспива нашите мозъци, но ги прави и неспособни за дръзки
планове и смели пробиви в разни сфери. Това е чистопробна опашкарска логика и стратегия, която обаче днес ни се представя и възхвалява като единствено
възможното и съдбовно наложителното за нас догонващо развитие, което в
условията на глобалния свят и технологичните революции винаги се оказва закъсняло, неспособно да изравни своя субект с онези, които се опитва да догони.
Проблемите с незаконното и аморално престъпване границите на личната неприкосновеност, с незаконното събиране, архивиране и ползване на всевъзможна информация, чрез която се профилират, конструират и манипулират
човешки типове, се превръщат във все по-жестоко (историческо и екзистенциално) всекидневие. Разпространението не само в политиката, а и в делничния
живот на всевъзможни типове „джаджи” за послушване, следене и невидим
контрол на „интересни лица”, отдавна е баналност. Опасностите и страхът дебнат вече отвсякъде. Не е чудно, че нахлуването на прехода идва с железни решетки, усложняване на приспособленията по вратите, възпрепятстващи проникването на чужди, злонамерени лица в къщите, апартаментите, вилите, гаражите. Политическата цензура, идеологическата репресия и политическият остракизъм в годините на прехода разкриват непознати (за обществеността) физиономии.28 Стига се до политическа забрана и преследване на носталгията29, а
призраците и разрушенията от бесуването на политическия вандализъм личат

28

Виж подр.: Мизов, М. Политическата цензура. Теоретическа разходка с Карл Маркс в приказния
свят/парк на цензурата. С., „Авангард Прима”, 2014, от него също: Политическият остракизъм. С.,
„Авангард прима”, 2014.
29
Виж подр.: Мизов, М. Носталгията. Размисли и ескизи. С., „Авангард Прима”, 2011.
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навсякъде.30 Политическият слух на хората се променя и започва да слуша или
чува избирателно онова, което тихо шумоли или гръмогласно бучи в социалните реалии, а политическите слухове стават единствено „валидната” информация, която неспирно циркулира в обществото, на която хората като че ли все
повече вярват.31 А както е добре известно дори на неграмотния или некултурния човек, слуховете обикновено нямат нищо общо с трезорите, мъдростта на
всеобщия интелект. Днес обаче високотехнологичните джаджи обслужват сервилно, но и ефективно възпроизводството, пласмента и инструменталната консумация на слуховете, вместо – напротив и според Марксовата идея, – да разбулват техните заблуди.
Политическите заблуди и социалните илюзии винаги имат някаква особена смислово-ценностна миризма, която може да варира от очарователна парфюмна емисия до отблъскваща и прогонваща надалеч човека воня или смрад.
А това не може да бъде никаква случайност или неочаквана изненада, защото
машините винаги или около тяхната продукция създават някакви емисии от миризми и аромати, които въздействат осезаемо на психиката и живота на хората.
Така става и в годините на прехода, когато „машините” на властта започват да
произвеждат, а и консумират (в качеството на суровини) огромни количества от
всевъзможни социални миризми, политическа смрад и воня, като същевременно пускат в конвейерни количества силно напарфюмирани илюзии и химери,
защото нарушеното или хронично увреденото политическо обоняние на съвременните хора и поколения се нуждае от съвършено други миризми, аромати.32
Наличието, а и продукцията на тези машини оказват съответни влияния и
върху политическите вкусове на обществото и на отделния редови гражданин.33
„Машинарията” на политиката и технологичните съоръжения на властта в държавата и обществото налагат съвършено други опции за смисъла и практическите изяви и на политическото тяло на обществото, на групата и на индивида.34
Тези опции обаче нямат нищо общо с Марксовата визия за всеобщия интелект.
Точно обратното, те превръщат политическото тяло в политизиран уред, в ма30

Виж подр.: Мизов, М. Политическият вандализъм. С., „Авангард Прима”, 2018.
Виж подр.: Мизов, М. Тайните на политическия слух. С., „Авангард Прима”, 2017, а и от него също:
Политическите слухове – вечното оръжие на/срещу властта. С., „Авангард Прима”, 2018.
32
Виж подр.: Мизов, М. Политиката като обоняние и парфюмерия. С., „Авангард Прима”, 2016.
33
Виж подр.: Мизов, М. Мистериите на политическия вкус. С., „Авангард Прима”, 2017, а също от него:
Политическите вкусове в прехода. С., „Авангард Прима”, 2017.
34
Виж подр.: Мизов, М. Политизираното тяло. С., „Авангард Прима”, 2016.
31
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нипулируемо оръдие на видимата и задкулисната власт, декретираща прехода,
а и в странно сляпо-глухо-нямо същество, което не се ръководи от посланията
на мъдростта, акумулирана в трезорите на всеобщия интелект на човечеството.
Днешните хора стават все по-слепи и по-глухи за истините за времето и събитията, а и сякаш неми, дори съзнателно, защото и твърде много се страхуват от
своеволията и безнаказаните насилия, от престъпленията на властта, които се
увеличават с всеки изминат ден, всяка седмица, месец или година на прехода.
Високите технологии изменят статуса на двата пола и превръщат историческия монопол на образа на майката в артефакт: вместо един, вече има няколко типажа за идентичността на днешната майка. Новите високотехнологични
джаджи стават неразделна част от инструментариумите, прилагани успешно
при трансфера и експлоатацията на доброзорно и принудително забременели
наши жени, които у нас, или в близки страни, се превръщат в донори на яйцеклетки, в търговки на бебета. Всички ценности, норми и трафарети за човешката
интимност са буквално и фактически пометени от вавилонското пришествие и
господството на новите джаджи. Рогът на изобилието на продуктите на високите технологии, вкарани в публичния и частния живот на съвременните хора, все
повече се превръща и в лавинообразна стихия на непредвиждани, неочаквани
и стремглаво ескалиращи заплахи, в реални рискове. Технократичният оптимизъм все повече, все по-бързо се заменя с технократичния песимизъм. И това е
част от житейската орисия не само на хората от богатите страни, а също у нас.
Примитивно или целенасочено скалъпеното профанирано издание и
перманентно „преиздаване” на визията и реалностите на един недоразвит (компрометиран във всяко отношение) пазарен механизъм, в който господстват само най-лошите му страни, също е доказателство, че хоризонтът на всеобщия
интелект не се разведрява и умножава въпреки внушенията или убежденията
на облажилите се от прехода елити, че е налице триумфално шествие на технологични иновации и масова употреба на информационно-комуникационни
уреди. Технологичният рай или оазис, който новобогаташите могат да си позволят и да използват ни най-малко не ги превръща в морални еталони, в състрадателни и съчувстващи на проблемите и болките на другите същества. Дори
инцидентните им филантропични изблици и публични прояви са силно меркантилизирани и обикновено са свързани с някакви изборни кампании, или с пазарни сценарии.
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Преходът започва със съблазнително примамливи и неимоверно обнадеждващи лозунги за много бързо изграждане на демократична, правова, социална и просперираща държава, която за кратко време ще изпрати в каторгата
на миналото и забравата паметта или остатъците от социалистическия период.
Забравата на миналото и паметта за строителството на новото общество се
превръщат в фокус на политическите дискусии, полемики, крамоли и вражди.
