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основни понятия

Предпоставка: Смятам, че основно понятие на моя курс е споделената 
представа

1. СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - Социалният процес, при който социални 
действия и/или социални отношения и/или социален ред губят смисъл за 
индивидите и общностите, засегнати от това, които търсят и намират смисъл 
в променени социални действия и/или социални отношения и/или социален 
ред.

Проблемите, пред които е изправено обществото, трябва да се разглеждат 
като движещите конфликти на общественото развитие.

Проблем е съзнанието за рушащо социалния ред отстояване на вид реалност, 
различна от идеалния тип на тази реалност.

Фактът, че проблемите изискват решение, означава, че обществото се стреми 
да отиде в следващ етап, когато проблемът няма да го има. Така че ние сме 
длъжни да обсъждаме въпроса:

при каква ситуация (след какви реализирани решения или развития) 
проблемът няма да съществува?

Вероятно е при всеки конкретен проблем отговорът да предлага няколко 
варианта на решение. Тогава трябва да се обсъди кой е оптималният вариант 
и да се работи за него.

Бихме могли да подредим проблемите, пред които е изправена страната в 
момента, т.е. полетата, където се очаква промяна:

- решаване на проблема за бъдещето на нацията. Как да я градим: като 
гражданска или като етнокултурна?

- значимост и сила на инстутициите;

- редът в обществото: интериоризация на закони и задължения;

- демографската структура;

- приобщаването на циганите;
- децата в неравностойно положение;
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- идентифициране на социалните и културните основи на евроинтеграцията 
на България;

- трансформацията от колективистично към индивидуалистично общество;

- кои индивидуални и колективни стратегии за справяне с живота се нуждаят 
от политическа подкрепа;

- легитимирането на новите социална и институционална структура.

Социалната промяна може да бъде представена с графична метафора като
- вектор (в различни посоки);

-спирала;

- логистична крива;

-окръжност;

-хаотична крива.

Промяната може да се мисли във връзка с:

Посока на действащата сила:

отгоре надолу по йерархията (реформи; управление на обществото; социално- 
инженерен подход);

отдолу нагоре по йерерхията (допитване до общественото мнение; избори; 
гражданско общество; размирици; бунт)

Промяна по хоризонтала: загубване на смисъл на социалното действие, 
социалното отношение или социалния ред и търсене на нов смисъл, като 
търсенето и решението зависят от редовия човек, редовите хора.

По мащаба:
а - Има индивидуални и/или частни промени: всяко пренареждане в къщи, 
всеки ремонт, покупка на нова дреха, смяна на имиджа са примери от 
компетенцията на този, който се променя, или тези, които се променят.

б - Промени в неструктурирани общности с ясни граници, която има 
привично (обичайно) всекидневие - например вашия курс, махалата, в която 
живеете.
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б. 1. Промените имат характер на мода и причината е модата: новост, която се 
приема за престижна и/или удобна и/или наложителна. Вълната на промяна 
обхваща всички младежи: да имаш мобилен телефон примерно.

6.2. Промяната настъпва поради промени в стандартите на потребление 
(нахлуване на нова стока, нов продукт, рязка смяна на цената и пр.).

б.З. Промяната настъпва поради промени в статута на членове на общността 
(сключили бракове, спечелили джакпота, започнали нова работа).

6.4. Промяната е причинена от активността на един от нейните членове (да се 
направи уборка по улицата, около блока).

6.5. Промяната е резултат на особено събитие (сватба, раждане на дете и пр.)

в - Промени в структурирани общности (бизнесорганизации, офиси, 
държавни служби и пр.).

2. ТРАНЗИТОЛОГИЯ
С това понятие се назовава един частен - от гледна точка на човешката 
еволюция и история - преход: преходът от една обществена система в друга, 
като в центъра е преходът от авторитаризъм (тоталитаризъм) към демокрация.

Приема се, че има няколко начина за такъв преход:

- Еволюционен (наричан още "трансформация"). Такъв е случаят с Испания 
след смъртта на Франко.
- Революционен (крах на предишния режим). Тук ще споменем Португалия.

- Военно поражение (Германия, Япония).

Според Хънтингтън има три модела:

- Класически линеен (Великобритания, Швеция) - постепенно ограничаване 
на монархическата власт, разширяване на гражданските права и свободи, 
укрепване и развитие на парламента като институция. Отначало гражданите 
получават лични (граждански) права, сетне - политически, накрая - социални. 
Постепенно се ограничават и накрая отстраняват избирателните цензови. 
Парламентът става законодател, избира и контролира правителството.

- Цикличен модел (проявил се в страни от Латинска Америка, Азия и 
Африка). При него има редуване на демократични и авторитарни форми на 
управление, като политическият елит има формално положително отношение 
към демокрацията. При цикличния модел обикновено, но не задължително, 
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затихват крайностите на авторитаризма, но не са изключени и избухванията 
на масови кървави сблъсъци. Такъв модел подсказва ниска политическа 
култура в обществото и господство на бедността.
- Диалектически модел. Той е друга форма на цикличния модел и е 
характерен за индустриални страни с многочислена средна класа, образовано 
население, доминиране на целерационално поведение, висока степен на 
индивидуализация на масовото съзнание. Авторитарните режими бързо 
рухват и в крайна сметка се установява стабилна демокрация.

Могат да се отделят следните етапи на демократическия преход:

1. Криза на авторитарния режим (поради външни или вътрешни фактори, или 
пък комбинация между двата фактора) и негова либерализация. Кризата на 
интституциите на авторитарния режим (тоталитарния също) е свързана с 
нерешимите въпроси с приемствеността във властта. На второ място идва 
отслабване или пълна загуба на легитимността както сред населението, така и 
сред управляващите.
В управляващия елит възникват различни течения: първото е за втвърдяване 
на властта и "връщане" към изначалните ценности на режима. Ако това е 
невъзможно, често на сцената излиза армията. Може да се установи военна 
хунта. Второто течение сред управляващите при кризата е тръгване по пътя 
на контролираната либерализация - даване на някакви свободи, преминаване 
към "ограничена демокрация". Тогава имено започва демократичният преход 
или трансформацията.
Гражданството се надига. На сцената излиза улицата. Следват митинги, 
демонстрации, стачки, подписки и пр. За дни възникват протопартии, 
профсъюзи, студентски организации. Започва формирането на открита 
опозиция на режима. Авторитарният елит се разпада. Започва политически 
процес, който обхваща широки слоеве от населението. В резултат на това се 
извършват серия демократични реформи.
Но на този етап тези реформи са половинчати. Управляващият елит е загубил 
легитимност, но се стреми да запази властта си, като придобие нова 
легитимност. Макар и половинчати, тези реформи не позволяват вече 
"отгоре" да се контролира изходът на политическата борба. Обществото 
преминава към установяване на демократичен политически режим.

2. Втори етап. Установена е конкурентна партийна система; 
институционализирани са механизмите на демокрацията; формирани са 
институциите, които гарантират разделение на властите. Приема се 
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избирателен закон, провеждат се първите свободни избори. Започва процес на 
изработка и приемане на нова конституция.

3. Трети етап. Консолидация на демокрацията, т.е. адаптация на обществото 
към новите политически механизми. Веднага възникват редица проблеми: 
социалните структури (семейство, училище, полиция...) трябва да работят при 
нови условия; междуличностните мрежи по интереси трябва да се 
трансформират, като решат проблема за междуличностното доверие; 
дотогавашната служба на държавата се оказва "грешна" и започва 
преосмисляне на биографиите... Възниква "дилемата на палача" - как да се 
постъпи с лидерите на авторитарния режим и техните помощници.

Другите проблеми - "преторианският проблем", който е свързан с това да се 
пресече възможността военните да се намесят и да попречат на 
демократичните процес. Един от начините е - ликвидиране на наборната 
армия и превръщането-в професионална и значително по-малка, както и 
постоянно поддържане на морално напрежение около служителите на 
бившите тайни служби.

Тук възниква и въпросът, свързан с лоялността на остатъците от 
политическите сили на авторитаризма и техните привърженици към 
демокрацията.

Друг актуален въпрос за легитимиране на демокрацията и извършените 
промени е - ефективността на демократичната власт. Доколко и как тя е 
способна да се справи с "революцията на нарастващите очаквания".

Опитите да се проведе реформа, без да се отчитат историческите 
предпоставки, заварените обществено-политически структури, заварения 
елит, степента на субкултурния плурализъм, политическата култура на 
различните слоеве, различията на малцинствата, може да доведе до 
дискредитиране на демокрацията.

Едва когато се стигне до дълговременна политическа стабилност и 
получилата се ситуация добие всепризната легитимност, тогава може да се 
говори, че преходът или трансформацията е приключила.

3. СМИСЪЛ
Разбиране или неартикулирано усещане на социалния актьор, че неговото 
(тяхното) действие (бездействие) е каузално свързано със споделената 
представа за света.
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4. СОЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ - то е такова само когато е ориентирано към 
други лица (Вебер, Генезис на западния рационализъм, С., 2001, с. 36). При 
мен: когато променя значение на предмет или когато създава предмет.

Вебер смята, че не е социално действие, когато двама колоездачи се сблъскат 
на улицата или когато всички минувачи си отварят чадърите, като завали 
дъжд. (Пак там, с. 36-37.) Според мен това не е така.

Не само защото индивидът е носител на социалното и всяко негово действие 
пресъздава обществото, а и защото в акта на сблъсъка (между колоездачите) и 
отварянето на чадърите (от минувачите, като завали дъжд) се извършва 
промяна на значението на предметите: колело и чадър. Всеки привичен, 
импулсивен или съзнателен акт, който води до промяна на социологическо 
значение на предмет, е социален.

В случая с колоездачите е нужно да се прецизира разбирането: сблъсъкът 
може да не е социален, ако е следствие на изцяло физическо движение на 
двамата колоездачи. Ако например те се сблъскват, защото единият е 
отклонен от посоката на своето движение от друга сила (пука гума поради 
умора на материала, блъска го камион, удря го птица и прочие), а другият 
също поради някаква външна на него причина не може да се отмести, т.е. 
двамата трябва да са се превърнали във физически обекти преди слбъсъка. Те 
в своето движение (недвижение) трябва да са загубили своята социалност.

Но ако сблъсъкът е резултат на техни привични или съзнателно избрани 
начини на каране на колело, то сблъсъкът е социален, защото в сблъсъка се 
променя значението на двата велосипеда в резултат на тяхно реално социално 
действие, което е сводимо към идеален тип каране на колело, но отстои от 
идеално типическото каране на колело. Всяко действие (акт, случай), което е 
сводимо и отстои от идеален тип, е социално.

Ще повторя: социално е всяко действие на индивида (индивидите), което е 
сводимо към идеален тип социално действие и в своята реалност отстои от 
идеалния тип. Ако в резултат на действието се напусне сводимостта, то 
отстояването винаги остава. Най-далечната точка на отстояване от идеален 
тип е при загуба на сводимост. И ако напускането (разрушаването) на 
сводимостта на действието към идеален тип, е настъпило умишлено или 
поради непредпазливост, и това става известно на друг индивид (други 
индивиди), следва загуба за допусналия напускането, морална или съдебна 
санкция.

Според една класификация на Вебер социалното действие може да бъде:
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1. традиционно ориентирано, реализиране на обживени привички;

2. свързано с афективно поведение (сублимиране, съзнателно разтоварване на 
емоционално напрежение);

3. самоценно действие;

4. ценностнорационално действие;

5. целерационално действие;

6. смесено. (Вебер, Генезис на западния рационализъм, С., 2001, с. 39-41)

Социалното действие може да се разглежда като Социална дейност.

Промяната по отношение на дейностите може да бъде:

1. промяна на традиционно ориентираните дейности;

2. отмиране на обживените привички, замяната им с друга обживяност или 
просто изчезването им;
3. промяна на афективното поведение (сублимиране, съзнателно разтоварване 
на емоционално напрежение) - елементарно: псуването, напиването за 
разтоварване, бой на жената (съответно - мъжа), бой на децата, битовите 
кавги и пр.;

4. промяна в самоценните действия (гостуването, гледането на телевизия, 
разговора пред портата и пр.);
5. промяна в ценностнорационалното действие (променят се ценностите, 
нормите (писани и неписани) - променят се и тези дейности);

6. целерационално действие (с промяната на целите, на средствата 
(компютъра, мобилните връзки, възможностите за придвижване) се променят 
и икономическите дейности, които са целерационални);

7. смесени дейности. (За видовете дейности виж Вебер, Генезис на западния 
рационализъм, С., 2001, с. 39-41.)

5. ПЛАСТИЧНАТА СИЛА - За нея Ницше казва: "Имам предвид онази 
сила, способна да израства самобитно сама от себе си, да претворява всичко 
минало и чуждо и да го поглъща, да лекува рани, да замества изгубеното и да 
възстановява сама разбити форми". (Фридрих Ницше, Несвоевременни 
размишления, С., 1992, с. 90-91.)

Става дума за силата, която е вътрешно присъща на общностите и 
обществото.
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6. СОЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ - съотнасяне на социалното действие към 
друг субект. „Едно социално отношение, основаващо се напълно и 
безостатъчно на взаимносъответстващи си по смисъл нагласи, в 
действителност е само граничен случай. Липсата на двустранност обаче би 
следвало да изключи съществуването на „социално отношение” само тогава, 
когато тя има за следствие фактическо отсъствие на взаимна съотнесеност на 
двустранното действие”. (Вебер, Генезис на западния рационализъм, С., 2001, 
с. 43.)

„Социално отношение следва да се нарича поведението на множество 
действащи, което по смисловото си съдържание е взаимно насочено помежду 
им и е ориентирано чрез това”. (Макс Вебер, Генезис на западния 
рационализъм, С., 2001, с. 41.)

Социалните отношения се основават на наличие на взаимност в отнасянето на 
субектите един към друг. Няма ли взаимност - няма отношение.

Животът е безкрайно множество от конкретни социални отношения. И все 
пак ще откроя три типа:

- базовите социални отношения (това са социалните отношения, пряко 
свързани със задоволяването и възможността да бъдат задоволени базовите 
потребности: храна, сигурност (защитеност), секс);

- социални отношения на сцената (това са отношенията, чрез които се 
реализира участие, присъствие, активност, инициатива, принадлежност, 
признание; тук са трудовите отношения, практикуването на труд, за който 
човек получава възнаграждение);

- социални отношения в публиката (това са отношенията, чрез които лицето е 
потребител, избирател, данъкоплатец, зрител, слушател, фен (тук са 
отношенията, свързани със самоценните дейности - които се правят заради 
самите тях: четене, посещение на изложби и концерти, свирене, пеене и пр.) 

Трите типа са условно разграничени. Те често се преливат едно в друго.

Социалните отношения могат да бъдат традиционни, по привичка, 
еднократни повторяеми, еднократни уникални.

Като казвам, че всяко социално отношение се основава на „споразумение”, 
нямам предвид „сътрудничество”. Възможно е двете страни да са се 
споразумели (в смисъла, в който тук използвам думата „споразумение”) да 
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воюват на живот и смърт помежду си. Двете страни са изградили такъв тип 
социално отношение.

Всяка предизборна кампания е социално отношение, което се основава на 
споразумение (кампанията ще трае еди-колко си време, независимо от 
крайните позиции на участниците).

Социалните отношения се основават на различни по характер и форма 
споразумения (съгласия, договори) - заварени (онаследени), саморазбиращи 
се, устни, писмени; временни, трайни; междуличностни, между личност и 
общност (организация, институция, държава), между общности (организации, 
институции, държави)...

В социалните отношения обръщам внимание на елементи и етапи:

- елементи: причина, страни, споразумение, сценарии, публика, смисъл;

- етапи: възникване, реализация, край на социалното отношение.

1. Причина на социалното отношение (например: пътуване в автобус, участие 
в общински избори, членство в конкретната политическа партия). Причинита 
може да бъде нещо, което се случва (например - общински избори, пътуване 
с автобус); може да бъде пребиваване на едно и също място в пространството 
и времето (жилищния блок, махалата, университета); може да е институция 
(партията, държавата); може да е принадлежността към общност (етническа 
група, фен клуб). Причината слага началото на социалното отношение.

2. Страни в социалното отношение (те са най-малко две).

3. Споразумение на социалното отношение. Правилата (писани, неписани, 
традиционни или не), които се спазват от страните, докато трае отношението.

4. Сценарии на социалното отношение. Това са ролите, които участниците се 
заемат да изпълняват, и какъв е очакваният сюжет от страните.