Но нито анатомията на историческата забрава, нито пък тази на политизираната памет спомагат обществото и неговите граждани да станат по-духовно пречистени, по-възвисени, по-благородни и обществено полезни за другите хора.35
Но Марксовата идея за анатомията на отчуждения вещен свят, като ключ към
анатомията на потиснатия, а и ограбен, деформиран или осакатен дух на личността, сякаш има само една възможност за реално присъствие – нелегалната.
Всичко това обаче е в пълен разрез с гръмогласните и щедри обещания
или с невероятно и прекалено атрактивните визии, които конструкторите, архитектите или технолозите от зората на прехода толкова безразборно, но и неуморно сервират на обществото, за да спечелят доверието му за своите афери.
Обещават се интензивни и обезпечаващи отваряне, пък и разнообразяване на
духовните и материалните хоризонти на обикновения човек в стремежите или
опитите му да се докосне до, ползва с шепи богатствата на всеобщия интелект.
Новата държава следва да внедрява нови високотехнологични продукти и услуги в полза на гражданитe и обществото, да гарантира техния живот, просперитет, спокойствие и сигурност. Нищо такова не става, но се реализират противоположните ефекти и трагични последици за държавата, обществото и нацията.
Държавата почва да тлее, обществото да вегетира, а нацията дори да изчезва.
Вместо изкусително оптимистичната визия за бъдещата държава, злополучният
преход налага антагонистичната версия на бързо регресираща, анемична, агонизираща и изчезваща социална и национална държава, която има извънредно
лош международен и още по-отблъскващ вътрешен имидж като най-корумпирана, тотално мафиотизирана и пропаднала във всяко отношение страна, страдаща и от гибелен демографски колапс за основния й държавно-творен етнос.
Управляващите в годините на прехода елити не правят нищо съществено за да
предотвратят емигрантските вълни, а дори създават непрестанно обществена
35

Виж подр.: Мизов, М. Анатомия на политическата забрава. С., „Авангард Прима”, 2016, от него също
така и: Властта на спомените и/или спомените като власт. С., „Авангард Прима”, 2008.
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атмосфера и реалности, които мултиплицират представите за страната ни като
обхваната от исторически невиждана и нечувана социално-политическа чума. А
още Вилхелм Райх показва36, че държава, обхваната от такава чума, е оазис за
възхода и господството на „малките хора”, моралните джуджета, политическите
гномове, духовните, социалните пигмеи, които се мислят за истински великани,
особено когато в ръцете им са лостовете на властта или съдбите на други хора.
Тези одиозни референции на преходната държава не форсират и гарантират
каквото и да е отваряне на ведри хоризонти за достъпа до и ползването на съкровищата на всеобщия интелект на човечеството, а – тъкмо напротив, – обуславят, възпроизвеждат и „циментират” свиване и смрачаване на тези хоризонти
или поне на селективното им отваряне само за каймака на обществото – не и за
разположените по другите етажи на държавната и обществената пирамида все
по-забележимо страдащи или явно пропадащи към дъното социални общности.
Държава, която се намира на най-челно място в топ-листата на страните,
имащи най-висока смъртност, най-ниска раждаемост и най-нещастно население, не може да претендира, че има големи шансове за разтваряне на хоризонтите към всеобщия интелект. Точно обратното, – тези й характеристики я представят като все по-отдалечаваща се от него, даже като изчезваща, неспособна
да извърши своите днешни/утрешни вложения в трезорите на този интелект,
заради простата причина на нейното фактическо умиране. В това се състои истинското, чудовищното престъпление на елитите на прехода, които вкарват в
такава одиозна и летална кондиция собствената си държава, социума, нацията.
Нека си спомним, че в зората на прехода десни, центристки и леви популярни политици се надпреварват неуморно да внушават на или да убеждават
обществото, че само за няколко, по-точно за 4-5 години можем/трябва да стигнем, да се изравним с най-развитите и богати западни държави. Политическите
и идеологическите опции на повечето партии бяха свързани с мобилизация на
гражданските енергии в посока на консуматорски, фалшив, невъзможен и непостижим развит капитализъм, който щял завинаги да погребе паметта за спокойствието, уюта и сигурността на бившето социалистическо време и общество.
Обаче фактът, че сега все повече растат социалните носталгии към миналото
време и общество, е твърде показателен за това какво се е случило с надежди36

Виж подр. Рейх, В. Посмотри на себя, маленький человек. М., 1997.
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те, упованията, преднамерено инфилтрираните в съзнанията на хората илюзии.
Днес сроковете вече са променени, увеличени до размерите на 70-80 години –
и то при спазването на редица прекалено несигурни, доста сложни условности.
Перверзията, перфидността или арогантността и цинизмът на политиците37, че
народът и обществото трябвало да се смирят с и да изтърпят мъчителния преход през „долината на сълзите” (по израза на много популярния по онова време
Ралф Дарендорф) отвеждат единствено до експоненциално изоставяне и дори
сякаш вечно забравяне на народа в безконечната пустиня на социалното отчаяние или на пълната историческа безнадеждност и безизходност. Фактът, че
управниците „отвориха” обществото към богатия и развит свят само чрез умишлено инспирираните от тях емигрантски вълни, доказва, че истинският, но публично прикритият или неоповестеният смисъл на Промяната е бил своеобразно
„затваряне” на обществото и държавата, „заклещването” им в капаните на различни външни и вътрешни олигархични сценарии, които, обратно на помпозните обещания за отваряне, капсулират още повече и изолират задълго от богатствата на всеобщия интелект огромни маси от днешните/бъдните генерации.
Вътрешно-държавните и външно ориентираните миграционни вълни показват, че новите елити и техните задкулисни кукловоди нямат никаква нужда
от това население, нито се интересуват от неговата съдба сега и за в бъдеще.
Но Маркс беше предвидил, описал и анализирал как технологиите правят излишни, ненужни хората, които са засегнати от тяхното пришествие, господство.
Едно излишно население не може да бъде истински полезно, нито да е солидна
историческа величина, гарантираща освобождаването, а пък и плурализацията
в употребите на хоризонтите за достъпа до всеобщия интелект на Историята.
То няма място, роля сред творците и вложителите на стойности в него. А това,
което реално сториха елитите на прехода е колосална историческа лъжа, тотална манипулация и невиждано предателство към собствената държава,
към обществото и към собствения народ. Това е истинската същност и трагичната цена на извършеното в прехода „демонтиране”, кардинално трансформиране на държавата, пък и на обществото. Вместо реално да „отворят” хоризонтите за своевременен и качествен достъп до съкровищниците на всеобщия интелект, те затвориха или най-много селективно, а и едностранчиво, палиативно
37

Виж подр.: Мизов, М. Политическият цинизъм. С., „Авангард Прима” 2012, а така също от него: Метаморфози на политическия цинизъм. С., „Рива”, 2014.
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и инструментално отвориха само някои процепи в тези хоризонти, при това само за определени социални слоеве и типажи, добре „облажили” се от прехода.
Марксовата идея за всеобщия интелект пледира за изчезване на класовите различия в резултат на всеобщото използване на новите технологии и на
техните ефекти върху светогледа, битността и битийността на хората в новото
общество. Тя е част от разгръщащата се еволюция на изчезване на класите. А
в годините на злополучния преход става друго. Не само брутално, скоростно се
руши предишната класово-стратификационна структура на обществото, ведно с
формално политизирано и идеологизирано стигматизиране на класовите принципи и ценности, но се възстановява, усложнява и рязко умножава антагонистичния потенциал на класови идентичности, които, от една страна, бързо и мащабно губят атрибутите си от времето и обществото на социализма, от друга –
увеличават дистанциите и отчуждението помежду си; обуславят се исторически
непознати мутации, хибридизации, клонирания или кентаврични фигури на непрестанно пролифериращите се бивши класови типажи в нови видове страти.
Фактът, че политико-коректният лексикон и жаргон на политиците им позволява
или скрито задължава да бъдат непримирими към откровеното изповядване на
класови дискурси, а, заедно с това, ги мотивира и „циментира” да се етикират и
да защитават интересите и статуса на самозваната политическа класа, е индикативен за амбивалентността, перверзността на злоупотребите с класовите
принципи, ценности, роли и дългове. В класово разслоеното и противопоставено общество няма възможности за истинско, демократично, хуманистично, пък
и усъвършенстващо човешката природа на неговите членове отваряне на хоризонтите към всеобщия интелект в света. То предизвиква и гарантира отваряне
на тези хоризонти за някои страти и господстващите класи, без да значи, че те
ще се възползват оптимално от културното богатство на всеобщия интелект. То
обаче предизвиква все по-интензивно затваряне и мащабно смрачаване на тези хоризонти за останалите социални класи, които са и ощетени от този преход.
Целенасоченото интензивно дискредитиране и рушене на социалната, а
после и на националната държава е скритата част от глобалните сценарии на
неолибералните олигархии, утвърждаващи Новия световен ред в съвременния
ни свят. Тези сценарии целят отдалечаване, отчуждаване от, инструментално
контролиране и управление на селективна употреба на хоризонтите на достъп
до всеобщия интелект. Днес все повече фини познавачи на новите дигитални
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реалности и нрави смятат, че Интернет се превръща в умишлено създадено, а
и тайно регулирано информационно бунище, където само с цената на високи
знания и умения може да се открият златоносни прашинки на истински полезни
и облагородяващи човешката природа знания, ценности. Фактически, за огромна част от използващите новите високотехнологични уреди и услуги съдбата им
е да бъдат само вехтошари, ровещи се в неизчерпаемите боклуци на Мрежата.
Свиването и разгромът на цели икономически отрасли, взривните вълни
от безработица, мизерия, социално отчаяние и екзистенциална безизходица за
огромни човешки маси в света и у нас обуславят или катализират увеличение
броя на неграмотните, некултурните и нецивилизованите хора, които не могат
да имат правилни критерии и добри умения, способности за подбор и използване на богатствата на всеобщия интелект. Деинтелектуализацията, деквалификацията на все повече индивиди и социални групи се превръщат едновременно
в божи дар и в божие наказание за ненаситно ламтящите, готови и способни за
безпощадна експлоатация нови бизнесмени у нас – да не говорим за арогантността, бруталността, цинизма и алчността на чужди предприемачи, принуждаващи наши работници/работнички да бъхтат за жълти стотинки, които освен
това често не се заплащат; и то в свръхнормативно време на безмилостна експлоатация, изсмукваща всички физически и психически сили на наемната сила.
В подобни трудови и екзистенциални реалности и нрави „отварянето на хоризонтите” за нормален достъп до и плодотворно използване на съдържанието на
трезорите на всеобщия интелект се превръщат в пошла химера, невъзможност.
Перверзният и завоалиран остракизъм на все по-големи човешки маси от
достъпа до всеобщия интелект е свързан и с перфидна субституция на всеобщия разум с прекалено ограничения, дискретно интензифициран и контролиран
достъп до „продукцията” на световния разсъдък, който, както всеки студент по
философия добре знае, е доста по-ниско и некачествено ниво на човешкия ум.
В този процес или в подобна тенденция своя прикрита заслуга или „фатален
пръст” имат и естеството, а и мисията на постмодерната рационалност, която е
вечно готова и екзалтирано способна да иронизира и неглижира шедьоврите на
световната култура, да осмива и отрича универсално човешкото в смисъла им.
Предишната история не познава такъв разгул в преоценяването и новите креативни трактовки на великите постижения и шедьоврите на световната култура.
След като Ромео и Жулиета са направени за посмешище, след като Хамлет се
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оказва хомосексуално-маниакален невротик, какво друго може да се очаква?!
Ясно, че тези постмодерни креативни прозрения не само не разкриват и утвърждават универсалността и скъпоценността на всеобщия разум или интелект, а
ги превръщат в девалвирани, обезсмислени от конюнктурната врява феномени.
В такова време и при безгранично, безнаказано господство на постмодерността
и неолиберализма, на голяма част от днешните българи и българки се предлагат огромни масиви от всевъзможни екстри, ментета и услуги, продукти на световния (имунно несъвместим с нашия исторически и социокултурен геном) разсъдък, които обаче се представят като истинска и съвършена еманация на световния разум, като чистокръвен, а на всичко отгоре най-висш всеобщ интелект.
С тази спекулация с и манипулация на обществеността се постига качествено,
динамично и мащабно разпространение и контрол на определени предразсъдъчни комплекси. За четвърт век обществото ни свиква с кухите идеологеми за
априорно вредната роля на държавата и социалната политика, с дискредитацията и обругаването на постиженията на историческото минало, реално имащо
много високи постижения във всеобщия достъп на обществото като цяло, макар
и при друга технологична база, на членовете му до трезорите на всеобщия интелект; за ненужността вече от достатъчно ясно разграничение на ляво и дясно,
за стигматизацията на левиците, които уж винаги само прахосвали натрупаното
от десниците обществено богатство, макар да са пледирали и отстоявали реалния достъп на хората до всеобщия разум, всеобщия интелект, до технологиите
– рожби на научните революции. Днес са твърде малко, дори единици тези и те
са капка в океана на масата ползватели на високотехнологичините „джаджи”,
които се интересуват от и свалят (безплатно, или платено) най-новите, или класическите творби, уникалните шедьоври, които са органично свързани с истинското и много плодотворно използване на всеобщия интелект на човечеството.
Огромната част от сегашните притежатели и консуматори на такива приспособления и услуги са предимно ориентирани към или зомбирани от сурогатите на
псевдо-всеобщия интелект, на всеобщия, профанизирано-глобализиран разсъдък, но не от богатствата на всеобщия разум. Това са реалните историческите
заслуги, фактическата рекапитулация на злополучния преход към демокрация и
пазарна икономика в България, колкото неговите апологети, облажилите се от
него олигархични котерии и техните слугинажи да внушават на обществеността,
че духовността сега е много по-свободна, а и по-качествена от тази в миналото.
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Марксовите идеи за ефектите на използването на всеобщия интелект над
растежа и плурализацията на каналите, формите, арсеналите и репертоарите
на употреба на произведеното чрез него свободно време също умишлено се
игнорират, при това дори и от леви идеолози, политици и елити. Злополучният
преход у нас обуслови, но и форсира две противоположни тенденции. От една
страна, той конвейерно произвежда непрестанно все повече ненужни маси,
въпреки официозната статистика, която манипулира обществеността с фалшиви данни. Проблемът за тези ненужни хора не е свързан само със съкращаване
и закриване на предприятия, на цели отрасли, заради което те са принудени, за
да оцелеят, да търсят и се наемат на няколко работни места, при което времето им за достъп до всеобщия интелект се свива до минимум или дори липсва.