5. Реализиране на социалното отношение. По време на реализацията 
отношението изчерпва себе си и преминава в друго или страните прекратяват 
социалните си отношения. Настъпва краят на социалното отношение. Ако 
началото е ясно - възникване на взаимност, то краят (в зависимост от 
конкретното социално отношение) може да настъпи поради две причини: 
изчезване (прекратяване) на взаимността или поради оставане само на една от 
страните - останалите се оттеглят (поради обективни причини; поради свое 
решение - нарушение на споразумението, разрушаване на сценария, поради 
промяна на влагания смисъл).
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6. Публика на социалното отношение. Важно е да се отбележи, че публиката 
не е жури, не е съд. Това са наблюдателите, свидетелите, които очакват от 
страните в социалното отношение да спазват споразумението и да се движат 
по сценария. Публиката е група, поощряваща социалното отношение. Тя е 
социалната среда, където отношението го има.

7. Влаган смисъл в социалното отношение от страните и публиката.

Направеното разделение на етапи и елементи е абстрактно, няма строги 
граници между елементите и етапите. Но това изброяване трябва да ни 
послужи като инструмент. То е методично.

В същия методичен смисъл е подходящо понятията социално отношение и 
социално взаимодействие, макар да са различни, да се мислят като 
тъждествени. (В единия случай става дума за взаимно отнасяне един към 
друг, което може да се изчерпва с емоцията и разбирането, а в другия - за 
действие и реакция към друг.)

Когато искаме съзнателно да променим някакво социално взаимодействие 
(или мрежа от отношения, от взаимодействия), трябва да си изясним 

- каква е причината,
- кои са страните,

- какво е споразумението,

- какъв е сценарият и ролите,

- коя е публиката,

- какъв е влаганият смисъл от страните.

Освен това, тъй като вече отъждествихме социално отношение и социално 
взаимодействие, в нашия план за промяна трябва да имаме предвид:

- сцената, на която протича взаимодействието;

- задкулисното пространство (да се опитаме да регистрираме невидимите за 
публиката сили, вкл. интересите на участниците в интеракцията);

- да се оцени действието на пластичната сила върху участниците във 
взаимодействието.

С други думи - постъпва се менаджерски:

- проучва се проблема (теоретично и конкретно);
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- прави се план;

- организира се неговото изпълнение;

- лидерства се;
- контролира се изпълението;

- прави се анализ на постигнатия резултат.

За да изучите и планирате нещата, ви препоръчвам да изградите

Идеален тип на взаимодействието (явлението), което искате да промените.

7. СОЦИАЛЕН РЕД - Съотнасяне, защото има смисъл, при реализацията в 
практиките на живота на социалните действия и социалните отношения към 
споделена в общността представа за ред. Редът може да бъде:

1. Създаден от обичая (традиционен социален ред) и/или интересите 
(целерационален ред) и

2. произтичащ от писаните и/или неписани норми (ценностнорационални).

Нормативният ред задава образци на действия и отношения. Той може да 
излъчва легитимност, която се гарантира от

1. емоционалното себеотдаване и/или
2. „ценностнорационално: вяра в неговата абсолютна валидност като израз на 
финални обвързващи ценности” (Вебер, Генизис..., с. 51) и/или

3. религиозно и/или
4. съобразяване с последици, ако се спазва (или не се спазва).

Съществуват различни редове, към които могат да ориентират действията си 
едни и същи хора. Например: неписаните правила на бандата (престъпната 
група, мафията); законите в държавата, където живеят членовете на бандата 
(престъпната група, мафията).

Социалният ред може да бъде конвенционален (нарушаването му води до 
неодобрение); правен (спазването му се контролира от специлен щаб, който 
прилага психични или физични санкции). (Вебер, Генезис на западния 
рационализъм, С., 2001, с. 51)

8. ИДЕАЛЕН ТИП - Идеализация, стилизация, рефлексия върху метода на 
правилното разбиране на социалната действителност. Отговорът на въпроса: 
„как би трябвало да бъде” с цел разбиране на онова, което е.
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Мисловна конструкция на нещо (човек, социална роля, вещ, събитие, 
действие, взаимодействие, процес, общност, институция), която е идеално 
рационално или ирационално изградена. Идеална с оглед неговата цел (цели), 
функция (функции), съответствия (към ценности, вяра, партия и пр.) или 
специфика (специфики). В този смисъл могат да съществуват различни 
идеални типове на едно и също нещо, а едно реално нещо може да се 
разглежда чрез различни идеални типове.

Например идеален тип на нещото депутат:

1. с оглед неговата законодателна дейност;

2. по отношение неговата партийна принадлежност;

3. свързана с международните му контакти;

4. свързана с публичното му говорене;

5. участието му в парламентарния контрол и пр., и пр.

Реалното нещо „депутатът X” може да бъде съотнесен към всеки от тези 
идеални типове и да се констатира отстоянието му от идеалния тип, 
причините и следствията от това.

Вебер казва: „само от гледна точка на чистия („идеален”) тип е възможна 
социологическа казуистика” (Вебер, Генезис.с. 33).

Идеалният тип е пределно абстрактен. Той може да бъде фасетен 
(идеализиращ отделна страна на нещото), комплексен (идеализиращ няколко 
аспекта на нещото) или генерализиращ (когато е цялостен идеален тип на 
нещото). Всеки идеален тип независимо дали е фасетен, комплексен или 
генерален, независимо дали е рационално или ирационално конструиран, 
винаги е смислово адекватен. (Вебер, Генезис на западния рационализъм, С., 
2001, с. 34) Поради това и най-частният (фасетния) идеален тип на нещото е 
съзнателно или подсъзнателно съотнесен към генералния идеален тип на 
същото нещо, като по този начин се установява мярата на идеализацията на 
идеалния тип.

Идеалният тип на депутата от гледище на международните му контакти е 
идеален само дотолкова, доколкото това не би попречило да се създаде 
идеален тип във всеки друг аспект от дейността на депутата.

Например: когато отговаряме на въпроса как трябва да се действа или да 
протече един социален процес при идеална целева рационалност, и сведем 
това до икономическа дейност (фасетен идеален тип) на конкретен субект, 
създаваме модела (мисловната конструкция), който обрисува: „как би 
трябвало да се действа в ситуация на идеална, при това чисто икономически 
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ориентирана целева рационалност” (Вебер, Генезис..., с. 34), волно или 
неволно вземаме (не вземаме) предвид идеалната целева рационалност в 
други направления на субекта на икономическата дейност. Да кажем: 
въздействието върху природната среда на икономическия субект в случая, 
когато тези въздействия не са ограничени от закон, или предвидените 
санкции за увреждане на средата са по-малки от евентуалната печалба при 
такова увреждане. Идеалният тип икономическа дейност, съобразена с 
природната среда влиза в ролята на ограничение при изграждането на 
идеалния тип икономическа дейност.

9. СОЦИАЛНО ДЪНО - сбор от личности и групи, които приемат 
невежеството, мизерията и страха като свое естествено състояние и на базата 
на задоволяване на своите потребности от храна и секс изграждат 
деструктивна и/или паразитна култура, в която принадлежността към 
непосредствената социална среда е свръхценност.
(Тук да си припомним онзи първоначален етап от еволюцията на 
човечеството, в който преживяването се обезпечава с лов и събиране, т.е. 
паразитизъм по отношение на природната среда. Социалното дъно е 
паразитизъм по отношение на социалната среда. Дивачество в условията на 
цивилизацията.)

10. ЕВОЛЮЦИЯ - Еволюцията, кратко и опростено казано, е изменение „от 
простото към сложното” без сривове на предходното.

11. РЕВОЛЮЦИЯ е настъпване на радикални промени в системата за 
относително кратко време. Революцията е критичната точка, когато системата 
под действието на незначителни причини (случайно отклонение на някакъв 
фактор) може рязко да промени своето състояние.
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ОПИТОМЯВАНЕ НА ОГЪНЯ

Теза: Развитието на човека и обществото е непрекъснато, 
непоследователно като темп, видно ускоряващо се с времето, 
ветрилообразно (разширяващо се) от технологична и научна гледна точка, а 
в етично отношение е зигзагообразно (дори с връщане назад).

Пръв и основен фактор в еволюцията на човека е използването на огъня.

1. Ното 8ар1еп8 8ар!еп8

Едно ограничение и едно уточнение:

Ограничението - в лекцията не разглеждам въпроси, свързани с това дали 
човекът се е появил в резултат на еволюция, или е резултат на творение. 
Еволюцията, кратко и опростено казано, е изменение „от простото към 
сложното”. Творението е Божие - то не подлежи на доказване, то е вяра. 
Макар в публичното пространство явно да доминират еволюционистите, 
креационистите съвсем не се предават.

Като не навлизам в тази дискусия, но използвам разпространена сред 
палеонтолозите-еволюционисти фигура за развитието на човека, посочвам не 
как възниква човекът, а какво се знае в днешно време (2008) за промените на 
семейството Ното:
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Фигура 1

□ Ното !3р/еп1
□ Ното пеапйсгН}а1спяа
И Ното Ье/ас1ЬсгдспЯ$
□ Ното сгда&ег
В Ното сгссгиз
В Ното НаЬгНз
В Ното ги<1о1Геп$г$

От множеството разпространявани с различни средства таблици за 
еволюцията на човека, ще посоча още една, по-стара, отпреди десетина 
години, за илюстрация на противоречията във вижданията:

Фигура 2

Вид Период

АгсЩйЙпсиз гапнбиз преди 5-4 милиона години

АизТгаюрхЙтесиз 
апатеп818

преди 4.2 - 3.9 милиона 
години

АизкаюрйЬесиз преди 4-2.7 милиона години
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аГагепзхз

Ап8(га1ор1111еси8 
аГпсапнз

преди 3-2 милиона години

Ап81га1орй11еси8 гоЬпзТпз преди 2.2 - 1.6 милиона 
години

Ношо 1таЬ1118 преди 2.2 - 1.6 милиона 
години

Ношо егесй.18 преди 2.0 - 0.4 милиона 
години

Ношо 8ар1еп8 агсйак преди 400 - 200 хиляди 
години

Ношо 8ар1еп8 
пеапс1ег1а1еп818

преди 200 - 30 хиляди 
години

Ношо 8ар1еп8 8ар1еп8 преди 200 хиляди години до 
днес

Тук семейството Ношо е показано като произлизащо от семейство 
Ап81га1орй11еси8, което в днешно време се отрича.
Непрекъснато има находки, картината се постоянно се променя. Така през 
1970 година еволюцията на човека се е представяла така:
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Фигура 3

Препоръчвам ви да сравните таблици 1 и 3, за да почувствате динамиката на 
развитието в палеонтологията, както и нестабилността на всяка днешна 
схема, свързана с развитието на човека.

Безспорно е, че при появата на различните Ношо от други видове, защото при 
еволюционната теория става дума за това, ако въобще смятаме, че нещо се 
доказва, то е, че Ното:

- се придвижват на два крака (бипедализъм);

- имат увеличен мозък;

- имат различна от човекоподобните видове структура и строеж на зъбите.
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Черепите и зъбите могат да бъдат разгледани тук 
-11йр://утуу.ошс1а.Ье/риЪ11с/Ъ1Ъ1ю{ека/ре{ко 8ппеопоу/11отттае.1йш

Препоръчвам ви да погледнете и черепа
на 11 Нр://уулууу .от ба.Ъ д/рпЪНс/Ъп!д/11 у 81огу/зей 8111е27.111т 1 от погребение в 
Езерния град - най-старото известно селище в континентална Европа 
(съществувало от 5 400 до 4 100 години преди Христа).

Новите находки показват, че древното човечество е съществувало на 
различни места по света в различни форми, някои от които постепенно са 
изчезнали, а други са се развили и са взели участие във формирането на по- 
късните и прогресивни видове. Така твърдят еволюционистите.

Отново ще подчертая - това са таблици, които показват как се развива 
появилият се вече човек - на два крака, с голям мозък, с човешка структура 
на зъбите. Има десетки имена на ключови находки и многобройни претенции 
за намиране на „липсващото звено”. Но няма отговор на въпроса - какво е 
човек, за да твърдим, че маймуната и човекът имат общ прародител.

Тук се намесват креационистите.

Находките (виж черепите), от които еволюционистите правят извода, че са 
подредени един след друг, от по-прост към по-сложен, всъщност не доказват 
това. Единственото сигурно, което следва от тях, е, че в далечното минало е 
имало различни видове човешки същества. Семейството Ношо е било 
представяно с: Ношо ИаЪШз, Ношо ег§аз1ег, Ношо егесШз, Ношо 
ИеМеПзегдепзтз, Ношо шс!о1Геп818, Ношо 8ар1еп8 агсНаш, Ношо 8ар(еп8 
пеапс!ег1а1еп818, Ношо 8ар1еп8 8ар1еп8 и пр., и пр.

Няма доказателство, че примерно Ношо егес1н8 се е трансформирал в Ношо 
11е1(1е1Ъег§еп818 или в Ношо 8ар1еп8 пеап(1ег1а1еп818 или в който и да е друг вид. 
Нещо повече, откриват се все повече находки на едновременно живели 
различни видове Ношо. Безспорно е установено, че неандерталците (Ношо 
8ар1еп8 пеапбег(а1еп818) и съвременните хора са различни видове, които са 
живели поне десетина хиляди години заедно в Европа.

Представители на Ношо егес1н8 са съжителствали със съвременния човек в 
Югоизточна Азия.

Всички видове от семейството Ношо не само:
- се придвижват на два крака (бипедализъм),

- имат по-голям мозък от останалите семейства в рода,

- приличат си по строежа на зъбите,
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НО:

- правят сечива (оръдия на труда),

- ползват огъня,

- имат реч.

Това е важно да се подчертае, загцото останките от каменната епоха, са от 
всички тези видове. Когато отбелязваме етапите в развитието на човека и 
използваме артефактите отпреди десетки хиляди години, размазваме 
границите между различните видове Ното, тихомълком забравяме другите и 
присъждаме находките на Ното 8ар1еп8 8ар1еп8. На себе си.
Защо го правим? Дори да приемем, че сме еволюционен биологичен 
наследник на Ното егесШз, все пак той е друг, а с Ното зархепз 
пеапс1ег1а1еп818 доказано нямаме такава връзка. Правим го, защото допускаме, 
че човек е всяко същество, което ходи на два крака, изработва и използва 
инструменти, ползва огъня и има реч. Задоволяваме се с тези външни, 
установими при разкопките белези, защото предпоставяме, че те индикират 
наличието на разум в такова същество. Значи разумът е онова, което 
приемаме като диференция специфика на човека.

Всичко, което на основата на скелети и артефакти бихме могли да кажем за 
началото на човека, всъщност се отнася за предполагаемото начало на разума 
на Земята. Ще подчертая - допускаме, че знаем какво е човек, волно или 
неволно изграждаме меродавната[3] гледна точка върху неговото и 
общественото развитие, независимо дали става дума за модерното време, 
Средновековието или праисторията, дали говорим за Китай или България, 
дали дискутираме развитието на Пловдив или Пазарджик, навсякъде и 
всякога, щом като става дума за развитие на човек и общност, заставаме на 
тази меродавна точка и се опитваме да разберем - дали и доколко това 
развитие е еволюция на разума.

Деца на Просвещението! Убедени, че разумността дефинира човека, въпреки 
космичните експлозии на ирационалност през последните векове...

Надявам се по-нататък да стане ясно колко е важна тази меродавна гледна 
точка.

2. Ното пеап(1ег1а1еп818
Става дума за периода между 2.6 милиона години до приблизително 10 
хиляди години преди новата ера. Това е предисторията. Няма писмен език, 
няма отбелязани събития, имена, места, дати. За дълго или за кратко, 
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едновремено са живели поне четири човешки вида - Ното егесйхз, Ното 
Догезхепзхз[4], Ното пеапбег(а1епзх8, Ното зархепз.[5]

Онова, по което съдим за този период от еволюцията на човека и обществото, 
са вкаменелости, каменни сечива, погребения, всякакви следи от човешки 
обитания.

Става дума за палеолита.

Фактът, че в историческо време продължава да съществува само Ното 
зархепз, предполага, че разумното, което се е случило в палеолита, по най- 
цялостен и ефикасен за оцеляването начин е било интегрирано в 
икономическите дейности, културата и начина на живот от Ното зархепз. 
Другите видове не са устояли на неговата конкуренция - избити, изтласкани в 
непродуктивна среда или претопени.

През 1999 година в Португалия беше открит хибриден скелет, на смесване 
между неандерталци и ранносъвременни хора. На Пиринейският полуостров 
Ното зархепз и Ното пеапбег1а1еп8Х8 съвместно са живели около десет хиляди 
години[6]. На пръв поглед, при положение че сексът между двата вида зархепз 
е бил възможен, а продължението на рода - реално, то би било грубо 
подценяване на човешката сексуалност, ако предположим, че двата вида само 
са се избивали. Има далеч по-удачен начин за справяне със заварените, което 
личи от намерения скелет.