Търчейки и работейки до пълна изнемога, свръх нормално допустимите часове
за трудови ангажименти, подобни лица/групи практически нямат възможности –
финансови, социални, културни, образователни, преквалификационни и екзистенциални – да се възползват даже от малките шансове, които днешното време
им сервира, за да се докоснат до и възползват от безграничните духовни авоари на световния интелект. Тези хора днес стават все повече. Те попълват кохортите на съвременния прекариат, които са принудени да бъдат конюнктурно
гъвкави в претенциите, очакванията и действията си, като все по-често склоняват, при липса на други възможности, да се наемат на работа, която е по-ниска
от образователната, културната им квалификация, но в случая е и единствена.
Както сочи Пиер Бурдийо, днешният неолиберален глобализъм умишлено конструира, но и тотално налага исторически непозната флексплоатация за все поголеми човешки маси, които трябва да се съобразяват с еластичните подбуди,
цели, форми, темпове и условия на предприемачите, което им коства мащабно
редуциране на ескалиращо намаляващото им свободно време, реално потребно за селективен и ползотворен достъп до богатствата на всеобщия интелект.
Ако такъв човешки контингент е ненужен само наполовина за обществото или
държавата, макар да е потребен за личното/фамилното им оцеляване, Преходът обаче последователно, интензивно и мащабно конструира, а и легализира
втори, по-нискокачествен човешки масив от ненужни хора, които не работят, не
се водят и в службите за социално подпомагане, а оцеляват чрез престъпност,
свързана с деформация и деградация на всичко човешко в тяхната духовност,
битност и битийност. Този все по-динамично, експоненциално растящ масив от
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излишни, ненужни, опасни и вредни за държавата/обществото хора се създава
и форматира за експлоатация на сурогатни, ерзац-културни форми и продукти.
Той бива ориентиран или сам, заради увредените си знания, навици и култура,
се насочва се към дъното на обществото, към профанността на историческото
производство и възпроизводство на всеобщия разсъдък и предразсъдък, които
обаче винаги с бумерангов ефект „връщат тъпкано” на държавата и обществото, които са ги произвели в конвейерни количества, но и заради техните елити.
Днешните растящи масиви от неграмотни, некултурни, неспособни и неквалифицирани дори за елементарен труд хора обаче са утрешното бъдеще, твърдата гаранция и възмездието за настоящото историческо движение на държавата.
Примитивно-вулгарната дигитална компетентност, а и спадащата обща култура
на тези хора предполагат техните минимални възможности да бъдат истински
творци на съдбите си, а още повече на духовни богатства, което рефлектира и
върху имиджа, статуса на държавата и обществото във външен/вътрешен план.
Ескалацията на субкултурните духовни и практически вкусове и общности, вулгарната чалгизация на все по-големи човешки маси в общество, а особено на
младите поколения или на стремително увеличаващите количеството си маргинализираните групи в преходното ни общество, обуславя и гарантира интензивно „смрачаване, отдалечаване на хоризонта” на нужния достъп и ползотворната употреба на трезорите на всеобщия интелект или разума на човечеството.
Ако близо 80% от българското население живее в огромна мизерия, трябва ли
да се надяваме, че то не е споходено и от духовна нищета, а и безпросветност?
Както в производствените и консумативните процеси, така в историчността или всекидневността на обществото, възпроизводството на свръх-продукция,
на излишни количества от все по-неграмотни, професионално некомпетентни
хора води до неизбежни и тежки кризисни ситуации или исторически депресии
във всеки смисъл. Сигурно и затова Франко Бирарди – Бифо, пише, че днес, в
неолиберално глобализирания свят, човечеството вече е изпаднало в и страда
от тотална (историческа, политическа, социална и културна) депресия, каквато предходните генерации въобще не познават в историческите си биографии.
Поне за нашето общество тези му епикризи имат 100% точност и валидност,
като се имат предвид социалното униние, атрофията и акинетизма на гражданския дух и гражданската воля, духовния паралич и осакатяването на човешкия
облик, които днешното време, общество и битие произвеждат в колосални ма310

щаби. Тези одиозни феномени показват, че тоталното ограничение или пълното
лишение на крупни човешки маси от нормален и ползотворен контакт с и употреба на капитала на всеобщия интелект, даващи им исторически и екзистенциални прозрения, духовни или морални сили, стимулиращи ги към адекватно на
предизвикателствата обогатяване и усъвършенстване на духовния кръгозор и
пр., стават днес все повече реалност, жизнена опасност и неизбежна, пък и окаяна съдба за все повече хора. Фактически, преходът води до, гарантира обратни на прогреса духовно-културни и други социални инвестиции, които, вместо
да са основани и катализирани от този капитал, се насочват към и експлоатират
за експоненциално възпроизводство и консумация на най-долнопробни сурогати на общочовешкия разсъдък и предразсъдък, с което възпроизвеждат, „бетонират” регресивното формиране и „форматиране” на все по-големи общности.
Подобно на финансово спекулативните виртуални балони, които въобще
не се интересуват от реалните икономически процеси или продукти, днешното
политическо статукво създава и използва такива изкуствени балони в сферата
на духовността, декретирайки и правейки реформи в духовната среда, или инфраструктура, при които се източват напразно, без постигане на реален ефект
огромни средства, които не отварят, а затварят хоризонтите към всеобщия ум.
Такива проблеми, дилеми, колизии и ужасии присъстват във всички жизнено
важни сфери, където постоянно се наливат и неефективно прахосват колосални финансови ресурси, незнайно къде потъващи, но облагодетелстващи някого.
Това води до повсеместна и трайна социална апатия, до недоверие, подозрителност, отвращение, погнуса, гняв и негодувание към властниците, но също и
към немалко от жертвите на цинично-порочния им меркантилизъм в социума.
Очевидността и ескалацията на социална нетърпимост, непоносимост на днешните хора към проблематични или маргиналните лица и слоеве са доста показателни за деформациите и аморализма на последиците от такова примитивно,
профанирано и вулгаризирано общуване с трезорите на всеобщия интелект. В
днешното общество съчувствието, съпричастието и безкористната помощ все
повече се превръщат в екзотична рядкост, а даже и в безсмислено занимание,
дори в опасно, вредоносно деяние, особено при липсата на законност и морал.
И нищо повече, високотехнологичните уреди и услуги могат да обслужват амбивалентни човешки – нравствени и аморални, про- или антизаконови – прояви,
разбира се, в зависимост от естеството, начина на техните употреби от човека.
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Това, което всъщност е генералното послание на Марксовата идея за всеобщия
интелект – отвореността и хуманната загриженост към другия човек – в сегашното общество, а и при тази масова примитивна употреба на джаджите липсва.
Ако в дълбоката си същност и историческата си мисия правилното използване на богатствата на всеобщия интелект генерира и разнообразява равенства и справедливости, днешните шансове и траферети за целесъобразна
преориентация и тотално закотвяне на все по-големи маси към сурогатни, субкултурни, примитивни, профанни и вулгаризирани опции на такава консумация
генерират, възпроизвеждат, дистрибутират и налагат за масова употреба все
повече екстри, услуги, свързани със социални неравенства и несправедливости. Така „каймакът” на обществената пирамида все повече монополизира, но и
контролира достъпа на всички до богатствата на всеобщия интелект, за да се
възползва най-добре (в меркантилен и властови порядък) от тях, докато за
частта от разположените под него, т.е. по другите етажи на социалната пирамида човешки маси се осигурява все по-ограничен и все по-силно контролиран,
скрито репресивен допуск до тези драгоценни съкровища, което фактически е
много тясно свързано с бленуваното възпроизводство на новата глобална олигархия.
Този проблем обаче има и друг модус, за когото обикновено, публично не
се говори и пише. Става дума за умишлено, интензивно и мащабно производство на присъствие38 в контакта с всеобщия интелект, което е превърната
форма, скрит, премълчан начин, публично неартикулиране на реалните ограничения, лишения на обикновените хора от достъпа до трезорите на всеобщия
интелект на човечеството. Днес огромни части и от нашия народ вече не знаят
какво, защо, къде, кога и как точно се случва, и то не само в глобалния свят, и в
уж интегриращата се Европа, но даже и в собствената им злочеста държава. И
поне това, което се случва в политиката, се оказва ярко и недвусмислено потвърждение на този одиозен феномен. Сега домораслите ни политици и управници са далеч по-загрижени за това как да правят впечатление, да произвеждат
някакво (мнимо, нереално, фалшифицирано) присъствие в обществения живот, вместо реално, истински за защитават обществените блага на своя народ.
Затова са и тези техни отчаяни и безкомпромисни съперничества и баталии кой
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по-бързо и по-задълго да се изтъпани пред микрофоните или екраните, защото
политиците добре знаят, че днес не е важно какво правиш, а как изглеждаш,
какво говориш и то от онова, което се харесва, и което жадно очаква публиката.
Така обаче политическата менталност и култура се превръщат в показни, но и
инструментални феномени и средства, нямащи нищо общо с когнитивните дълбочини и ценностните валенции на мъдростта, утаена във всеобщия интелект.
Нещо повече: злополучният преход се превърна в симулакър на истинска
демокрация, макар и формално да притежава немалко демократични атрибути.
На думи и формално прокламиращ или декретиращ плурализъм, той практически налага осезаем или дискретно господстващ монизъм на новите силни на
деня и възкачилите се на гребена на конюнктурата и властта елитарни котерии.
Грабителската и антихуманната същност на злополучния ни преход се
разкрива и даже разобличава и в един друг ракурс. Този преход, като функция
на неолибералния глобализъм, предпостави и обуслови изключително динамични и мащабни производства, възпроизводства и консумации на исторически
и социални неравенства и несправедливости, много от които не бяха изобщо
част от пейзажа и от климата на предишното, а днес тотално стигматизирано и
осквернено, време и общество на строителството и развитието на социализма.
Факт е, че Марксовата идея за всеобщия интелект предполага и изисква създаване и развитие не само на високотехнологично общество, но и на социум, който се характеризира с висока степен на социалните равенства и със справедливо отношение към членовете на тази радикално нова обществена система,
нещо което – като идея или реалност, – тотално липсва в днешното общество.
Част от тези неравенства днес са пряко или косвено свързани с процесите и тенденциите на мощна дигитализация на жизнените светове на колосални
човешки масиви. Дигиталните равенства и несправедливости са продукт, оръдие и гарант на историческо и социокултурно възпроизводство на редуцирани
форми и мащаби за нормален и плодотворен, хуманистично облагородяващ,
духовно възвисяващ достъп до всеобщия интелект. Дигиталната неграмотност,
некомпетентнст и безкултурност на значими човешки маси в нашето общество
предопределят особеностите на жизнените им съдби, които не са привлекателни и полезни за субектите им. Преходът създаде, репродуцира исторически парадокси – ескалиращи маси от хора, живеещи далеч по-лошо от техните родители или прародители, или експоненциално растящи групи от работещи бедни.
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Това е сигурен показател за стеснения хоризонт на достъпа до и правилната
употреба на всеобщия интелект. А българското преходно общество може и да
бъде еталон за това, как от един духовно развит социум, от държавно – макар
силно идеологизирано, и политически контролирано – производство и възпроизводство на човешки потенциал с доста високи образователни, професионални и културни способности, само за почти три десетилетия може да се направи
общество с огромни маси от неграмотни, нецивилизовани, некултурни, ценностно дефектирани хора, ползващи високо-технологичните си „джаджи” за семпли
и профанни занимания, за субкултурни вкусове, гарантиращи възпроизводство
(чрез днешните и бъдещите поколения) на мултиплициращи се контингенти от
човекоподобни, които не знаят и не признават шедьоврите, или високите творби, постижения на всеобщия интелект. Фактът, че у нас днес има, а и расте огромна маса от безработни, лишени от нужните съвременни общокултурни и
професионални знания и умения, хора, разкрива трагичните ефекти от колосалния грабеж и репресивното отчуждаване на този масив от нормален и правилен достъп до и ефективно оползотворяване на богатствата на всеобщия ум.
Знаменателният факт, че в почти всички партийни програми и изборни
платформи на челно място се „мъдрят” съблазнителните визии за интензивно и
качествено изграждане на информационно общество, а нещата опират само
до манкиране в дебатите за електронно правителство, което уж трябва да
облекчава, обслужва гражданите, а все уж заради нещо се забавя и не става, е
показателен за истинските намерения на държавната бюрократична машина,
която се е превърнала, според Марксовите анализи, на държава в държавата.
Защото електронното правителство само формално и привидно изглежда да е
от полза на гражданите, но това е само едната половина от неговата мисия, а
другото, истинското му лице поне засега остава в сянка и дълбоко мълчание.
То е свързано с повишаване капацитета на тоталния контрол, с усъвършенстване на паноптизма върху проявите на хората в публичния и частния им живот.
В случая иде реч не за благородни, човеколюбиви мотиви на чиновническото
съсловие, които да предпазват и облекчават гражданството, а за добре осъзнати или пресметнати страхове, че електронното правителство със сигурност ще
ореже много бонуси, ще стесни и ликвидира много от сегашните канали за корупция и криминалитет в бюрокрацията, ще редуцира шансовете за престъпление при използване на служебното положение. С други думи, бесовете и стра314

ховете на администрацията (отгоре до долу, в централната и местната власт,
обусловени от евентуалната или сигурната редукция на техните свободи и възможности за облагодетелстване чрез статуса й) водят и до „ползотворни ефекти” за населението, което изобщо не осъзнава репресивността на тези иновации, а възприема наивно, най-доверчиво опциите на заинтересованите от нея.
Днес, у нас само когато някой политик бъде заплашен или пък ощетен от
различни високотехнологични инвазии в личното му жизнено пространство, когато бъде подложена на опасности неговата персонална неприкосновеност, едва тогава се повдига въпросът за есклацията на шпионирането на гражданите.
Парламентарни дебати и люти полемики, или журналистически бомби по този
деликатен проблем обикновено избухват само в случаи на засягане на авторитета и личните пространства, на интимния живот на височайшите персони, не и
за публичната тайна, че подслушването се е превърнало в банална практика.
Гражданите вече са доста уморени и препатили, за да обръщат по-сериозно
внимание на подобни интервенции, рискове и вреди върху тяхната екзистенция.
И съвсем не е чудно, че именно предимно млади лица и групи излизат на площадите или „задръстват” социалните мрежи с протестите си спрямо опитите на
властите да прокарат закона АСТА или контрола над интернет-общуването им.
Защото за тези млади хора виртуалното пространство, дигиталният им живот е
много по-важен и далеч превъзхождащ по ценности предоставените им от реалните условия и нрави в трансформиращото се наше общество възможности.
Не е изненада: днес citizen-ите са все по-малко, а netizen-те взривно нарастват.