А дали неандерталците са заварени [7] от Ното зархепз, е трудно да се 
прецени. Може само да се предполага.. Ното зархепз идва в Европа, според 
„африканската хипотеза”, преди около 40 000 години, последните находки за 
неандерталците са отпреди 30 000 години. Как се е отразила върху мисленето 
и организацията на Ното зархепз конкуренцията с неандерталците, които 
както показват намерените останки, са имали по-голям мозък (1950 схпЗ).

И така с предположенията:
„Парадигмата на неандерталците” се разисква от Уа1епиз Оехз1.[8] 
Методиката му на анализ вдъхва доверие в изводите. На основата на 
намерените скелети на неандерталци, техни обиталища и оръдия; 
особеностите на тяхната обичайна ловна плячка и промените в 
климата, Уа1епиз Сгехз! гради хипотеза за начина, по който са осигурявали 
своята прехрана. Както показват скелетите и оръжията им, те са 
изключително силни и ловки, имат по-голям мозък от човека, ловуват по 
двойки в стил родео едри космати бозайници - мамути, носорози, бизони, 
коне. Избрали са и са усъвършенствали една от двете възможни стратегии за 
избягване на пораженията в боя - плътно приближаване до противника, за да 
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не може той да използва своето оръжие. Другата стратегия - да се стои 
достатъчно далеч, за да не може противникът да те стигне, е избор на Ното 
зархепз.

Оръжието на неандерталците е грубо - то трябва отблизо да прониква 
дълбоко в едрото животно, като отваря достатъчно широка смъртна рана. 
Оръжието е грубо, защото трябва да бъде такова. То е рационално грубо. 
Копието се забива и се върти, докато убие жертвата. То е пригодено да бъде в 
ръката на ловеца през цялото време. Иначе неандерталецът, както се изразява 
Уа1епи§ ОехзТ е способен за прекрасна обработка на камък и кост. Той пали 
големи огньове, живее на малки групи и има ниска плътност в обитаваната 
среда.
Човекът (Ното зар1еп8) по друг начин се вписва в средата - той е по-слаб, 
ловува дребни бозайници, които трябва да издебва отдалеч в организирана 
група - поне 5-7 човека. Копието му трябва да бъде тънко, да има изящен 
връх, а ловецът да бъде ловък и точен. Обичайният лов е северен елен. Ще ви 
покажа рог от северен елен от Дуранкулак.

Фигура 4

Това е ритуална брадва, мотика или кой знае какво. Но е от рог на елен. 
Обичайната ловна плячка в онези хилядолетия заедно с дивото степно магаре. 
Можете да видите подробности на 
адреса: 1Щр://\у\у\у.отс1а.Ьц/риЬ11 с/Ьи!ц/ИуЧогу/зей§1йе 1,1йт . Ловуването на 
мамути и други едри животни е опасно и рядко. Такъв лов е голямо 
преживяване и затова се изобразява по стените на пещерите.

Значи Ното зархепз идва в Европа, според „африканската хипотеза”, преди 
около 40 000 години[9]. Тук, на нашите земи, са му първите поселища на 
континента. Тук отсяда, тук гради живота си. От тук, където така небрежно, 
високомерно и укорно се произнасяме за родината си, за държавата си, 
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започва съвременната Цивилизация. ВСИЧКОТО по Света, което ви е 
известно, има път и един от началните етапи по този път е тук - нашата земя. 

Да се върнем на неандерталците, защото те са важни за този разказ.

Преди 60 000 години те са били истинските европейци - разселени са били 
почти по цялата територия. От Гибралтар до Узбекистан:

Има данни, че са били канибали и взаимно са се изяждали - без ритуал, при 
наличие на друга храна, което показва висока степен на агресия и неразвита 
символна система. Практикували са трупоядство - има данни, че са 
използвали за храна убити от тях или умрели поради естествени причини 
мамути редом с хиени и други мършояди.

През живота си неандерталецът е получавал много повече рани, отколкото 
Ношо 8ар(еп8 и характерът на раните е типичен за родеото. Ще подчертая - 
той е изключително силен и далеч превъзхожда и най-силните представители 
на Ношо 8ар1еп8. Той има по-голям мозък от Ношо 8ар1еп8. Има далеч по
добри качества за бърза физическа реакция при необходимост и за физическо 
отпускане. Той, вероятно, е различен от нас психологически тип. Опитите в 
експерименталната археология показват големи трудности на човека да 
борави с неговите инструменти и да постигне при това характерното за 
неандерталеца износване на инструментите. Ношо зархепз и Ношо 
пеапбейаюпзгз са чужди един на друг.
Преди около 225 000 години започва сериозен ледников период. Оцеляват 
големите космати тревопасни. Това е времето на неандерталеца. За него има 
достатъчно храна. Той е господарят на Европа.
Настъпва суша в екваториална Африка. В условията на пустинята изчезва 
Ношо егесШз - той не може да се приспособи към нея. Но се появява Ношо 
зархепз - човекът на пустинята, според хипотезата на Уа1епи8 Ое1§Т
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Преди 60 000 години Ното зархепз се отправя към Азия и Австралия, но 
задминава Европа - тук господарят е друг. Преди 40 000 години започва 
затопляне, продължило 5 или 7 хиляди години, през което рязко намаляват 
мегатревоядните животни. Начинът на хранене на неандерталеца не се 
променя - големи огньове, в чиято пепел днес се откриват следите на 
ловуваните животни и се разбира как се е хранил. Отделял е големите късове 
от корпуса, запазвал ги е под лед, сняг, камъни, във вода, после ги е изваждал 
от там - приготовлявал е храната си, а другото от жертвата е изгарял. Той не е 
имал умението да оползотвори своята плячка. По време на затоплянето все 
по-малко са местата, където би могъл да оцелее по този разхитителен начин. 
Неандерталецът намалява на ръст и преди 30 000 години вече го няма.

Друга е стратегията на Ното зар1епз. Той развива уменията да суши месото, 
научава се да ползва лунния календар, по който се ориентира за цикъла в 
движението на елените - неговата основна храна. Не избива поголовно елени, 
а колкото му е нужно, за да се изхрани. Той усъвършенства уменията си в 
лова и подобрява своите инструменти.

На картата със синята стрелка е показано населяването на Европа, според 
„африканската хипотеза”, от Ното §ар1еп8. Кафявите петна са местата, където 
най-често са засичани следите на неандерталеца.

Фигура 5 (11йр://уууууу.от(1а.Ьц/раае.р11р?Нй1е=%Р0%9Р 
%Р0%В5%Р0%В0%Р0%ВР
%Р0%В4%Р0%В5%Р 1 %80%Р 1 %82%Р0%В0%Р0%ВВ 
%Р 1 %86%Р0%В8%Р 1 %82%Р0%В5 %Р0%В2 
%Р0%95%Р0%В2%Р 1 %80%Р0%В Е%Р0%ВЕ 
%Р0%В0&1РМепи=492&1РАгйс1е=2011)

Какъв е изводът от случая с неандерталеца?

Той изчезва поради

1. екологични причини;

2. разхищение на ресурси;

3. невъзможност (или нежелание, неразбиране) да промени начина си на 
живот.

Изчезването му е поучително - няма никаква гаранция, че Ното зархепз ще 
преживее екологични промени, които надхвърлят човешката воля и имат 
неопозната цикличност и продължителност. От съществено значение ще бъде
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- пестеливото и разумно използване на ресурсите и способността да 
променяме начина си на живот, като запазваме своята цивилизационна 
идентичност и общностна цялост.

3. ПРОМЕТЕЙ

Говорехме за палеолита. През него се случват четири изключителни събития 
в живота на човека:

1. Започва създаването на оръдия, които е по-удачно да наричаме - 
инструменти;

2. появява се умението да се използва, предизвиква и контролира огъня;

3. начева развитието на убежището, появяват се дрехите и възниква 
жилището;

4. появява се езикът.

Веднага ще отбележа: огънят е в началото.

Примитивни веществени оръдия използват различни маймуни - за чупене на 
орехи, за изваждане на термити, за вадене на корени. Паякът строи 
изключително инженерно съоръжение, с което се прехранва... Повечето 
птици си строят гнезда, социални насекоми и бозайници изграждат сложни 
йерархични структури и обиталища, социални птици имат йерархия, 
социални хищници ловуват организирано; всички животни комуникират в 
своя вид помежду си...

Онова, което отличава по ясен признак човека от животното, е умението да се 
поражда и използва огън.

Единственото, което е налице без изключение във всички човешки общества, 
е умението да се поражда и използва огън. Има общности, които не познават 
колелото, металите или керамиката; има общности, които не познават и не 
използват дрехи и пр., и пр. Можем да подредим всички типове предмети, 
характерни за човека, все някъде е възможно нещо да го няма, но не е 
възможно да няма или да са нямали огън.

Ако си представим, че в джунглата има хоминиди, които не познават и не 
използват огъня, без съмнение, ще ги отнесем към предчовешките видове.

Умението да се поражда и използва огън е диференция специфика на човека.
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Откога се ползва огънят?

Има твърдение, че огънят започва да се използва системно[10] за 
приготовляване на храна едва преди 250 000 години, а намираните находки от 
по-стари времена, датирани от 2 милиона години, били свързани със 
случайното му използване.

На друго мнение е Ралф М. Роулет[11], според когото има достатъчно 
сведения, че Ното егесШз, е използвал системно огъня за приготвяне на храна 
далеч преди 240 000 години. Той посочва конкретни находки в Китай и 
Африка, които доказват, че огънят е използван за приготвяне на храна преди 
1,6 милиона години. Така на изследователски участък $\уаг1кгап8 в Южна 
Африка са намерени горени кости, което навежда на мисълта за печене на 
месо преди 1.5 милиона години, подобно е положението и при разкритията на 
друг участък - Сйезомгаща в Кения, където датировката сочи, че огънят е 
поддържан преди 1.4 милиона години[12]. И нещо повече - зъбната 
конструкция на Ното егесЩз подсказвала, че той се е нуждаел от 
облекчаване при дъвчене, което е постигал с термичната обработка на 
корените и месото.

В същата посока - за ранно използване на огъня, беше съобщението от 2004 
година[13], че в северен Израел са разкрити огнища в обиталище на Ното 
егесй.18 или Ното ег§аз!ег отпреди 790 000[ 14] или 690 000 години назад. 
Според някои би било възможно това да е примитивна форма на Ното 
зархепз, но повечето палеонтолози го отхвърлят като възможно. Във Франция 
(Буш дьо Рон) са намерени следи от ползване на огън преди 650 000 години, в 
Унгария има следи отпреди 450 000 години, пак във Франция отпреди 380 000 
- вероятно в жилище.[15]

Пак ранно използване на огъня срещаме при човешките обиталища в 
североизточен Китай, на 40 градуса северна ширина (България е на 42-ия 
паралел) отпреди 1.36 милиона години.

Постояннното живеене толкова далеч на север е било възможно благодарение 
на физиологическите изменения в човешкия организъм - увеличена 
подкожна мазнина, но далеч по-важни са поведенческите промени, 
употребата на облекло, строежът на убежища и вероятно използването на 
огъня, макар за това да няма преки сведения [16].
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В някои примитивни общества притежаването и използването на огъня се 
обяснява по механизма на митологичното мислене - в някакво първично, 
начално време той е принадлежал на животните, откъдето бил взет. В други 
примитивни общества митовете за огъня са митове за неговото похищение от 
богове, върховни и свръхестествени персони и сили.

Огънят е обект на религиозно поклонение. Във ведическата митология има 
бог Агни (огън). За него се пеят химни. Той е редом с другите основни богове 
- на Слънцето - Сурия, на Небето - Варун, на бурите и гръмотевиците - 
Индра.

В древна Индия Огънят е почитан като господар-баща на дома. Домашното 
огнище е център (господар) на семейния живот. Огънят е началник на 
селището (вишпати). Съществува особен култ на свещения вечен огън, който 
има свои жреци - атхарван. Наред с почитта към този одомашнен огън, 
почита се и небесният огън, който е „божествен отец” - Дяус-Питар. 
Ритуалите, свързани с култа към огъня, са преплетени с култа към предците и 
се изпълняват от главата на семейството - патриарха на дома.

В зороастризма огънят е свещената стихия, която въплъщава божествената 
справедливост. Жреците, когато му се покланят, не бива да го оскверняват 
със своето дихание. Те си поставят особени шапки, с които си закриват и 
устата.
Богове, персонализиращи огъня, има в старогермански, древноскандинавски 
и славянски религиозни системи. Старослявянският бог на огъня, както 
повечето неща, свързани със „старината”, е обект на най-различни писания. 
Обикновено го изписват ту Сварог, ту Симаргл, а другаде Симерагл - син на 
Сварог. Той е бог на огъня, на семейното огнище и на ковачите. Стопанин и 
пазител на свещения огън. Велик воин, който има синове - богове на огъня, 
чиито функции са неясни, а може би става дума за различни имена на една и 
съща представа за бог. Сварог е законодател - той постановява моногамията и 
покровителства знанията. Симерагл, когато е син на Сварог, е бог на огъня, 
пази посевите и е създател на човека[17]... Това, последното има случайно 
отношение към моята теза - за решаващата роля на огъня в еволюцията на 
човека, и звучи пришито към народните славянски вярвания.

Алтайските шамани до началото на XX век почитат като божество различно 
изписваната богиня Он-Ене или От-Ана (майка-огън), закрилница на 
домашното огнище.
Огънят пази рода, той се пали при сватбата от огъня на родителите на 
младоженеца и се поддържа като равноправен член на новото семейство. 
Изгасването му е много лош знак, равностоен на смърт. Алтайците, като 
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седнат на трапезата, хвърлят късче от храната в огнището и тогава започват 
да се хранят. Недопустимо е да се оскверни огъня, като се хвърли в него 
нечистотия, да се плюе в него, да се бърка с нож или друг остър предмет, да 
бъде руган, без нужда да се пръска с вода или да се прекрачи. Дървата в 
огнището се поставят внимателно.

Огънят може да се изнася от жилището (за подпалване) в изключителни, 
строго определени случаи - за жиртвоприношение или да се даде на 
родственик. Времето, когато това се прави, е строго регламентирано. От 
юртата не може да се изнася огън след залез Слънце. Паленето на лулата от 
огнището има също регламент - ще се допуши до него, не може да се отива 
другаде. Ако трябва да се излезе, ще се изтърси в огъня.

Има правила за отношение към своя огън при пътуване и как се разпалва нов. 
Манипулациите са съпроводени с молитви. Огънят е свой, принадлежащ и 
закрилящ рода. Той пази дома и домашните животни.

Алтайците използват огъня за очистване и лекуване. По него те гадаят за 
своята съдба[ 18].
При осетинците има култ към огъня. Във всекидневната реч огънят се нарича 
арт, а в култа - арт-хурон, което значи „огън слънчев"’, т.е. „син на слънцето”. 
Култът към огъня преминава в култ към домашното огнище и предците. 
Преминаването през огън, както при нестинарите, е форма на очистение.

Подобно пречистване с преминаването по жарава се среща на различни 
континенти.

Огънят има двойствена сила. Укротен, обуздан, контролиран - той е благо. 
Но като стихия той е унищожител, изпепелител.

Неговата двойственост създава и образа му в културата. От една страна, 
домашно огнище, врата към Небето, от друга - проклятие и заплаха („огън да 
го гори”) и геена огнена. За човека той е неизбежният съжител, с чийто 
характер трябва да се съобразява.

* * *

Древните гърци издигат разбирането на огъня като основен фактор на 
промяна. Като мощен еволюционен пробив.

Става дума за прометеевия мит. Прометей е помогнал на Зевс да се качи на 
престола, видял е как новите богове си разпределят властта и става свидетел 
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как в тази драма са забравени еднодневките - хората. С това той не е съгласен 
и ето какво се случва според неговия собствен разказ, когато е там - прикован 
на скалата по заповед на Зевс:

ПРОМЕТЕЙ

......  Чуйте за неволите 
на смъртните - че тях, които нямаха 
разсъдък, аз дарувах с ум и знания. 
Ще кажа не за да обиждам хората, 
а само да посоча добрините си. 
Те бяха със очи, ала не виждаха, 
с уши, ала не чуваха. И цял живот, 
подобни на видения, прекарваха 
в мъгла и мрак. Не знаеха ни светлите 
и здрави къщи, нито дърводелството, 
и - сякаш мравки пъплещи - живееха 
из пещерните кътища безслънчеви. 
Не знаеха с какво започва зимата, 
обкитената с цвете пролет, лятото 
със плодните си дни - и всичко вършеха 
без ум, додето им показах изгрева 
и заника на светилата. Пак за тях, 
за хората, измислих най-великата 
наука за числата, още буквите - 
всепамет и всемайка на изкуствата. 
Аз пръв запрегнах във ярем добитъка 
и го зажеглих, за да бъде в тежките 
усилия помощник пръв на смъртните, 
и после впрегнах във кола покорните 
коне - украса дръзка за охолници. 
Едничък аз измислих платнокрилите 
блуждаещи в морето бързи кораби. 
Да, толкова неща открих за смъртните, 
нещастен аз, а ето сам не зная как 
да се спася от днешните страдания!