Това предполага, че освен дигитални култури, се множат и техните субкултури.
Марксовите анализи за превръщане на трудещите се в придатък на машините са валидни и за днешната ситуация, в която далеч по-усъвършенстваните държавни машини (за производство, дистрибуция, обмяна и консумация
на властови ресурси и статуси) превръщат гражданството все повече и в придатък на държавната администрация или дори в суровина за нейните управленчески волунтаризми и вакханалии. Обстоятелството, че все повече се говори/пише за биополитиката, т.е. за превръщането на все повече човешки индивиди и общности в пасивна, силно зависима, тотално контролирана и лесно манипулирана биомаса, е индикативно за перверзната злоупотреба с новите високи технологии в служба на антидемократични и антихуманни трансформации.
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Маркс има един брилянтен пасаж, където говори/пише за двойствените
употреби на златото, което може да се използва и като пазарен еквиваленти, а
и за нещо несвързано с, дори противоположно на пазарните начала, ценности,
афери и далавери39. Днес в глобализирания и дигитализиран свят информацията се оказва най-скъпоценното, или с най-високите каратови валенции злато,
съдбовно ценно за всяка власт. Тя може да се използва както за допълнително
отваряне и осигуряване на хоризонтите за достъпа до трезорите на всеобщия
интелект, така и за тяхното пълно затваряне, или поне за тяхното частично, а и
селективно, инструментално, но и контролирано „отваряне”. В случая с преходните ни баталии около електронното правителство по-вероятен е вторият вариант, макар че и срещу него има опозиция, водена също от неморални подбуди.
Марксовата идея за участието в или използването на всеобщия интелект
изисква и добре развита субективност на днешните индивиди, или поколения.
Точно в сферата на субективацията неолибералната и постмодерната менталност и прагматика провокират и седиментират най-тежки, опасни и зловредни
трансформации. Липсата за адекватна субективност, дефицитът на субективационни опции, съвременни и ефективни срещу предизвикателствата арсенали
и репертоари са очевадни и банално присъщи в екзистенциалните съдби и колизии на милиарди човешки същества по целия свят, в Европа, но дори и у нас.
Доминацията на постмодернистките опции и клишета води до ескалиращо масово разпространение на визии, че идентичността и индивидуалността на
човека са нещо лесно постижимо, а също и бързо изменчиво, в зависимост от
моментната конюнктура. Специфичното господство на постмодерната менталност обуславя рекламирането и пласмента на поетизацията на екзистенцията,
както и законното право на социалното въображение да надделява и дори да
„тушира” реалностите, нравите. В това аспект избухналият скандал по ратификацията на Истанбулската конвенция е показателен, но е само връх на айсберга, защото и в други сфери вече се рекламират и тиражират конюнктурни смени
на конфекционни идентичности според контекста/случая. В продължение на
хилядолетия, векове дълга поредица от генерации е възпитавана в дух на вярност и защита на собствената си общностна, или лична идентичност, ала днес
всички тези скрижали са отречени, подиграни, стигматизирани, или унищожени.

39

Срав.: Маркс, К., Ф. Енгльс. Съчинения. София, издателство на БКП, т. 23 , с.
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У нас почти три десетилетия се оплакваме, публично хленчим или площадно ридаем и упрекваме, неистово обвиняваме властниците, че са ни отнели
чувството за субектност; че исторически и ежедневно се тресем от съмнения и
подозрения, колизии и духовни разколи кои и защо сме, какви можем, или трябва да бъдем, за да оцелеем, или да успеем. През това време на всеки е пределно ясна или понятна липсата на истински държавници и кадърни политици,
които да мислят и за държавата, обществото и нацията, а не само как и колко
да „осребрят” мимолетното си пребиваване в етажите и фотьойлите на властта.
Анализирайки дълбокатай, трайната и повсеместната криза на субективацията, Маурицио Лаззарато сочи, че днес е изчезнало прякото и показно
афиширане на класовите принципи, ценности и симпатии, както и одиозните
класови арсенали и репертоари за превземане и удържане на властта. Сега
всичко е демонстрирано по съвсем друг начин – с пренасочване на вниманието
не към някакви пионерски дела, а с осмисляне и използване на вече създаденото от другите страни, народи, цивилизации и култури, с отчитане че „един
друг свят е възможен”; че той е не само ефимерна или в бъдеще постижима
опция, а че вече е някъде реалност. Натрапваната на обществеността визия
или нелепа утопия да настигнем най-богатите страни, без да отчитаме, че и в
тях има същите диспропорции, неравенства и несправедливости става част от
днешните ни исторически и всекидневни колизии и драми. Това е хронотопос на
непрекъснати питания за какво и кого ли не, при които публичните дискурси
вече не са самотно, тотално изразени само чрез вербаликата, а са в особена
компания и с новите високотехнологични „джаджи”, които едновременно отразяват, а и мотивират, ентусиазират, мобилизират телата на участниците в събитийността.
Всичко това не е елементарна или панорамна снимка, нито впечатляващ
декор само за живота в богатия и развит Запад, понеже то е част (вече!) и от
родното историческо всекидневие на разнородни и многолики публични хепънинги, флаш-мобове, граждански съпротиви и вериги, протестни окупации и манифестации, градове на истината и пр., над които се веят флаговете на другия,
обрацовия, възможния или желания и за нас друг свят, и друг начин на живот,
който обаче също не гарантира истинско човешко равноправие и достойнство.
Кризата на субективацията се разкрива в неимоверно голямата и вече не
предизвикваща никакъв исторически, политически, граждански и социален ин317

терес висока раждаемост, а и смъртност на всевъзможни партии и коалиции,
граждански структури и движения, никнещи като гъби след дъжд по протежение
на целия злополучен преход. Тя проличава ясно, укорително, обвинително във
фрапиращите липси на готови и кадърни за общественото благо, а не за собствените си интереси, политици, или в отсъствието на каквито и да било истински
държавници, макар всички конюнктурно управляващи държавата автореференциално да се описват, титулуват като в опозиция, или ако са на власт за такива.
Техните комплекси избиват и в това, което предишната ни история въобще не
познава – приживе да се описват и легитимират като велики исторически фигури, като радетели и строители на България, когато повечето от тях са пладнешки разбойници, далавераджии, чистокръвни рушители и убийци на собствената
си държава, на своето общество и на българската нация. Да се представят като
част от трезора на историята и великите постижения на политическото време,
за повечето от тези особи не е вече само проблем на избор, на болно самолюбие, а сякаш исторически, партиен и персонален дълг, поради което са и толкова сприхави и натрапчиви имената и делата им още приживе да се включат в
учебниците по история, пък и в други описи на знаменити личности на епохата.
В преходния ни живот тази дълбока и непреодолима криза на субективацияте се изразява дори, колкото и парадоксално да изглежда и звучи, в онова
скандиращо и тресящо прозорците на институциите на властта „Кой”, което се
превръща в запитване на Времето и Обществото към Властта и домораслата и
самозваната ни политическа класа, която (обратно на западните прикривания)
изобщо не се свени да натрапва своите интереси, в които съкровищниците на
всеобщия интелект трябва да се ползват селективно и според заслугите, или
съгласно позицията и статуса в гърчещата историческа конюнктура. Кънтящото
по плодащите и под прозорците на президенството и министерския съвет Кой, а
и незабавно следващото го ехо „Той” са все по-често и все по-мащабно символи и олицетворения на лишени от собствена автентичност и автономност мегасубекти, които в днешните реалности, нрави са се превърнали в марионенти на
Духа на Пазара, макар да си въобразяват другото – че те го дирижират изцяло.
Както се вижда от доминиращите в нашата съвременност и злочеста Родина условия, реалности и нрави, народът ни още дълго време ще трябва да
носи непосилното сизифовско бреме на преходните реформи, трансформации.
Вероятно, както и в природата, така и в нашето общество, трябва да настане
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някаква страшна буря, исторически ураган, социален катаклизъм, за да може
след тяхната стихия, хоризонтите на историята да се разведрят и просветнат.
За да може многострадалният ни народ да поеме с пълни гърди чист и свеж
въздух, който да го импулсира за истински победоносно шествие и проникване
в светая светих на всеобщия интелект на човешката цивилизация. Докато това
време или велико събитие не настъпи, няма защо,а как да храним илюзии, или
упования, че в прангите на днешните капиталистически реалности и нрави можем да се докоснем и пълноценно да използваме съкровищниците на този интелект, пък и на общочовешкия разум. Дали, обаче, е верен призивът на един
популярен мислител, че трябва да загубим всичко, за да се освободим напълно
и да се пречистим за новия живот, предстои да видим, но със сигурност подобен исторически опит ще е много драматичен, труден и сложен, а и жертвите на
неговите бойни полета няма да са никак малко. Но, какво да се прави..! Такава
е логиката и нравът на Нейно Величество Историята, на която сме подвластни!
Срещу това историческо, обществено и екзистенциално свиване и смрачаване на хоризонтите за достъпа до съкровищниците на всеобщия интелект
има само една възможност за ефективна съпротива – по-скорошното осъзнаване и активизиране на гражданството срещу преходните мистерии и фалшификации за „отварянето” ни към света. Както технологичните революции дават
нови шансове и хоризонти на човечеството, така новите социални революции,
конструирани, но и прилагани не в съответствие с исторически амортизираните
логики и техники на тяхното подготвяне, или провеждане, а със съвсем нови
арсенали и репертоари, могат и трябва да предизвикат или динамизират онези
исторически кардинални преобразувания в обществото и човешката екзистенция, които реално, истински и действително ще отворят просторите пред
Човека за проникването, осмислянето и ползването на Всеобщия интелект,
без които Човекът не ще може да разкрие оптимално човешката си природа.
Има нещо мистично, дори мистериозно в човешкото вглеждане в и осмисляне на Хоризонта, защото, дори когато е отворен към миналото, той е имплицитно конструиран за някакво очаквано и желано бъдеще в това минало.
Тези странни интенции и дискретни инвенции на Хоризонта, на отварянето му
за Човека и Човещината, му придават не само особена магнетичност, а скрита
и неосъзната енергия, която води в някаква посока ума, сърцето, душата и волята на човешките същества. Защото Хоризонтът винаги е деликатно свързан с
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някакво Очакване за друга реалност. И ако Лявото смята за възможен, задължителен и достоен за неговите борби „един друг свят”, коренно различен, чужд
и противостоящ на днешния, то може/трябва да го постигне само с приобщаване към и разтваряне на хоризонтите към достъпа на всеобщия интелект за колкото може повече индивиди и маси, които да градят и се радват на пълноценен
живот, съзвучен с принципите, ценностите на истинския Хуманизъм и Прогреса.
В крайна сметка именно натам водят имплицитната логика и човеколюбивият
патос на Марксовата идея за всеобщия интелект – към един съвършено друг
свят на свободни, независими, достойни и горди хора, които са отворени, но и
добронамерени не само към своите съвременници, а и към всички – предишни
и бъдещи – поколения, които са вложили или ще инвестират нещо в общочовешката съкровищница на всеобщия интелект. Нали В.И. Ленин бе казал/писал,
че истинският човек е историческият човек; този, който е усвоил и оползотворил богатствата на историята на човечеството. Затова не са случайни, а закономерни и логични разноликите концепции на днешни марксисти, нео-, постмарксисти, които създават и промотират своите визии за киберкомунизма40, за
дигиталния комунизъм, т.е. за онова общество, което ще израсне върху руините
на глобалния и високотехнологичен, но и безскрупулен, и жесток капитализъм,
чиято жертва днес е цялото човечество, въпреки неговата воля или нежелание.
Може да се съжалява, че тези важни проблеми не са част от дневния ред
на левите елити и формално модернизиращите се (социалистически и социалдемократически) партии, които още продължават да вегетират под яремите на
неолибералните идеологеми, митологеми, с които обаче трябва да се сбогуват.

40

За тях виж Проданов, Х. Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма. С., 2018, ИК на УНСС
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през 1980 г. Същата година започва като асистент, а после успешно е хабилитиран като професор от ВАК, доктор по икономика в УНСС. Специализирал,
преподавал и публикувал в различни географски точки: Русия, Чехия, Германия, САЩ. Автор на 15 книги, повече от 200 статии и е участвал в над 100 конференции. В момента е професор на основен трудов договор, като същевременно е и ръководител на катедра „Мениджмънт и маркетинг” във ВУЗФ.
Васил Момов: професор, доктор на философските науки. Дългогодишен изследовател в областта на етиката и теорията на личността, доайен на българските етици. Автор е на 15 книги, четири в съавторство. Сред тях се открояват
„Нравствената норма и нейната реализация” (1969), „Человек, мораль, воспитание” (1975), „Приложната етика” (1988), „Етически студии”(1999). Основател и
директор на научен център за комплексни изследвания на идеологическия процес (1976 – 1988). Организатор и редактор на национални и международни научни форуми и тематични издания. Заслужил деятел на науката (1987).
Васил Проданов: член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. В продължение на 5 мандата е избиран за директор на Института за
философски науки и Института за философски изследвания към БАН. Бил е
директор на Международната лятна варненска философска школа (1990-2008).
От 2011 г. и директор на Тракийския научен институт. Преподавател е в УНСС.
Автор е на 22 монографии, както и на няколко стотин научни студии и статии,
които са публикувани у нас, а и в САЩ, Великобритания, Канада, Русия, Германия, Австрия, Франция, Дания, Холандия, Полша, Чехия, Словакия, Украйна.
Владимир Трифонов: политолог, журналист, икономист, докторант в катедра
„Политология” на СУ „Свети Климент Охридски”. Изследва проблеми в областта
на геополитиката, икономиката, историята и футурологията. Автор е на публикации по актуални политически и икономически въпроси и е съавтор в научни
сборници.
Георги Найденов: професор по социология в УНСС, доктор на социологическите науки и доктор по философия. Има повече от 160 научни публикации, част
от които в Англия, Франция, Русия, Швейцария и пр. Популярни негови монографии са – „Какво става?”, „Стогодишната парадигма”, „Клъстерите на капитализма (типология и динамика на капиталистическите икономики)”, „Дългите
вълни на Кондратиев при «социализма” и др.
Димитър Ганов: главен асистент, доктор по философия в секция „Онтология,
епистемология, философия на науката” в ИИОЗ при БАН. Изследовател на ляворадикалната философия, занимава се с политическа онтология и политическа икономия. Автор на 2 монографии и на над 50 студии и статии.