ХОР

Позорни са бедите ти. Помътен е 
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умът ти. Падаш духом, както лошият 
и повален от болест лекар. Сам сега 
не знаеш как да излекуваш себе си.

ПРОМЕТЕЙ

Но ти ще се учудиш още повече, 
щом чуеш за изкуствата, създадени 
от мен. Когато болен някой лягаше, 
не знаеха ни цер, ни здраво ядене, 
ни питие, ни мазила. Топяха се 
от липса на лекарства. И научих ги 
да смесват изцелителните цярове, 
с които да отблъскват всички болести. 
Аз дадох много ясновидски способи, 
открих им пръв кои съновидения 
се сбъдват, изясних им също тъмните 
гадания и смисъла на срещите, 
показах им кои сред кривоноктите 
грабливи птици предвещават щастие 
кои сред тях - неволя, как пернатите 
живеят, как създават помежду си те 
вражда, любов, другарство и приятелство, 
каква да бъде жертвената вътрешност, 
с какъв се цвят харесва тя на бозите, 
с какви петна са черният дроб и злъчката. 
Покрити с мас меса и тлъсти бутове 
запалих аз и тъй напътих смъртните 
към трудните умения, разкривайки 
незнайните знамения на огъня.
Това, това направих аз! А скритите 
сред земните недра блага за хората - 
желязо, мед, сребро и злато? Може ли 
да се похвали друг с това откритие? 
Не, тъй би сторил само празнословецът! 
Та ето всичко, с кратка реч изказано: 
от Прометей са всичките умения!

ХОР

Недей дарява прекомерно смъртните,
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а помисли за себе си. И вярвам аз, 
че някога, избавен от оковите, 
със Зевса ще се мериш по могъщество.

ПРОМЕТЕЙ

О, не така! Съдбата-Извършителка 
не иска тъй! Сломен в безкрайни бедствия 
и мъки, ще избягна от оковите.
Безсилно пред Съдбата е изкуството.

ХОР

А на Съдбата кой държи кормилото?

ПРОМЕТЕЙ

Трилични мойри, помнещи еринии.

ХОР

По-слаб е, значи, Зевс от тях. Така ли е?

ПРОМЕТЕЙ

И той не ще избегне от съдбата си.

ХОР

Не е ли вечна власт за него съдена?

ПРОМЕТЕЙ

Не питай за това, недей упорствува.

ХОР

Ти криеш нещо важно, без съмнение.

ПРОМЕТЕЙ
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Приказвайте за друго, че далече е 
часът за него. То ще бъде пазено 
в дълбока тайна. Бъде ли опазено, 
ще се спася от железа и бедствия. [19]

Трагедията е писана и представяна като зрелище през пети век преди Христа.

Есхил използва стар мит, в който Прометей[20] е само хитрец, измамил Зевс и 
взел най-хубавите части от жертвеното животно. Поради което бил прикован 
на скалата.
Есхил развива мита и превръща Прометей в благодетел на човечеството. 
Можем да предположим, че Есхил не би направил това, ако сред гърците 
нямаше всеобща почуда и възхита от човешките умения. Есхил 
персонализира причината за възникване на културата. Това са векове, когато 
гърците осъзнават социалното развитие, обсъждат природата на човека, 
констатират, че културата е благо, създават основни понятия на 
цивилизацията...

Осъзнаването на дълбоките промени в обществото след първобитната епоха 
вълнува гърците.
За човешкото развитие с възхита говорят Софокъл, Платон, Тукидид...

Споменът за примитивните времена е жив. Тукидид в историята на 
Пелопонеската война говори за времето, когато хората живеели в скитащи 
племена, а не в градове; когато нямало търговия, пари, техника.... Като се 
позовава на Омир, Платон пише за първобитните: те не са имали писменост, 
живеели по навик и според обичаите на своите предци...

В днешно време ние също знаем за първобитния човек, но нашето знание е 
различно. Ние разискваме темата за първо битността на основата на 
интелектуална възстановка от останки от погребения, селища, жилища, 
графити, храмове, вещи... По подобен начин, пак върху останки, изграждаме 
своята представа за епохата на динозаврите.
Не такъв е случаят с античните гърци.

Те се основават на литературни източници, т.е. записани спомени и 
впечатления, както и на разкази за заобикалящия ги свят. По това време в 
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негръцки земи живеят първобитни племена. Някои от тях са в предисторията, 
в каменната епоха. Те затова са варвари.

Гърците от шести-пети век преди новата ера са първите, които осъзнават 
разликата цивилизация-дивачество, без да я смесват с наше-чуждо, и я 
свързват с конкретни постижения.

За да се досетим за какво става дума, ще направя сравнение.

В днешно време ние се впечатляваме от интернет, мобилните комуникции, 
кабелната и сателитна телевизия, принтерите, фотокопирните машини, 
дигиталната техника и прочие, и прочие... Тепърва започва осъзнаването на 
ролята на тези постижения за развитието на човека.
В подобна емоционална и познавателна позиция са били античните гърци, 
когато гледат в театъра трагедията на прикования Прометей.

Това е специфична емоция. Преживяване, стилизирано в изкуство.
Моята теза - която не е само моя, тя е развивана още от древните мислители - 
е, че от началото на историята пред човека, наред с привичното, винаги е 
имало социална новост, която е предизвиквала сърцето и ума му. Не би могло 
да бъде другояче. Стъпка по стъпка напред, по израза на Лукреций, 
човечеството върви по своя път.

В известен смисъл нашето време е като всяко друго - винаги е имало новости, 
винаги е имало ахкане и охкане от тяхното настъпление.
Но неслучайно направих сравнението между времето на Есхил, когато огънят 
и неговото ползване е разбирано като велико откритие, и днешния ден, деня 
на електронния чип.

* * *

Нека се върнем на Прометей.

Както е известно, той дава огъня. Как е при Есхил:

ХОР
Ти може би си сторил нещо повече?

ПРОМЕТЕЙ
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На смъртните отнех да виждат края си.

ХОР

А как намери цяр за туй страдание?

ПРОМЕТЕЙ

Надежди слепи вселих в душите им.

ХОР
Голяма благодат си дал на смъртните.

ПРОМЕТЕЙ

Освен това, дарувах им и огъня.

ХОР

Как? Огън имат днес и еднодневките?

ПРОМЕТЕЙ

А той ще им разкрие много работи.

Ще обърна внимание на последната реплика: „А той ще им разкрие много 
работи.” Не зная как репликата звучи на древногръцки и какъв е буквалният 
смисъл на казаните в оригинала думи, но предполагам, че все става дума за 
това, което разбираме на новобългарски: огънят слага начало.

Нека съсредоточим вниманието си върху контролирания от човека огън.

Няма да градя разказ, а за да очертая неговия мащаб, ще изброя реални, 
свързани с неговото разпалване, поддържане, контролиране:

- огниво, прахан, кремък, чакмак, кибрит, запалка...

- дърва, треви, слама, клечки и шума, дървени въглища, каменни въглища, 
торф, нефт.

- огнище, печка, пещ, комин, кюнци, ръжен, маша, саджак...
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Всяка от тези реални има множество модификации дори в една отделна 
култура.

Огънят се използва за:

- отопление, осветление, приготвяне на храна, предпазно средство от 
хищници, ритуални цели, затопляне на вода, опушване, домашна и 
занаятчийска обработка на тъкани, дърво и метал, дестилация на алкохол и 
масла, печене на вар, изпичане на керамични съдове, топене на руда, парни 
двигатели, двигатели с вътрешно горене...

Всяка от изброените цели обраства с множество пътища, водещи към нея. 
Постигането на целта от умение прераства в занаят и индустрия (индустрии).

Всяка човешка дейност, пряко или косвено, е свързана с огъня и неговото 
използване.

4. Огънят е в началото.
Може да се допусне, че огънят като огън, поради хилядите светкавици, 
падащи върху земята всекидневно и подпалващи дървета и треви, е бил 
повсеместно достъпен на първите хора. Той е бил опасен.

Неговото вземане от природата, запазване и използване, а сетне и 
предизвикване, от една страна, е акт на приспособяване към (в случая и - на 
съобразяване със) една от стихиите в природната среда, а от друга страна, е 
ключовото умение, което променя радикално дотогавашните активности, 
които са осигурявали оцеляването - лова и събирането.

При събирачеството хоризонтът на знанията и уменията е ограничен: ядливо- 
неядливо, има-няма. Взема се с ръка, използва се камък, кост или клечка.
Ловът е също ограничен: плячка-неплячка. Използва се камък, кост, дърво. И 
в двата случая се изисква организация, която е в рамките на очертания 
хоризонт (ядливо-неядливо, плячка-неплячка, има-няма).
Огънят променя хоризонта на активност. Той предлага друг начин на живот.

За да бъде пренесен в обитаваното пространство, човекът е трябвало:

а - Да съзнава и в действията си да се съобразява с условията, при които 
използването му е безопасно, нещо което очевидно не се предава с 
инстинктите (а това ще рече: разбиране за природата на една от стихиите; 
създаване на навици и оттам - роли, за съобразяване чрез дейности [21 ] с тази 
природа - не само бягство от огъня, а и негово използване; това са принципно 
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нови роли - преди огъня човешкото същество е създавало и поддържало 
навици, които са съобразени с неговата собствена природа (хранене, сън, 
секс, грижа за потомството) - такъв тип навици имат и възпроизвеждат 
всички животни).

б - Да може да събира и съхранява подходящи дърва (треви, листа, тор) за 
неговото поддържане (което ще рече, че той събира нещо, което не 
потребява). Дървата са за нещо друго. Събирането на зърна, плодове, корени 
е за пряка, макар и отложена, употреба. Ловуват се животни, за да бъдат 
изядени. Всички дейности, свързани с използването на камъка (дървото, 
костта) са пряко свързани с ръката - тя придобива нови възможности, сила, 
дължина. Дейностите по поддържането на огъня, в онзи първобитен етап, не 
са насочени към удължаване или усилване на ръката...

в - Огънят поставя човешкото същество в друг мисловен хоризонт - то спира 
да взема нещо веществено, започва да създава условия. Обитаваното 
микропространство - хралупа, скален навес, дупка, пещера стават отоплявани 
и осветени. Пространството получава център и става жилище.

С огъня човекът напуска природната среда и попада в своя, отоплена, 
осветена, защитена. Няма хищник, който може да преодолее защитната стена 
на огъня.

Той напуска природната среда, където е бил редом със зверовете, а всеки 
звяр, за да оцелее, е адекватен на средата, която обитава. Предчовекът е бил 
редом с него и подобно на него - адекватен.

Животното е адекватно на средата си благодарение на своите инстинкти и 
зоопсихика, в която вероятно има някакви образи (животните сънуват!), 
изграждащи система, за чието съществуване можем да градим хипотези, 
които сега не могат да бъдат нито доказани, нито опровергани. Животното 
има представа за средата, в която живее - познава и разпознава полезното за 
себе си, безвредното и опасното. Благодарение на тази представа, прикована 
към инстинктите, животното оцелява.

Роденото и живяло в клетка диво животно трудно може да оцелее на свобода 
в природата. То има инстинктите на своя вид, но няма представа за 
природната среда. Казва се, че то не е обучено. Неговото обучение означава 
(1) формиране в психиката му на представа за природната среда и (2) система 
от навици (рефлекси), които ще му позволяват да оцелява. То не може да има 
рефлекс, ако не разпознава сигнала от средата, който го задейства, т.е. ако не 
знае, без да съзнава, че сигналът е външнен на него и може да се очаква. Щом 
като може да го очаква, то за него (животното) заобикалящото го (природната 
среда), без да го съзнава, е пространство с определени характеристики или: 
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животното има представа за средата, но нямаме данни да смятаме, че съзнава 
това. По подобен начин казваме, че крушката има опашка, което е абсолютно 
вярно, макар че крушката е във вечно мълчание по въпроса. А фактът, че 
животното с успех може да бъде преселвано от човека от едно място на друго, 
например при строителство, което разрушава неговия хабитат, подсказва, че 
представата за средата, която е формирана в обученото животно, е от 
структурен тип.

На новото място то се адаптира, като изпълва с нови реални формираната в 
него несъзнавана структура. Затова представата за среда в животното е 
променлива, динамична. Ако мислим разделено животното - като физика, 
инстинкти, придобити реакции и представа за средата, то можем да построим 
верига на взаимодействие: физика - инстинкти - реакции - представа - 
природна среда. Въздействията вървят в двете посоки по веригата и така 
животното еволюира, променя се.

В тази верига, както се вижда, представата „отделя” животното от средата. И 
ако то няма представа, няма какво да го отделя от средата и мигновено ще се 
адаптира към среда, която е подходяща за неговото оцеляване. Мухата, 
попаднала в колата, без проблеми сменя местоживеенето си от София във 
Варна, дъждовният червей, по неволя загребан с кофа оборски тор, мигом се 
заема с градинарския си занаят в чуждата градина. Адаптацията на животно, 
което има представа, към нова среда може да се погледне като хармонизация 
на елементите на посочената верига.

Доколкото физиката, инстинктите и реакциите са статични, статична е и 
природната среда, и ако предпоставим, че природната среда е подходяща за 
оцеляване на животното, то процесът на неговата адаптация към новата среда 
е изцяло в зависимост от динамичния фактор във веригата: представата за 
среда. Тъй като адаптацията към нова среда протича по различен начин при 
различните животни, от това следва, че различните животни се различават по 
представите си за средата. И ако редом с физиката, инстинктите и реакциите, 
елиминираме емоционалния фактор, животните имат емоции, то процесът на 
адаптация ще зависи 1. от структурната диференцираност на представите им 
за среда (по-висшите животни имат по-диференцирана представа), където 
диференцираността може да ускори или забави адаптацията, в зависимост от 
2. структурното съответствие на представата с новата среда. Един лъв, живял 
в клетка, без проблеми ще се адаптира към нова клетка.

Прачовекът е бил очевидно далеч по-интелигентен от останалите животни. 
Имал е развита структурно дифиренцирана представа за средата. Той 
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вероятно е различавал не само полезно, безвредно и опасно. Бил е по- 
осведомен за знаците на средата. Схващал е по-голям брой причинни връзки.

Благодарение на тези свои качества той е използвал острия камък, за да 
раздроби костта на плячката, ако вярно се датират находките - правил е, 
могъл е, разбирал е да прави инструменти, като обработва камък, кост, дърво 
и прави въжета.

Значи при него във веригата физика - инстинкти - реакции - представа - 
природна среда, има още един динамичен фактор - реакции (прави 
инструменти).

Но всичко за него е все още тук и сега, както при животните. Предполагам, не 
толкова точковидно тук и сега, както при животните - имало е сигурно 
представата (очакването) за различни степени на „после”, „близо” и „далеч”.

Неговата находчивост го води до овладяването на огъня. Отначало е само 
използвене на природно възникнали огнища, а сетне - сам да предизвиква 
огън, да го поддържа и контролира.
Както по-горе казах - е този акт, човекът попада в нова, създадена от него 
среда.

Ще повторя: тази среда е топла, осветена, защитена.

Тя има свой категоричен център - огъня.

Появил се е всъщност материален обединителен център на семейната група.

Те седят или лежат около него. В денонощния бюджет на времето се е 
появила нова дейност - „седене около огъня”, която в следващите векове и 
хилядолетия ще се диференцира, специализира и модифицира. Отначало, 
предполагам, би трябвало да седят около огъня, така както животните се 
припичат на слънце или просто лежат. Но тук те са заедно в своята нова среда 
(топло, осветено, защитено), с лице един към друг, всеки ден, хилядолетия, 
стотици хилядолетия наред, милион и половина години... Те общуват. На 
мястото на представата за средата, която има животното, пасящо или 
дебнещо наблизо, постепенно възниква нова представа, родена около огъня, 
където е новата среда - тази представа ще нарека споделената представа.

Тя е принципно различна от представата на животното за средата, защото в 
нея, наред е реалното полезно, безвредно и опасно, има място за фиктивно 
полезно, безвредно и опасно. Системно, постоянно, пряко или косвено тя е 
обсъждана и развивана. Придобива изключителна динамика. Ражда се 
дискурсът.
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Тази споделена представа е структурирано мисловно пространство, където са 
подредени представите за природни дадености и артефакти. Това е полето, 
върху което възниква и се разполага културата - създадената от човека среда. 

Веригата на взаимодействието е вече същностно променена: физика - 
инстинкти - реакции - споделена представа - култура - природна среда. 
Въздействията вървят в двете посоки по веригата. Динамичните фактори са 
три: реакции (създаването на оръдия); споделената представа; култура. 
Започва да действа така наречената генно-културна еволюция[22].
Психо-генетичните структури (физика - инстинкти - реакции) определят 
откритието да се използва огънят и да се правят инструменти, което създава 
условия за преминаване на представата за средата на животното в 
споделената представа на човека и възникването на културата. От своя 
страна, споделенета представа и културата оказват влияние върху 
адаптацията на човека, при което най-успешно справилите се с живота, по- 
успешно оцеляват и се възпроизвеждат.
Процесът продължава хилядолетия. При 20-годишна норма на генерация - на 
всеки хиляда години 50 пъти се е извършвал отбор на най-справилите се, а 
като приемем, че огънят започва да се използва преди 1,5 милиона 
години[23], тогава сметката е зашеметяваща - около 75 хиляди поколения са 
отбирали най-уснелите...

Дори да се приеме логиката на генно-културната еволюция, тя обяснява само 
как се е развивал възникналият вече човек. Въпросът за неговия произход си 
остава открит. Не е ясно защо и как четирикракият предшественик тръгва на 
два крака, става голокож, опитомява огъня и започва да прави сечива. Защо и 
как става така?

* * *

Има една хипотеза, която се нарича водната хипотеза за произхода на човека. 
Тя не е много популярна, но ще ни послужи за излагане на друга хипотеза.

Човекът се бил зародил във водата. Затова е голокож като безлюспа риба, а и 
затова ходи на два крака - за да държи главата си над водата. Поради същата 
причина натрупва подкожна мазнина...
Схематично водната хипотеза е представена така от нейните привърженици. 
Цитирам изцяло:
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"1. В процеса на своето развитие хоминидите все по-малко остават в 
границите на една природна среда.
2. Те се местели от една среда в друга, за да се възползват от сезонното 
изобилие на всяка от тях.
3. Някои групи хоминиди са живели по крайбрежието, до като други са 
обитавали вътрешността, но крайбрежните райони, в които е имало 
приморски пасища и залесени поречия, са били най-гъсто заселените.

Обитаващите крайбрежието хоминиди са използвали морски и речни 
продукти, както и горски и полски плодове. Те са разполагали с много по- 
голямо разнообразие от храни в сравнение с хоминидите от вътрешността и 
са били по-малко застрашени от сезонен недостиг. При тях гъстотата на 
населението е била по-голяма, тъй като площта, необходима на всяка група за 
намиране на храна, е била по-малка, и поради това те са живеели по-нагъсто. 
По-голяма част от еволюцията на хоминидите е ставала в крайбрежните зони 
и е включвала приспособяване към водната среда.

4. Най-вероятната ситуация, в която се е развил сложният мозък на хоминида, 
е била точно такава сложна смесена зона. Там е имало на разположение 
голямо разнообразие от източници на храна, които са изисквали най-различни 
стратегии и са предоставяли онова количество и качество от хранителни 
вещества, което е било необходимо за развитието на мозъка. "[24]

Ще подчертая смисловия център на хипотезата:

- по-голяма плътност на населението;

- прилагането на различни стратегии за осигуряване на храна;

- хранителни вещества, които позволяват развитие на мозъка.

Не е ясно обаче, ако това е вярно, къде на глобуса е бил този достатъчно 
плитък и очевидно сладководен и топъл басейн, за да оцелее "водният човек". 
Каква е била храната му и какви средства е използвал, за да си я доставя? 
Какви са били оръжията му за защита от хищниците? Такава среда е 
подходяща и за крокодилите, които са заварени[25], също и за водните змии... 

Човекът и човекоподобното във водна среда, каквито и да са качествата на 
водата (сладка-солена, топла-студена, бурна-тиха, плитка-дълбока) без 
плавателен съд е безпомощно същество. Той е бавен, забележим, уязвим. 
Вътревидовата комуникация е затруднена във водна среда. Млекопитаещо 
като него не би могло да организира семейство и стадо...
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Толкоз за водната хипотеза.

Рибите живеят във водата, по бреговете са земноводните, птиците във 
въздуха, къртиците под земята...

В четвъртата стихия - огъня, живеят само митичните саламандри. Край 
пожарищата не живее нито един вид. Всички живи същества бягат далеч от 
тази стихия.

Една ниша в природата стои незаета.

Защо не помислим по варианта, че в тази ниша - край и след древните 
пожари, които вероятно постоянно са пълзели из джунглите и саваната на 
Африка, се устремява едно четирикрако млекопитаещо, което там намира 
своите удобства. Далеч по-логично е там да се изправи на два крака и там да 
стане голокожо, отколкото във водата, където трябва да дели територия с 
алигаторите.

Хилядолетия наред са вървели подир естествените огньове, търсели са и са 
намирали в пепелта печена храна - грудки, ядливи корени и дребни, но не 
само дребни, животни, били са сигурни, че в близост до огъня са без 
конкуренция и са защитени от хищниците. На тях, ровещите в пепелта, 
козина не им е нужна, те се нуждаят от остра тояга, с която да разравят, 
защото могат да попаднат на жив въглен; ще трябва добре да държат тоягата, 
ръката им се развива; появява се необходимостта да не са на четири крака, 
защото от разравяната пепел трудно се диша, естествено е да се изправят[26]; 
хранят се с качествена храна - развиват се физически, развива се мозъкът им; 
дъвчат печено - променят се зъбите и челюстите, цялото лице се изменя...
Днес има находки на хоминиди отпреди два милиона години върху изпечен 
грунд - вероятно от пожар[27]. Предполага се, че труповете на хоминидите 
случайно са се озовали там. Но може да се предполага и обратното - че не е 
случайно. Вървящите подир пожарите, ще оставят следи от себе си.
Значи първият вариант, който ще нарека горещ, е: преди три-четири или 
повече милиона години[28] прачовеците са заели незаетата ниша около 
естествените пожари и основно са се препитавали от тях, обитавали са това 
пространство и са се движели заедно с пожарите, така както тревопасните се 
движат по своите пасища. Това е продължило стотици хиляди години, докато 
се убеди прачовекът в ползата от кулинарията и проумее многото изгоди от 
огъня. Тогава той взема от този див огън, започва да се грижи за него и да го 
използва.
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Дори да не възпримем горещия вариант, че прахората са обитавали 
пространството около естествените огньове (пожари, изтичаща лава[29]), то 
няма как да не се съгласим, че прахората (Аи§1га1ор1Й1есп8 гоЬпзШз или Ното 
11аЬ1118 или който и да е) не са бягали панически от естествените огньове, 
както постъпват всички останали животни, а са възприемали огъня като част 
от средата, която обитават. Иначе те не биха могли да стигнат до идеята да го 
опитомят.

Истинска революция настъпва[30], твърдят антрополозите, когато предците 
на човека започнали да се хранят с изпечени грудки в запален от мълния 
пожар. Високата температура ги превръща във вкусни и бързо усвоявани 
калории. Изчисления, на основата на сегашни ядливи грудки, показват 
тяхното предимство пред месото както за енергийния баланс на тялото, така и 
за неговото развитие.
Не яденето на месо, а печените грудки предизвикват увличаването на размера 
на мозъка преди 1,8 милиона години. Грудките са били в изобилие в 
равнините на Африка 2 милиона години назад, когато поради сухия климат 
орехите и плодовете са били недостатъчни, а и ловът не би могъл да осигури 
прехраната. Това се разбира от улова на днешни ловци от племена, живеещи в 
примитивни условия в същите райони. В сегашно време в гористата и 
полугориста савана на Танзания на един квадратен километър има 40 тона 
диворастящи ядливи грудки. Преди 2 милиона години не са били по-малко. 
Сред вкаменелостите на хоминидите от тогава често се намират вкаменолости 
и на грудкоядни животни[31].

Менюто, включващо грудки, има ключова роля в развитието на мозъка. Но 
трябва да се спомене, че яденето на грудки не е довело до промяна на мозъка 
на грудкоядните животни. Въпросите, свързани с човешката еволюция, не 
могат да имат еднозначни отговори.

Това е вторият възможен вариант, който ще нарека хладен: Търсенето на 
храна в пепелта от случващите се пожари в обитаваната от прачовеците 
територия е продължило хилядолетия, докато се убеди прачовека в ползата от 
кулинарията и проумее многото изгоди от огъня. Тогава той взема от този див 
огън, започва да се грижи за него и да го използва.

Грудки, корени, стъбла, месо - досега събирани и изравяни от пепелта на 
пожара, започват да се събират, изравят от земята или ловуват и да се пекат 
на огъня.

Възможностите са две: при горещ вариант - ловът и събирането на сурови 
семена, ядки, корени, стъбла и грудки започва, след като човека опитомява 
огъня. Ако това е вярно, всички находки, свързани с лов, от онези времена, би 
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трябвало да са от периода след опитомяването на огъня. Ако има 
противоречащи на това находки, горещият вариант не е верен. 

При хладен вариант - в основната си част прехраната на прачовека е 
осигурявана от лов и събирането на сурови семена, ядки, корени, стъбла и 
грудки, намираното в пожарищата е било само екстра, допълнение към 
менюто от сурова храна. След опитомяване на огъня започва тяхната 
термична обработка. Ако това е вярно, в находките от вкаменелости, трябва 
да бъде откривана рязка граница в износването на зъбите на възрастни 
хоминиди, което ще маркира границата - преди опитомяване на огъня, след 
оптимяване на огъня. Ако такава граница няма, независимо от приетите 
датировки за ползване на огъня, хладният вариант не е верен.

Ако и двата варианта не са верни, трябва да се търси трети. И да се чакат нови 
емпирични данни за праисторията и произхода на човека.

* * *

Според приетата от мен хипотеза - ключовият момент в еволюцията на 
човека е опитомяването на огъня.

Това е еволюционният пробив, разделящ човека от животното.

г - Първият битов резултат от опитомяването на огъня, е създаването на 
жилището[32]. Жилището придобива нова защита, в него се контролира 
температурата и осветеността. Жилището с огнище, независимо дали е 
приспособен кът от природната среда, или е изградено от налични или 
създадени материали, разширява географските възможности за миграция и 
обитаване.

Променя се нишата, където еволюира човекът.

До опитомяването на огъня - нишата, където еволюира прачовекът, се 
определя от климата.

А. При горещ вариант: 1. наличието на трайни или достатъчно чести пожари, 
което ще рече обитаване на райони с мощна растителност; 2. температурният 
диапазон на природната среда трябва да позволява развитието на такава 
растителност; 3. достатъчно прясна вода.
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Б. При хладен вариант нишата, в която еволюира човекът до опитомяването 
на огъня, отговаря на условията: 1. наличието на ядливи зърна, корени, 
плодове и животни-плячка; 2. температурният диапазон на природната среда 
да бъде поносим от човек, лишаван от отопление; 3. достатъчно прясна вода; 
4. наличието на сигурни убежища от хищници.

След опитомяването на огъня - и при двата варианта условията се изравняват. 
Нишата за еволюция рязко променя своите параметри:

1. Възможността за термична обработка на зърната, плодовете, корените и 
месото решително увеличава възможностите за прехрана[33].

2. Температурният диапазон на природната среда загубва решаващото си 
значение. Човекът вече може да се огради от нея, като контролира 
температурата.

3. Прясната вода може да бъде и вледенена.

4. Огънят е непреодолима от хищниците защита.

Чрез огъня човекът се приспособява не само към непосредствената среда, не 
към тук и сега, а към цялата земна суша. Новата ниша за еволюция има ново 
измерение. Където е възможно да съществува друго живо същество - там 
вече може да живее и човек. Нито едно живо същество няма такъв хоризонт.

д - За разлика от другите оръдия (каменната брадва, стрелата, кремъчния сърп 
и пр.) огънят има неограничен брой приложения. Открити са безкрайни 
възможности, хилядолетия няма да стигнат, за да бъдат изчерпани. Пред ума 
на човека застава постоянно предизвикателство - свързано с палитрата от 
потребности.

е - До „този момент” човекът, създавайки оръдия, е увеличавал физическите 
си възможности. С огъня той впряга енергия. Огънят може да се разглежда не 
само като инструмент, редом с каменната брадва - за правене на топлина и 
светлина. Той може да бъде мислен като машина, произвеждаща топлина, 
светлина, безопасност. При неговото използване човекът контролира 
технологичен процес.

В следващите векове и хилядолетия освободената чрез него енергия ще 
движи цивилизацията.
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Огънят е форма на използване на енергията на нашата звезда - Слънцето. 
Дървата, тревите, торищата, торфът, въглищата, нефтът, газът са акумулирали 
слънчевата енергия. Чрез огъня я трансформираме в други енергии.

Крайният източник на използваната досега енергия от човечеството е 
Слънцето. Чрез огъня я трансформираме в удобни за нас видове. Досега сме 
градили огнена цивилизация.

С атомните електроцентали отиваме на друг енергетичен източник - 
енергията, съдържаща се във веществото на Вселената. В този смисъл, 
използването на атомната енергия е еволюционен пробив с мащаба на 
пробива, започнал с използването на огъня, но в друга посока: огънят се 
реализира от индивид, огънят предизвиква скок в развитието на индивида; 
атомната енергия е реализуема само от институция, дали и как ще предизвика 
скок в институциите при неизбежното разширяване на нейното използване, 
ако човечеството оцелее, е въпрос на друг анализ...

ж - Огънят става фактор на социална интеграция. Огнището е мощен 
обединителен център.

Той е ускорител на комуникацията. Мотив на междуличностната 
комуникация е потребността от сигурност. Споделянето изгражда опори на 
хаоса в субективния мир. А огънят сам вдъхва сигурност не само защото е 
средство за защита от хищни зверове, а и защото осветява - разпръсква 
тъмата и тя става видима. Комуникацията около огъня допълнително 
задоволява потребността от сигурност.

Събирането на семейството (групата) около огъня е задоволявало основни 
потребности, които чрез системното им задоволяване са се диференцирали и 
специализирали. Появява се ролята на разказвача, възниква публиката, 
речевото взаимодействие има нови предмети. До този момент 
взаимодействието е свързано с (има за предмет) лова, събирането, храненето, 
секса, защитата, а езикът е средство за организирането на тези 
взаимодействия. Той е част от технологията.

Когато семейната група се нарежда около сигурното, осветено, топло 
пространство край огъня, речевото взаимодействие е символно, то неизбежно 
е рефлексия върху всекидневието (лов, събиране, хранене, секс, защита), при 
което възникват идеи и знаци за несетивни неща. Картината за заобикалящото 
се уплътнява, неизбежно се разделят причина и следствие, времето се разпада 
на минало, настояще и бъдеще. Започва, хилядолетен процес на формиране на 
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споделената представа за Света, което е от фундаментално значение за 
еволюцията на човека.

Древните епоси ще фиксират тази представа....

До този момент прачовекът е пребивавал в непосредствено даденото в 
сетивата - тук и сега, така както живее всяко животно. Той е вървял по 
функционален път, с огъня стъпва върху символен път. С начеването на 
формиране на споделената представа, той започва да се освобождава от 
своята прикованост към природната среда и все повече заживява в разказа на 
общността за Света.
Диференция специфика на човека е, че определя своето непосредствено 
поведение, като пречупва получаваните сведения за средата през представата 
за Света.

Там, около огъня, преди повече от един милион години, е започнал процесът 
на изграждане на тази представа.

з - Някои видове животни пазят границите на обитаваната от тях територия, 
маркират я и поддържат тази маркировка. Бият се в смъртен бой с 
натрапниците. Това е територията на техния лов и събирателство.

Взел огъня, човекът поставя средоточие на обитаваната територия. Около 
тази точка се подрежда йерархията на социеталната общност. Мястото на 
старейшината (водача, бащата, най-силния) е спрямо огъня и за „пръв път” 
неговото място е ориентирано към нещо сетивно друго. От тук начева 
йерархията.

* * *

и - Огънят (огнището) става символ на човешкото обиталище. Символ на дом, 
семейство, защитено място, убежище.

к - Върху неговата многосмисловост се създава митологията на огъня... Той е 
огън небесен. Той е Там. Горе. На Небето, където обективно вечно гори. Той 
е огън - посредник. Неговото запалване създава врата между хората и 
боговете. Отмахва се завесата. Открива се път. Такъв е смисълът на 
запалената църковна свещ. Ще бъдем чути от Горе. Това е молитвен огън. 
Той е жертвен огън. Както при ритуалите на изгаряне на дара за боговете, 
така и като погребален огън. Покойникът се изпраща при боговете. Той е 
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адски огън. В него горят грешниците. Той е враждебен огън. Използват го 
враговете ни, за да унищожават нашето имане. Той е животворящ огън. Един 
от смислите на запалената великденска свещ...