Захари Захариев: академик на Славянската академия „Св.св. Кирил и Методий” – Москва, академик на Международната кадрова академия – Украйна, академик на Украинската академия на науките по екология и на други руски, укра-
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ински и международни академии. Професор на Харковския университет, доктор
по политология (Рейнски университет, Бон - ФРГ). Бил е зам.-главен редактор в
КРТ, участник в Кръглата маса и зам.-пред. на Парламентарно-обществената
комисия за радио и телевизия във Великото народно събрание, народен представител в 36-то ОНС. Председател на парламентарната група за приятелство
между българския и руския парламент към Интерпарламентарната група на Народнито събрание. Председател на Федерацията за приятелство с народите на
Русия и ОНД – от 1990 г. Председател на Фондация „Славяни” от 1991 г. Инициатор за създаването на Славянски университет в България и негов Президент. Председател на Сдружение „Славянски университет”. Председател на
Международната асоциация „Славянска култура, образование и наука”. Председател на Национална асоциация „Един пояс, един път”. Председател на Асоциация „Източноевропейски университет „Йоан Екзарх”. Основател и председател на Дискусионен клуб „Политика-21”. Академик на Европейската академия за
науки, култура и хуманизъм при ЮНЕСКО. Член на Европейската академия по
социално управление. Член на Академичния консултативен съвет на Форума за
Нова политика (Горбачов Форум). Член на постоянния Международен консултативен съвет на Асоциацията за въшна политика на ФРГ. Експерт-консултант на
Китайския център за съвременни световни изследвания. Един от инициаторите
и създателите на Международното движение „Духовно близки народи”. Изнасял
е лекции в много страни. Специализирал е в САЩ, Великобритания, ФРГ и Холандия. Автор на 11 самостоятелни монографии, 30 брошури и над 50 научни
статии. Съставител на научни сборници. Има множество публи-кации в различни страни, публикувал е във всички централни медии у нас.
Любен Димитров: Завършил е СУ „Св.Климент Охридски”, Философско-исторически факултет, специалност педагогика, с отличен успех. Д-р на педагогическите науки от 1979 г., а професор в същия университет от 1986 г., където е
ръководител Катедра „Теория на възпитанието”. Специализирал е в Академията на обществените науки в Москва. Бил е лектор в Москва, Берлин, СанктПетербург, Будапеща, Лайпциг и Букурещ. Автор е на около 300 публикации, от
които 25 монографии и книги (някои в съавторство) в областта на теорията, методологията и историята на възпитанието и образованието, както и на „Обръщение за един по-хуманен свят”, преведено на 8 езика и получило отклик в
международен мащаб, в т.ч. сред интелектуалци и общественици от Европа,
САЩ и Канада.
Максим Мизов: професор, доктор на социологическите науки, доктор по философия. Изследва проблеми в сферата на антропологията, eтиката, етнологията, политологията, религиологията и социологията. Директор е на Център за
исторически и политологически изследвания, научен секретар на Национален
политически институт и директор на Български антифашистки научен институт.
Автор на 47 монографии, 7 от които в съавторство, както и на повече от 300
брошури, студии и статии в научно-теоретически сборници и списания. Съставител, отговорен или научен редактор на 37 тематични колективни монографии
и сборника, посветени на актуални теоретически и практически проблеми. Главен редактор на електронно списание „Политически хоризонти”, а също член на
редколегиите на списания „Ново време” и „Етически изследвания”. Лауреат на
Димитровска (2003 г.) и на първата Благоевска (2017 г.) награди – заедно с
творчески колективи. Президент на Фондация „Човещина”.
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Начко Радев: професор, доктор на социологическите науки във ВТУ „Свети
свети Кирил и Методий” и в Медицинския университет в Плевен. Има редица
специализации в авторитетни международни институции като Световната Банка, Международната организация на труда, Висшето училище за публична администрация (Париж) и др. Участник във важни национални и международни
проекти. Автор е на 13 книги и учебници, както и на повече от 100 студии и статии, които са публикувани в реномирани (български и чуждестранни) издания.
Орлин Загоров: академик на Международната славянска академия в Москва и
академик на БАНИ, професор, доктор на философските науки, автор на десетки
книги и други публикации у нас и в чужбина по въпроси на философията, антропологията, екософията и пр. Дългогодишен преподавател по философия във
ВУЗ. Учен с богата творческа биография и активен общественик. Удостояван с
множество отечествени и чуждестранни отличия. Много негови книги се радват
на постоянен читателски интерес у нас и в чужбина.
Петя Пачкова: доцент, доктор по философия в ЮЗУ „Св. Неофит Рилски”.
Преподавателка по „Политология”. Издала е 6 монографии: „Идейното развитие
на българските поборници след Освобождението", „Елитът в светлината на изборите", „Елитът на прехода", „Политическа социология", „Борбите на българите по време на прехода", „Втора вълна на протестите", както и над 70 статии и
студии, публикувани в България, Русия, Македония, Полша, Казахстан, Румъния. Чете лекционни курсове по „Политическа социология”, „Политическо поведение”, „Социална политика”, „Предизборна кампания”, „Развитие на гражданското общество”, „Религия и политика в съвременния свят” и др.
Таня Неделчева: професор, доктор на социологическите науки в ИИОЗ при
БАН. Изследванията й са в областта на етносоциологията, социология на града
и селото, идентичностите. Основните монографии са: „Проблеми на ромската
интеграция” (2017 – в съавторство; в електронен формат), „В търсене на оптимизъм за българското село” (2015), „Интеграция на руската имигрантска общност в българското общество” (2015, в съавторство), „Националната идентичност в събитийността на етноса” (2011), „Национална идентичност и социални
времена” (2011, в съаторство), „Морал и национална идентичност” (2010, в съаторство), „Етносоциологически студии” (2007, в съаторство), „Идентичност и
време” (2004), „Културната идентичност” (2004), „Етнокултурна идентичност и
поведенчески модели” (2003, в съаторство), „Град и власт” (1991), „Етническият
конфликт в България” (1989, в съавторство), „Малката община в България”
(1989), „Новият малък град” (1983).
Хараламби Паницидис: завършил философия и гръцки език в СУ „Св. Климент
Охридски. В момента е професор по „Нова философия (ХХ) век”, „История на
марксизма: основни направления” и „Руска философия” в същия университет.
Доктор по философия. Автор е на текстове, свързани с философските направления, които преподава, както и на текстове върху проблемни области на философия на културата, философска антропология и социална философия. Преводач е на „Атинската полития” и „Физиогномика” на Аристотел.
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Янаки Стоилов: доцент, доктор по право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски. Има
лекционни курсове по „Обща теория на правото”, „Обща теория на държавата”
и „Политология” със студенти по специалностите "Право" и "международни отношения" от Софийския университет. Води също лекции по „Обща теория на
правото” и „Обща теория на държавата” в ЮФ на ПУ "П. Хилендарски". От 2016
г. е почетен професор на Университета Джао Тонг в Шанхай. Избиран е за народен представител в няколко Народни събрания, включително във ВНС. Бил е
също член на ПАСЕ. Научни интереси и публикации - правните норми в системата на социалните норми; правни принципи и правила; субективни права и
права на личността; разделение на властите в държавата и в обществото; правова държава; проблеми на Конституцията и конституционното развитие на Република България и др. Автор е на монографиите „Държавната власт: правнополитически разграничения и съотношения” (2001 г.) и „Правните принципи: теория и приложение” (2018 г.), на няколко студии и на десетки статии в областта
на теорията на правото, на държавата, на политическата теория и практика.
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