* * *

В съвременността огънят има значително място в религиите, различни 
вярвания и окултните практики. Той е един от четирите елемента[34] на 
Кабала и в повлияните от нея магически школи. Огънят е от петте елемента 
на китайските системи и-дзин и фън шуй[35].

Вън от моята тема е разглеждането на мястото на огъня в магията и 
съвременните религии. Само ще акцентирам върху особеното място на 
благодатния огън в православието. Цитирам[36]:

„Когато Господ страдал и възкръснал, станали големи чудеса: някои гробове 
се разтворили, починали светци оживели и се явили на мнозина в град 
Йерусалим.

И до днес Христовото Възкресение се съпътства от едно велико чудо, което 
се наблюдава всяка година при Божия гроб, в деня преди църковния празник 
Великден. Ето какво точно е то: Благодатният огън не пари и не изгаря в 
продължение на няколко минути.
В град Йерусалим, над мястото на Господния гроб, е издигнат малък 
параклис, а над него - величествен храм. Всяка година на Велика събота 
православните получават там Благодатния огън. Той има небесен произход и 
в първите минути, след появата си, не пари и не изгаря ръцете и дрехите.

Най-ранните сведения за Благодатния огън са от втория век след Христа. 
Оттогава досега всякога, в навечерието на Велика събота, загасят всички 
кандила и свещи в храма. Светските власти правят строг оглед дали няма 
оставено нещо запалено. После запечатват входа на параклиса, в който е 
Божият гроб. Православният патриарх на Йерусалим ската Църква сваля 
богослужебните си одежди. В бял стихар, пристегнат с кожен колан, той 
застава пред входа на параклиса. Войници проверяват дали в дрехите на 
архиерея не е укрито огниво. После премахват печата от входа и патриархът 
влиза в пещерата с Господния гроб. Там цари мрак. Започва напрегнато 
чакане - 15, 20 или повече минути, понякога и часове. Притихнал, народът 
очаква отвън и се моли. Изведнъж във въздуха се появяват светлини, подобни 
на мълнии. Хората започват да ликуват. От северния отвор на параклиса се 
показва снопче запалени свещи.”
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5. Фактор на промяна
Промяната, предизвиквана от използването на огъня, промяна, свързана с 
новите оръдия, уменията в тяхното използване и новите предмети за 
потребление, осмислянето на използването и предизвиканите от него 
промени, поставянето на огъня в споделената представа за Света, това е 
многопосочен вековен процес в историческата еволюция на човечеството. 

Винаги е имало нещо ново.

Чрез думите на Прометей, че огънят „ще разкрие много работи” на 
смъртните, Есхил и неговите зрители и слушатели са визирали конкретен 
процес на възникване, производство, усъвършенстване и разпространение на 
множество предмети и умения, свързани с използването на огъня. 
Овладяването на огъня е продължавало векове, било е свързано с възникване 
и разпространение на стотици новости, които са впечатлявали 
съвременниците. Такъв е смисълът от репликата на Прометей и тя не би 
могла да бъде изречена, ако процесът на новостите, свързани с огъня, не беше 
забелязван и съзнаван от гърците през V век преди новата ера. Един вековен 
процес на социални новости, изискващи овладяване на ново знание, нови 
умения и нова организация на социалните взаимодействия...

Нека само помислим за обработката на металите или за хилядите готварски 
рецепти, за да добием представа за разнообразния хардуер (през дървата, 
пещите, през потите до тенджерите и тиганите) и неизбродимия софтуер, 
свързан с процеса на овладяване на огъня. Софтуерът обаче не е в огъня, а в 
човека. Човекът плюс огън са - хардуер и софтуер на едно място. Двете 
заедно са безспорен Фактор на промяна.

Ще спомена компютъра, който очевидно се побира в тази идеално-типическа 
метафора - човекът плюс...
Компютърът е Фактор за промяна.

Ще кажа дълбокомислено, но подвеждащо, че него също можем да мислим 
като двучленен: хардуер и софтуер.

Хардуерът е цялата компютърна конфигурация - монитор, принтер, камера, 
микрофони и прочие.
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Софтуерът са всички програми (включително субективно-психичните), които 
се ползват или биха могли да се ползват при работа с компютъра от 
работещия човек.

Огънят и компютърът, въпреки че при едното се отделя топлинна енергия и 
светлина, а другото е машина за обработка на информация, имат много общо: 

1. свързани са пряко със задоволяването на потребностите на индивида 
(храна, топлина, сигурност, секс, любов, принадлежност, информация, 
признание, себеактуализация);

2. използването им зависи от мотивацията и волята на индивида;
3. няма видима граница за възможностите на отделния човек да влияе върху 
тяхното развитие като средство;

4. могат да работят с обективно неограничен брой гарнитури (приложения);

5. използването им изисква от индивида рационализация на дейността.

Разликата е в това, че компютърът сам в себе си поема значителната част от 
софтуера, която му е необходима като средство в дейността.

Сега ще цитирам една ранна популярна книга за историята на интернет [37]: 

„Може да си мислите, че нещо толкова важно и влиятелно като ХпТетеТ, би 
трябвало да е внимателно замисляно, планирано и строго тествано с дузини 
от най-начетените световни компютърни специалисти, работещи заедно, за да 
произведат най-добрата компютърна мрежа. Но въпреки че още от началото 
бяха поставени високи цели, не се полагаха организирани проучвания, а 
развитието на 1п1ете1 се извършваше поради нуждата да се изпълнят 
изискванията на националните изследователски компютърни институти. 
Въпреки това, не можем да не кажем, че това беше успех.”

Разпространението и овладяването на огъня става по подобен начин: няма 
предварителен замисъл, план и тест. Не са провеждани организирани 
проучвания за ефекта от неговото използване. Милиони хора са участвали в 
овладяването и развитието на неговото използване. Нашият Свят може да 
бъде наречен компютърен, но за да стане такъв, той преди това е бил и 
останал огнен.

Ще се спра на компютъра, защото при него като действащ фактор на промяна, 
благодарение на сетивно установимата мрежа на интернет, става видимо 
какво се случва в обществото, при действието на фактора на промяна - 
човека плюс...
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Възникването на интернет може да бъде описано в следните етапи:

Първи етап: Създаден е компютърът. (Възниква фактор на промяна човекът 
плюс...

Макар да е ясно от само себе си, ще кажа че „човекът плюс...” е понятие за 
много индивиди. Много хора ползват огъня, много ползват компютъра и 
всеки от тях е човекът плюс...)

Втори етап: Съзнава се, че за да се подобри използването на компютрите е 
нужно „да се осигури ефективен обмен на данни между тях”[38].

(Възниква потребност от ново взаимодействие между притежатели 
(оператори) на компютри. Разширява се полето за социална активност.)

Трети етап: Възникват мрежите - свързаните един с друг компютри. Налага 
се разбирането, че те са важни за военните, образованието и научните 
изследвания. Засилва се проучването на нови технологии - хардуер и 
софтуер.

(На основата на новата потребност за взаимодействие между притежатели 
(оператори) на компютри, се появява нова социална мрежа, която по-късно 
ще бъде назована интернет-общност.)

Четвърти етап: Възниква първата финансирана от правителството национална 
мрежа - АКРАИЕТ (2 септември 1969). Създават се първите мрежови 
протоколи, т.е. „формалното множество от правила, които компютрите, 
свързани в мрежа, използват, за да говорят един с друг.”[39]

(Социалната мрежа се институционализира, започва създаването на 
специфичен език.)

Пети етап: Формира се дефиницията на Мрежата: 1. възможност за 
включване на неограничен брой компютри; 2. възможност за лесен обмен на 
неограничавани масиви информация; 3. Мрежата не бива да се поврежда 
(сериозно) при физическа повреда на нейни елементи; 4. Мрежата да дава 
възможност да се добавят и премахват нови възли, без да се вреди на 
останалите възли.
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(Социалната мрежа (общност) се самоопределя като нейерархична, отворена, 
стимулираща взаимодействията, ненакърнима. Взаимодействието се 
превръща в свръхценност - тя оцелява независимо от загуби и допълнения.)

Шести етап: Следва бурно развитие - нови протоколи, коаксиални кабели, 
потребителски програми, електронна поща... Възниква Интернет.

(Социалната мрежа (общност) е конституирана. Тя става отделна реалност, 
която се включва във веригата на взаимодействията и като причина.)

Значи процесът започва с човека плюс и завършва с нова мрежа, която трябва 
да израсне до причина в социалните взаимодействия.

Можем да предположим, че в началото на историята през тези етапи е 
преминал и процесът на промяна, предизвикан от огъня. Построяваме една 
хипотетична схема:

Първи етап: Овладяване на огъня. Той може да бъде породен, поддържан и 
контролиран[40]. (Възниква фактор на промяна човекът плюс...)

Общуването край огъня стимулира развитието на езика и граденето на 
споделена предства за Света. Новите дейности, заемащи времето „около 
огъня” и повлияни от него, са социално интегративни. Възниква социеталната 
общност.

Втори етап: Това става на много места. Между различните притежатели на 
огъня започва обмен на информация: по неговото използване; свързана с 
дейностите край огъня; за разговорите и съгласията; за формиращата се 
представа за Света.

(Реализира се ново взаимодействие между групите, притежаващи огън. 
Разширява се полето за социална активност. Възниква съзнание за 
територията, обитавана от взаимодействащите си групи[41].)

Трети етап: Възникват социалните мрежи, свързващи използващите огъня - 
размяна на информация за различни приложения на огъня и инструменти за 
целта.

Появяват се нови общности (мрежи, професии) - дървари, въглищари, 
грънчари, медникари, железари, ковачи и пр., и пр.

Всъщност възниква технологията.
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Четвърти етап: Военно-племенните и протодържавни формирования, а сетне 
и държавните образувания, създават и поддържат правила, неделими от 
социалния ред, за ползването на огъня.
(Социалните мрежи се институционализират, започва създаването на 
специфичен език: възникват писаните закони, появяват се парите (7-8 хил. 
години преди новата ера).

Пети етап: Формира се дефиницията на Мрежата: 1. Възможност за 
включване на неограничен брой притежатели и ползватели на огъня. 2. 
Възможност за лесен обмен на неограничавани масиви информация, свързани 
с ползването на огъня. 3. Мрежата не бива да се поврежда (сериозно) при 
физическа повреда на нейни елементи. 4. Мрежата да дава възможност да се 
добавят и премахват нови възли, без да се вреди на останалите възли.

(Социалната мрежа (общност) се самоопределя като нейерархична, отворена, 
стимулираща взаимодействията, ненакърнима. Взаимодействието се 
превръща в свръхценност - тя оцелява независимо от загуби и допълнения.)

Шести етап: Следва бурно развитие - нови умения, оръдия и приложения на 
огъня...

Възниква Промишлеността.
(Социалната мрежа (общност) е конституирана. Тя става отделна реалност, 
която се включва във веригата на взаимодействията и като причина.)

Веднага прави впечатление, че от Прометей до Джеймс Уат минават много 
хиладолетия, докато от първия компютър до глобалната мрежа само няколко 
десетилетия. Въпреки това двата процеса са изоморфни.

Твърдя, че възникването и развитието на който и да е фактор за промяна 
(човек плюс) се реализира по една и съща схема със скорост (време) и 
географски измерения (пространство) право пропорционални на времевото 
разстояние от началната точка в еволюцията на разумния човек.

В израза - човекът плюс, „плюс” е винаги човешко творение, което е новост в 
момента на своето възникване. От своя страна новостта е „плюс” тогава, 
когато се разпространява и променя трайно и необратимо самият човек и/или 
свързаните с живота му неща (всекидневие, празник (екстазно, оргиастично 
време), социалните интеракции, институции). Новостта не е „плюс”, 
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независимо от степента на своето разпространение, когато разнообразява 
живота, без да оставя трайна следа. Това са два типа новости.

Независимо от това новостите в еволюционна точка А се разпространяват за 
по-кратко време, сред повече хора, на по-голяма територия от която и да е 
произволно избрана предишна еволюционна точка. Нахлуването на новостите 
непрекъснато се ускорява.
От тук следват два въпроса, два отговора и неоптимистично опасение.

1. В състояние ли е човекът като биологично и разумно същество да поема, да 
еволюира (да се променя) заедно с ускоряващото се темпо на новостите. Това 
е въпрос на контрол. Докога човекът може да контролира собствените си 
изобретения и изобретенията на себеподобните си? Тъй като нахлуването на 
новостите непрекъснато се ускорява, може да се допусне, че съществува 
такава точка в историческия процес, когато пластичността на индивида няма 
да издържи и той ще загуби контрол върху своя плюс. Факторът на промяна 
ще добие силата на природно условие.
2. Същият въпрос и неговият отговор имат социална редакция: в състояние ли 
е социумът[42] да поема, да еволюира (да се променя) с темпото на 
новостите? Докога организираните човешки същества могат да контролират 
(управляват!) своите изобретения? Тъй като нахлуването на новостите 
непрекъснато се ускорява, единственият начин да се запази контролът върху 
тях, е създаването на социален ред, при който разбиращите от проблемите на 
контрола над новостите (винаги конкретни) ще имат властта да наложат такъв 
тип поведение на индивидите, което да ги предпази от новостта.

Секторните диктати са неизбежни и те съществуват и в момента. 
Елементарният пример е държавната организация и контрол върху 
автомобилното движение и върху качествата на участващите в него персони и 
машини.

Но тъй като темпото на новостите непрекъснато нараства, логично е да се 
предположи, че ще дойде момент, когато равнището на инфлация на 
компетентността на разбиращите, ще достигне такива нива, че те ще изгубят 
контрола върху новостите. Рискът социумът да се разпадне и съществуването 
на човека да бъде застрашено, под действието на някоя или някои новости, е 
съвсем реален.

ИЗВОДИ:
Факторът за промяна (огънят, компютърът, леката кола, мобилният телефон 
или каквото речем), макар и различен по природа (огън, компютър, лека кола, 
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мобилен телефон или каквото речем) се реализира като фактор за промяна 
чрез еднотипен по структура процес:
Първи етап. Множество далечни предпоставки (ако вземем опитомения огън 
за пример: наличие на чести, природно възникващи огньове и пожари; 
наличието на полезни за вида остатъци от пожарите - печени грудки, корени, 
стъбла, месо; липса на вроден страх от природно пожарище; анатомични и 
физиологични възможности за целесъобразно поведение в пепелище;
социална организация на вида...)
Втори етап. Възможност за рефлексия върху предпоставките: кога, къде и как 
възникват огньове; колко и защо продължават.

Трети етап. Експериментиране с огъня: може ли да се поддържа огън; при 
какви условия; може ли да се предизвиква огън и при какво условия.
Четвърти етап....

И тук вече подреждаме по-горе споменатите етапи в овладяването на 
компютъра (или огъня, или леката кола, или каквото речем - без значение). 
Факторът за промяна се разгръща дървовидно: „корени” (предпоставки), 
„стъбло” (самият фактор, неговият предмет), „корона” (следствията от 
неговото приложение) ...

Съвсем елементарно казано: ако като индивиди или организации (партии) 
искаме да осъществим някаква социална промяна (или индивидуална промяна 
- тя се разгръща по същия сценарий), смислено би било да работим по 
създаването на предпоставките за такава промяна.
А това ще рече да имаме ясно съзнание за цел.
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[2] Примерите са десетки. Посочвам сайт, където става дума за таксономията 
на човека, но се добива представа за сложността на ситуацията в
палеонтологията 11йр://со§\уеЪ.ис1а.ес1и/ер/Нот1по1(18.11йп1

[3] Меродавно (калка от немски ша88§еЪепс1} „меря’’ и „давам"" - официално, 
достоверно; също в смисъл на - правилно, общоприето.

[4] Ношо Йоге81еп818 - живял преди 18 000 години на индонезийски остров, 
най-близко свързан с Ното егес1н8. Дребен на ръст - възрастният индивид е 
висок един метър, мозъкът му е една трета от мозъка на съвременен човек 
(380 сшЗ), ловец. Създава инструменти, ползва огъня. Той е изглеждал така:

Ното Йоге81еп818 поставя по нов начин въпроса за човешката адаптивност - 
на малък остров, поради ограничените ресурси, за сравнително кратко време 
Ношо егес1н8 (1,5-1,75 височина и около 1000 сшЗ мозък) добива 
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икономичните размери на йогез, ако изобщо е вярно, че той произлиза от 
егесйзз.
[5] Достатъчно е да имаме предвид, че са три вида, но ще разисквам едно - 
развитието на човека все едно че става дума само за него.
[6] Нйр://пе\У5.ЬЬс.со.11к/2/1п/8С1епсе/пай1ге/323657.8йп

[7] Виж изображението от Шпигел

1Шр://ууууж8р1е2е1.с1е/пп^/(к 1020,39489,00 □р§ (ппа§е^ре§)

[8] Уа1епи8 Ое181, ТНЕ МЕАМОЕКТНАЕ РАКАОЮМ, Арп119111, 2000,
кйр://со2УУеЬ.ис1а.е(1и/ер/Хеаш1ег1ка1Рага(йщп.1й1п1

[9] Това е кроманьонецът - от името на пещерата Кро Маньон във Франция, 
където е открит.
[10] ЕНхаЬеЙ! Репш81, ОИ Соокеб ТпЬег8 8рпг 01 е Еуокйюп оГВ1§ Вгахпз?, 
8с1епсе, Уокппе 283, ЬкппЬег 54 1 0 188пе о026 Маг 1999, рр. 2004 - 2005.

[11] Ва1рк М. Во1у1ек, 8с1епсе, Уокппе 284, МшпЬег 5415 188не оОЗО Арг 
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[13] ккр: // пе\У8.ЬЬс.со.икДо/рг/1г/-/2/111/8С1епсе/па1иге/3670017д1т

[14] Датата е потвърдена на сайта
|Щр ://со е\уеЬ ,ис1 а. еби/ер/Ра! еоапШгоро! оеу .111т1#1п1гос1ис11оп

[15] Находката, включена в хрониката на страницата -
11йр://к181огуеуепкги/650-000-(1о-п.-е.к1ш1

[16] кйр://пе1У8.ЬЬс.со.ик/к1/еп§11811/8С1/1еск/пе\У81(1 1564000/1564421.81Ш
[17] В последните години „славянските богове” често се разискват от 
позицията на нова религия, която се противопоставя на християнството, 
защото християнството било религия на чужд народ.

[18] кйр:/Ау\у\у.с1ес1-
ака! .ги/агйс1е8/с1ик1н Д 1еуепс1у а1(а| а/ с!ик1н_ака) а_4ик1н_^ог_уос1укик_ощц а 
акаД 8к1е_8кащапу/

11йр://уумуу.акайс1иЬ.пт.ги/811е/1еееп(13.к1щ

[19] Есхил,Трагедии, С., 1967, ” с. 228-230.

[20] Най-старата, достигнала до нас версия, е от поета Хезиод (VIII-VII век 
преди Христа). Виж предговора на Александър Ничев в Есхил, Трагедии, С., 
1967, с. 33-34.
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[21] Птицата се „съобразява” със стихията на водата, като се променя 
физически, приспособява се към стихията на водата. Огънят убива живия 
организъм, той изисква друг тип „съобразяване”.

[22] За генно-културната еволюция виж справката във 
1111р://й1о8оЕ1н81опс.ги/Ьоок8/йеш/Г00/800/20000372/81001 .§1йт1

[23] Съобщението за находката в Южна Африка, определяща времето на 
използване на огън е на 1й1р://пеуу8.ЪЪс.со.и^1/111/8С1/1ес11/3557077.81т , 
резултатите са представени през 2004 година на годишното събрание на 
Обществото по палеоантропология в Монреал, Канада.
[24] 1й1р://АУмту.§еосй1е8.сош/§(1уЬдх/т11/аре2.111т1

[25] Семейството на крокодилите е на 250 милиона години.
[26] Двуногият човек (Ношо егесШз) се появява в Африка преди 1,9 милиона 
години.

[27] Виж ЕНгаЪеЙз Репшзх „НПМАМ ЕУОШТЮМ: 016 Соокеб ТиЬегз 8рш Ше 
Еуоййюп оГВщ Вгатз?” 8с1епсе, Уо1шпе 283, МитЬег 5410 Тззие оГ26 Маг 
1999, рр. 2004 - 2005 Във 1111р://содууеЬ.ис1а.е(1и/АЪ81гас18/Репп181 99.111т1

[28] Преди шест милиона години е живял Австралопитек афаренсис 
(Ап81га1ор1111еси8 аГагеп818), който е намерен в областта Афар в Етиопия от 
двама американци - Джохансон и Уайт.

[29] Има такива следи - намерени са край Летолил (Танзания), те са отпреди 
3,5 милиона години.

[30] Виж ЕНхаЪеЙз Реши81 „НЦМАИ ЕУОШТЮМ: В1<1 Соокеб ТиЪегз 8рш 11зе 
Еуоййюп оГВщ Вгашз?” 8с1епсе, Уо1шпе 283, МитЬег 5410 188ие оГ26 Маг 
1999, рр. 2004 - 2005 Във 1111р://сое\уеЬ.ис1а.е(1и/АЪ81гас18/Репш81 99.1йт1

[31] Пак там.

[32] Има намерени следи от жилища, строени от Ношо ИаЬШз преди 2,2 
милиона години край Олдуваи (Танзания).

[33] Отново ще подчертая: Антрополозите свързват нововъведенията в 
храненето, настъпили вследствие използването на огъня преди по-малко от 2 
милиона години, с анатомичните изменения във вида Ногшшш. Според 
О'Соппе11 (виж - 1й1р://со§усеЪ.ис1а.ес1и/ер/Ра1еоап111горо1о§у.11йп1#1п1гос1ис1юп) 
каскадата от промени в историята на живота, културата и социалната 
структура, която довежда до съвременния човек, е предизвикана не от лова, 
което значи - употребата на месо, а от систематично използване на 
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хранителни корени... Корените са употребими предимно след термична 
обработка.

[34] Въздух, огън, вода, земя.

[35] Въздух, огън, вода, земя, дърво.

[36] 1111р :/Лууу\у ,1ю1уГпе. ог§/еп§/

[37] ХпТегпе! за всеки, С., 1996, стр. 23.

[38] 1п1еше1 за всеки, С., 1996, стр. 23.

[39] 1п1ете1 за всеки, С., 1996, стр. 25.

[40] Датите за началото на използването на огъня са различни - но 
преобладава мнението, че е започнало преди около 1,5 милиона години. 
Всички тези определения на години са относителни - следващи находки 
могат да внесат корекции.

[41] Открито е населено място отпреди 1,8 милиона години в Кения и 
другаде.
[42] Използвам термина социум като общ знак за всяка общност - общество, 
държава и пр.
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СПОДЕЛЕНАТА ПРЕДСТАВА

1. Ще обърна внимание, че като социално същество човек в буквалния смисъл 
на думата не живее в реалния свят, а в споделяната представа за него. Самото 
споделяне е споделяне на символи. Споделяната представа е идеалният образ, 
породен и фиксиран от символите. Това е неделим тройствен свят: нещата - 
такива, каквито са; символите, с които ги означаваме; идеалният образ на 
нещата в субективното съзнание.

Човекът живее в и чрез своя идеален образ за Света, като предпоставя, че 
живее в и чрез нещата, такива каквито са, за което получава символни и 
сетивни потвърждения.

Човекът излиза от споделяната представа и попада във физическия 
(природен) свят при катастрофа или бедствие, при които загубва социално- 
културната си специфика и става само физическо тяло. Също така при болест, 
в зависимост от нейната тежест, човекът излиза отчасти или окончателно от 
споделяната представа и става организъм. При екстремални условия, лишен 
от възможността да задоволи базовите си потребности от храна или вода, 
също може да излезе от нея и да стане животно. Или с други думи 1гйегпе! - 
диференция специфика на човека е, че той не живее в средата такава, каквато 
е, а в представата за средата, живее в споделяната представа за Света...

Споделяната представа, ако използваме външно сетивни определения, има 
много измерения и равнища. Тя е цялост, изградена от безкрайно множество 
различаващи се и различавани "елементи", "предмети", обединени от общото 
си свойство: те притежават социологически значения.

Социологическо значение притежава всеки елемент, предмет, "нещо" - 
идеално или материално, което се задвижва, използва в индивидуалната 
дейност - изпълнена индвидуално или съгласувано с други индивиди. Вън от 
дейността, невключени в нея, нещата нямат значение. Предметът, елементът, 
нещото е най-малката съставна единица, до която разчленяваме раздвиженото 
в конкретната инидивуална дейност.

Предмет е кимането с глава за "да" или "не" при дейността разговор, предмет 
е самодивата в дейността разказване на народна приказка, предмет е сърпът в 
дейността жътва. Същото "кимане" с глава на паралитика е без значение, вън 
от дейностите самодивите ги няма, затрупаният в праисторическите пластове 
сърп е без значение, докато археологът не стигне до него и прочие.

Социологическото значение на един предмет, елемент, "нещо" определя 
неговото обективно социално съществуване независимо дали той е, или не е 
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обективна, в смисъл на външна на съзнанието, реалност. Значението на 
предметите се мени от една дейност в друга (значи при различните индивиди 
може да бъде различно), от едно историческо време в друго, то е различно в 
различните общества.

Споделяната представа е споделеното разбиране за социологическите 
значения на предметите, на нещата в обществото. Тя е рефлексията върху 
дейността и нейните елементи: вещи, организми, норми, знаци, ценности, 
фантазии и прочие до безкрай.

Но казваме, че индивидът живее в споделяната представа. Животното, според 
Ницше, пребивава в точкообразен хоризонт, човекът - остава във фината 
мрежа на своите истини. Бих прибавил: на своите социологически значения. 
Понятието за човешко живеене означава пребиваване в "мрежата" - в 
споделената представа за Света.

Живеенето не е живост в биологически смисъл. В народната поговорка се 
казва: "Жив без място и мъртъв без гроб не остават." И "мястото" за живия, и 
гробът за мъртвия са разположени в споделяната представа. Мъртвият в гроба 
е социално пребиваващ, докато този гроб е елемент в дейностите на живите. 
Стихът на Ботев, известното лого за героичен живот - "тоз, който падне в бой 
за свобода, той не умира", не е само красива фраза. Героят продължава да 
"живее" (има значение) в дейностите на живите. Изразите в некролози и 
надгробни слова по повод кончината на обикновени хора ни убеждават все в 
същото - за особено, надприродно социално живеене на индивида след 
физическата му смърт. Вечно ще го помнят, той е жив в сърцата им и други 
подобни, т.е. човекът, споменът за него, името му, делата му са останали в 
споделяната представа. Те имат значение в дейностите на хората.

Съзнанието за надиндивидуалния характер на споделяната представа е 
повсеместно. Споделяната представа е ценност. Тя е разказът за Света.

Изразът "животът продължава" не означава, че след случилото се събитие, 
предизвикало репликата, продължава да има живи организми, не означава, че 
произнеслият репликата е просто жив, а че продължава живеенето на хората, 
т.е. продължава тяхното активно пребиваване в споделяната представа. 
Споделяната представа е като водата за рибата - дали в аквариума, или в 
океана зависи от нагласата ни да придадем нищожност или величие на 
обществото, за което говорим.
"Всяко живо същество - пише Ницше - може да стане здраво, силно и 
плодотворно само в рамките на един хоризонт." Ако хоризонтът е 
променяща се линия, границата, при която нещата са ту осветени, а след миг
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затъмнени, ту истерични, ту неисторични, споделяната представа е мястото, 
теренът, пространството, където хоризонтът се мести като слънчево зайче.

В нормалното живеене човекът пребивава в споделената представа и се 
стреми да изглежда както трябва според представата, като върши неща, 
които трябва, пак според нея.

Четенето, писането, говоренето, мисленето са дейности, чрез които се 
възпроизвежда и променя представата за обществото и Света. В този смисъл 
не е възможно да бъде изолиран човек, който не е в бедствие, здрав е и 
задоволява редовно първичните си потребности, стига да чете, пише, мисли и 
разговаря. Той пребивава в представата за Света и следователно остава в 
него. В Света!

И тъй като всички, абсолютно всички здрави хора живеят в споделената 
представа, може да се окаже така, че Онзи, Чуждият, изолиран от властите 
човек, в зависимост от това какво чете, мисли, пише и говори, да го кажа и 
така: в зависимост от това каква информация приема и каква информация 
излъчва (по вербален и невераблен път), може да стане център на събитията в 
споделената представа. Нелсън Мандела беше 28 години в затвора - от 1962 
до 1990 година, това не беше пречка да остане през цялото време символ и 
водач на борбите против расизма в ЮАР.

Споделената представа е предисловие на дискурса и негов продукт. Тя е 
скритият предмет на дискурса.

Споделената представа за България, каквато е била в средата на XVIII век, е 
предпоставката на Пайсиевата книжица, от която начева националният 
български дискурс. Този дискурс във всеки следващ момент излъчва 
нова споделена представа за България и това е една от основните му цели, ако 
си представим дискурса като целеви процес. От трета страна, предмет на 
националния български дискурс е споделената представа за България. 
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* * *

2. Стремежът за рефлексия върху онова, което става, е стремеж за попадане в 
една нова позиция, при която индивидът е осведомен и разбира, следователно 
осветява с ума си своето положение, с което добива усещане за контрол върху 
него, т.е. има инициатива върху случващото се.

Ношо зартепз има неотстраними потребности от това да е: 1. информиран за 
своето положение; 2. да си го обяснява; 3. да има усещане за контрол върху



него; 4. да има инициативата в живота си. Стремежът да се задоволят тези 
потребности е всекидневие и проява на психична норма. То е съзнаване на 
себе си.
Дори човек, намиращ се в тежко положение - безизходно бедният, нелечимо 
болният, умиращият, има потребност да назове случващото с него, за да 
остане разбиращ, следователно контролиращ, макар и само като наблюдаващ, 
и така притежаващ инициатива.

Ще повторя: потребностите от информираност, разбиране, контрол и 
инициатива са фундаментални за човека. Когато отпаднат и са невъзможни 
контролът и инициативата, остава разбирането. Последният рубеж на човека.

Вебер пише:
„Слоевете с ясно закрепено притежание на социална чест и власт поддържат 
съсловната си легенда за някакво присъщо им особено качество, най-често 
асоциирано с кръвта: тяхното (действително или приписвано им) 
съществуване е онова, което подхранва чувството им за достойнство. 
Социално угнетените или съсловно негативно (или пък: непозитивно) 
оценяваните групи, от друга страна, поддържат своето чувство за 
достойнство най-вече благодарение на вярата си, че им е поверена особена 
„мисия”: тяхното етическо дълженстване (8о11еп) или тяхното 
(функционално) постижение гарантира или конституира присъщата им 
ценност, която по такъв начин препраща към нещо отвъд тях, към една 
поставена им от Бог „задача”.”
„Разбирането” не е субективистично, то извежда съзнанието от рамката на 
индвидуалната ограниченост, не на последно място, защото думите, с които 
би могло да бъде изразено то (във вътрешния мир или изказано, или 
изписано), не са субектно притежание, но не само заради думите, а и заради 
предхождащото ги символно съдържание, което извежда съзнанието в 
тоталност, в която може да има, но може и да няма Бог. Във всички случаи 
тоталността, която обединява символността, се усеща като извънвремева и 
извънпространствена, тя се възприема от вътрешното сетиво като вечна и 
господстваща, поради, което „разбралият” може да мисли, че има „мисия”, 
т.е. неговото съзнавано положение става не само обяснено и оправдано, но то 
добива задача (цел), тъй като - като разбрано то е част от тоталността, с което 
сетивната наличност (положението на разбиращия) тук и сега става свързана 
и обусловена от тази тоталност. Тоталността по природа е вечна и крайна 
причина.
Но дори човекът да не мисли, че има „кръвно право” или „мисия”, или такива 
мисли да са му безразлични, или да го плашат със своите последствия, тъй 
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като условностите, оковаващи „избрания”, в моменти на големи социални 
кризи (независимо защо е избран, дали по „произход” или „принизеност”), 
могат да бъдат реално плашещи, дори - подчертавам го, да не мисли, че има 
„мисия” или че „по кръв” е задължен с нещо, човекът може да бъде натоварен 
с такова разбиране от социалната среда, защото механизмът на разбирането и 
последствията от него са надличностни.

Мотивациите за разбирането не са компесаторни, те не са от рода на 
съзнавания или несъзнаван поток: „понеже съм болен, беден, изоставен, 
умиращ, дай да разбера, за да се утеша”. Разбирането и попадането по този 
начин в тоталността не е ситуативно обусловено бягство, ако въобще 
е бягство, макар че всяко пребиваване „някъде” може да се мисли като 
бягство от „другаде”, разбирането, с което се попада в тоталността, носи 
наслада и тя е причината човек да се стреми да разбере, ако приемем, че 
думата „наслада” е подходяща за онова състояние на волност и яснота, което 
настъпва, когато човек си обясни онова, което е пред вътрешния му взор. 
Стремежът към разбиране освен че е самоценен, е присъщ на човека, както е 
присъщ стремежът му към храна, тъй като от разбирането пряко зависи 
оцеляването. На първо място то ориентира неговите действия и поведение, 
прави ги ефективни.

На второ - човекът освен че е биологична цялост, която има нужда от храна, 
сигурност, секс и прочие потребности на млекопитаещо, е АЗ. АЗЪТ е 
рефлексия на индивида върху себе си, рефлексия, утвърждаваща тази 
индивидуалност по отношение на съзнаваната тоталност. Тоталността от своя 
страна е рефлексията върху споделената представа, установяваща нейната 
подредба, цялостност, пълнота и завършеност. Защото споделената представа 
е мозайка от конкретности и абстракции, която има свой алгоритъм. Него, 
алгоритъма, наричам тоталност. Това не е Богът, ако в споделената представа 
има бог, тъй като Богът е елемент от нея. Ключов, важен, върхов, но елемент. 
Затова е възможен атеизмът, както и смяната на Вярата, без да се променя 
тоталността.

Споделената представа е динамично, променящо се множество от назовавани 
неща. Тя може да бъде илюстрирана с поредица от букви, където всяка буква 
е назована реалия (нещо) със строго определено място:

УЕИШЩКСДЗЦЬЯАОЖГТНВМЧЮЙЪЗФХПРЛБ

В общността съществува съгласие, че реалните са точно там, където трябва, и 
тази подредба е нормална. Това е редът на буквите в стандартната 
клавиатура. Нейният алгоритъм е прост: при бързопис клавишите на буквите 
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да не блокират. Клавишите са подредени по времето на механичната пишеща 
машина в зависимост от честотата на употребата и съседството на отделните 
букви в думите. Ударните лостчета на съответните клавиши са поставени 
така, че при бързопис да успяват да се върнат на мястото си, за да може 
лостчето на следващата буква безпрепятствено да удари по фиксиращата 
лента. Ако си представим, че това е една особена клавиатура, създадена за 
особено динамичен език, то когато се появяват нови букви и отпадат стари, 
ще се променя и честотата на тяхната употреба и съседство в думите, тогава 
няма да имаме проблем - алгоритъмът на тази променяща се клавиатура ни е 
известен и ще знаем къде да поставим новите букви и как да преподредим 
старите.
Давам примера с клавиатурата само като илюстрация за разликата между 
споделената представа и тоталността (алгоритъма). А тоталността 
(алгоритъмът) подлежи на емпирично изучаване. Хеерт Хофстеде я нарича 
софтуер на ума. В неговите сравнителни изследвания в повече от 50 страни, 
сиреч култури, той концептуализира тоталността в няколко параметъра - 
властова дистанция, колективизъм - индивидуализъм, женственост - 
мъжественост, избягване на несигурността... С това не се изчерпва 
съдържанието на неговия труд, но подсказва за какво става дума.

Неволно засягам между етническите отношения в една държава. Гражданите 
на държавата споделят една и съща споделена представа. Но малцинствата и 
мнозинството се отнасят към различни тоталности, имат различаващ се 
софтуер. Всички жители на София знаят, че Витоша е южно от града, но за 
едни тя е туристически обект, за други само част от пейзажа. Когато Алеко в 
края на XIX век отправя призив за масово изкачване на Черни връх, той иска 
да промени алгоритъма (тоталността, софтуера) на софиянци и те да излязат 
от задушните кафенета и видят природните красоти около себе си.
Търсенето и откриването на онези дейности (норми, знаци или ценности), 
които променят тоталността, а не просто споделената представа, е задачата на 
реформатора.

Това е един от пътищата към социалната промяна.

За да бъде нещо означено, трябва да има към какво да бъде отнесено. 
Тоталността е посоката, към която индивидът позиционира своите Аз 
измерения.

В един аспект тоталността е част от споделената представа, в друг - 
рефлексия върху нея. Аз-ът е самоозначен в споделената представа. 
Споделената представа изчерпва Света. Всичко, абсолютно всичко, познато и 
известно, е в споделената представа, а в междуличностната комуникация, 
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която винаги протича на терена на споделената представа, се доуточнява кое 
присъства в нея - неговата таксономия, и с какви налични в представата 
средства ще бъде описана неговата морфология. Отвъд представата няма 
нищо!
Чуждото на представата, което се появява в реалния свят, се включва в 
представата не според своите обективни качества, а според пейзажа на самата 
представа. Група испански авантюристи стъпват в Мексико и са обявени от 
местните за чаканите богове - което е съответно на тяхната споделена 
представа за Света, а не на „собствените” качества на Кортес и неговите 
войници. През 1989 година българите искаха демокрация и пазар според 
споделената представа за тях, а не според реалните характеристики на 
либералния капитализъм.

Вебер пише:
„Интересите (материални и идеални), а не идеите, непосредствено ръководят 
човешките действия. Но сътворените от "идеи" "образи на света" много често, 
подобно на железопътни стрелки, определят коловозите, в които динамиката 
на поведенческите интереси тласка действието. Според образа на света се 
формира и ориентацията: "от какво" и "в името на какво" човек иска и - да не 
забравяме - може да бъде "спасен". Дали от политическо и социално робство 
в името на земно месианско бъдещо царство. Или от опетненост с ритуална 
нечистота, или с нечистотата на заключеността в човешкото тяло изобщо в 
името на чистотата на душевно-телесно красиво или на чисто духовно 
съществуване. Или от вечната безсмислена игра на човешките страсти и 
копнежи в името на тихото спокойствие на чистото съзерцаване на 
божественото. Или от едно радикално зло и от робство под бремето на 
греховете в името на вечно свободното добро в лоното на бащински 
грижовния Бог. Или от поробеността под астрологически изтълкувана 
детерминираност от звездни констелации в името на достойнството на 
свободата и на участието в същността на скритото божество. Или от 
разкриващите се в страданието, тегобата и смъртта граници на крайността и 
на заплахата от наказанията на преизподнята в името на вечното блаженство 
в едно земно или райско бъдещо съществуване. Или от кръговрата на 
преражданията с тяхното неумолимо възмездие за извършеното в отдавна 
отминали времена в името на вечния мир. Или от безсмислеността на 
мечтанията и на пребиваването в събитията в името на сън без съновидения. 
Възможностите са много повече от изброените. Зад всичко това винаги се 
крие отношение към нещо, възприемано в реалния свят като специфично 
"безсмислено", откъдето и изискването: устройството на света в неговата 
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цялост да представлява или пък да може и да трябва да стане смислен 
"космос".

* * *

3. Споделената представа, възникнала, според моята хипотеза край огъня, но 
и да не е там възникнала, тя е претърпяла многохилядолетна еволюция. 
Общността изгражда споделена представа и става общност, което дава 
основание на нейните членове да се самоопределят като „ние”.

Да си представим споделената представа като триъгълник. Триъгълникът в 
случая е образ, метафората за споделената представа, която дава основание на 
общността да бъде „ние”. Споделената представа освен образ за Света 
съдържа и самопредставата на общността за себе си - структура, йерархия, 
функциониране и пр. Всеки индивид, принадлежащ към тази общност, 
самоозначава себе си, определя своето Аз, чрез и в споделената представа. 
Аз-ът е неизбежно ролево дефиниран. Чист Аз, вън от общност (реална или 
въображаема), вън от споделена представа (която винаги е на общност) - 
няма.
Последвалият (или синхоронно протичащ) процес на самоозначаване или на 
Аз-формиране (може да се нарече и социализация) ще наподобява динамичен 
фрактал.
Неговата динамика изразява гледна точка върху социализацията: образът за 
Света (той може да бъде затворен в рамките на една махала, селско землище 
и/или род) се повтаря и конкретизира на всяко равнище на общността, докато 
стигне до индивида, където се възпроизвежда в аз-форма. Споделената 
представа е основен инструмент на социализацията: всеки индивид 
възпроизвежда представата за Света в себе си.

Същата мисъл може да бъде изобразена със статична фрактална фигура.

Можем да си представим - в горния край е споделената представа на 
обществото, следват - споделените представи на региони, селища, родове, 
семейства... накрая е аз-равнището.

п п и н
ни ни ни ни

н н н н
нн 1Н1 1Н1 ни
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Но фигурата може да бъде интерпретирана и в обратна посока: аз-ът 
възпроизвежда себе си и дава живот на всяко от следващите равнища.

71



РЕВОЛЮЦИЯТА
(Импровизация по темата върху примера на Октомврийската 

революция)

Революцията ще разгледам на основата на конкретния случай с така 
наричаната по времето на тоталитаризма Велика октомврийска 
социалистическа революция или съкратено ВОСР.

На историческата сцена е Ленин.

Под напора на кризата, предизвикана от продължаващата Първа световна 
война, в началото на 1917 година в Русия започват мащабни демократични 
промени. Създадено е Временно правителство, в страната е установена 
невиждана дотогава свобода, набелязана е програма за социално- 
икономически реформи. Правителството е за продължение на войната с 
Германия. Мнозинството от населението е в патриотичен подем и го 
подкрепя. Всички политически партии, въпреки различията, са постигнали 
съгласие да работят за победата и реформите.

На политическата сцена се появява малката партия на Ленин от 
професионални революционери. Това е болшевишката партия. Тя има 
влияние главно в Петербург и Москва, но организационно е изградена като 
боен отряд и може да създаде множество проблеми на Русия. Това е оценено 
от германските тайни служби.

Ленин е в емиграция в Швейцария. Немците му предлагат да го върнат в 
Русия. Европа е разсечена от фронтови линии. Със специално осигурен от 
тайните служби на Германия влак, през Финландия, снабден с необходимите 
средства и придружен от посочени от него хора, Ленин се озовава в 
Петербург[1].

На 3 април 1917 година на Финландската гара той е посрещнат от 
представители на различни групи социалдемократи. Той се връща официално. 
Посрещнат е като лидер на легална партия в свободна страна. Но Ленин не 
идва, за да се бори за отговорностите на властта чрез парламентарни и 
изборни процедури. Той идва, за да прави революция. Дали такъв е бил 
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ангажиментът му към германските тайни служби, е без значение, защото той 
прави революцията не в качеството си на германски агент, а в качеството си 
на лидер на марксистка партия. Веднага произнася реч, в която казва, че 
грабителската империалистическа война е началото на гражданската война в 
цяла Европа. Изгрявало слънцето на световната социалистическа 
революция...

На следващия ден държи реч пред Всерусийско съвещание на работническите 
и войнишки депутати. Там, на базата на нахвърляните във влака Априлски 
тезиси, чете доклад, в който казва, че е завършил „първият етап на 
революцията, който даде властта на буржоазията поради недостатъчната 
съзнателност и организираност на пролетариата”, а сега предстои вторият 
етап, „който трябва да даде властта в ръцете на пролетариата и бедните 
слоеве на селяните.”[2]

И веднага Ленин прави забележителната констатация, че преходът към втория 
етап „се характеризира от една страна с максимум легалност (Русия сега е 
най-свободната страна в света - казва той - от всички воюващи страни), от 
друга страна - с липса на насилие над масите и, най-сетне с тяхното 
доверчиво-несъзнателно отношение към правителството на капиталистите, 
най-злите врагове на мира и социализма.” И добавя:

„Дори наши болшевики проявяват доверие към правителството. Вие, другари, 
се отнасяте с доверие към правителството. Щом е така, с вас нямам нищо 
общо.”[3]

Това е твърде съществено.
Да отбележем две важни неща, споменати до тук.

1. По отношение на ситуацията:

- В Русия са започнали решителни реформи, които нямат нищо общо с 
Ленин и болшевиките. По признание на Ленин в обществото има масова 
подкрепа за тези реформи.

- Пак по признание на Ленин в Русия има невиждана свобода. Тя е 
управлявана от правителство, ползващо се с масово доверие.

- По обща оценка - перспективите пред страната са обещаващи.

2. По отношение на случилото се:

- Социалистическата революция е възможна, когато има боеспособна 
партия и ръководство (вожд), готово на всичко, за да вземе властта. 
Дори да влезе в договор с врага по време на война.
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- Социалистическата революция се прави не заради криза в обществото, 
не заради разпад на властта, не дори заради очаквания успех, тя се прави 
по доктринерски причини. Ленин очаква, както се предвижда от 
марксизма, заради войната да избухне световна революция.
Октомврийската революция е замислена и проведена, защото е част от 
тази прогнозирана революция.

Конкретният механизъм, по който Ленин прави своята социалистическа 
революция, хвърлила Русия в политическия ад, е безкрайно поучителен.

Възникналите при Февруарската революция неформални структури, наречени 
„съвети”, също подкрепят Временното правителство. Техният генезис не е 
свързан с болшевишката партия. За „съветите” няма закон, няма правила. 
„Съветите” се състоят от „депутати”, които са избрани на различни митинги и 
събрания по села, фабрики, военни поделния и прочие. Избирането става с 
вдигане на ръка, ръкопляскане, „ура” и други подобни знаци на одобрение и 
съгласие. В „съветите” заседават и много самообявили се за „депутати”. Така 
навсякъде и на всички равнища има „съвети”. Различните партии се стремят 
да имат повече „депутати” в различните съвети, но преобладават 
безпартийните. Всъщност съветите изразяват и регулират (социализират) 
масовите настроения, дават възможност за участие на милиони хора в 
революционните процеси и подкрепят чувството им за значимост от такова 
участие...

* * *

Тук ще вметна, че подобни неформални структури възникват при всяка 
революция - те уплътняват социалната пирамида, като предлагат начин за 
организирано участие на масите в необичайни радикални, временни процеси. 
Създава се успоредна на държавната йерархия структура, изградена на 
доброволен (от гледна точка на участника) и на произволен (от гледна точка 
на обществото) принцип. Тази структура (Съветите, ОФ, СДС) абсорбира 
натрупаните обществени очаквания, които са енергията на нейното 
изграждане.
Основната цел на тези революционни формирования е властта в държавата. 
Те претендират, че заместват държавата, всъщност я възпроизвеждат. Това е 
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механизмът, по който се мисли, че е възможно да се промени радикално 
обществото.
Така става у нас с комитетите на Отечествения фронт през 1944-45 година. На 
9 септември 1944 г. по официални данни има 600 комитета на ОФ, т.е. в 600 
населени места от общо 5 000 са възникнали такива структури. За тяхното 
създаване има призив на компартията, но те възникват по решение на всеки 
от участниците в тях. Няма властови, административен или икономически 
механизъм, който би принудил някого да се включи в тях.
ОФ комитетите не са избрани от населението в никакъв вид избор. Те са се 
самоопределили, че са такива. Тяхната самоидентификация ги пръвръща в 
представителни органи за населеното място и поради това те добиват правото 
на власт в него. Изворът на тяхната легитимност е новата политическа 
ситуация на Балканите: оттеглянето на хитлеристките войски, излизането на 
България от Оста. Те са субектите на новата политика. Тяхната цел е властта 
в държавата и промяна чрез държавата.
Веднага след 9 сепетември възниква напрежение между правителството 
(държавната власт) и Националния комитет на Отечествения фронт 
(самоназначилото се ръководно тяло на местните комитети на ОФ).

В Министерския съвет, който вече властва и има в ръцете си не само 
изпълнителната власт, а и законодателната, тъй като издава нормативните 
актове, възниква въпрос за същността на комитетите на ОФ. Кои са те? Какви 
са тези хора? Трябва ли да се узаконят? На 4 октомври 1944 г. Цола 
Драгойчева, председател на Националния комитет на Отечествения фронт, 
формулира безпокойствата на правителството така: "за отечествено
фронтовските комитети въобще, за тяхното правилно съществуване, за 
тяхното юридическо лице, политическа физиономия и взаимоотношение 
между тях и министерското тяло".[4]
На заседание на Националния комитет тече също дискусия: що за структури 
са комитетите? Иван Харизанов казва: "За мен комитетите се явиха 
спонтанно, естествено и те са симптом на революцията, която 
нагазихме"[5] Христо Мархолев добавя: "Хората са комитетите."[6]

Цола Драгойчева обобщава: "Ние сме нещо ново. Ако министрите наследиха 
министерства, ние почваме отначало. Бива ли ние да правим 
отечественофронтовските комитети подведомествени на някакво 
министрество? Ние тук сме съвестта, опората, масовата база на властта."[7]

В страната съществува двувластие: от една страна са новите регенти и 
правителството на Кимон Георгиев, които с помощта на съветската армия и 
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фактическата подкрепа на САЩ и Великобритания са държавата, и от друга 
страна са субектите на революцията - спонтанно възникналите комитети на 
Отечествения фронт, които са под контрола на комунистите, имат съюзни 
отношения със Съветските войски и са лицето на партизани и техни 
симпатизанти. На споменатото заседание на Националния комитет взема 
думата д-р Б. Пашов: "На другаря Харизанов искам да кажа, че в селото няма 
стъписване, а има уплаха от въоръжените лица, които сноват" [8].

"Въоръжените лица" са партизани или групи от активисти, понякога 
криминални, които носят червени ленти на ръкава, често с надпис ОФ, но 
това не е задължително и така да се каже властват, като
упражняват легитимно насилие. Това е така наречената въстаническа 
армия. Полицията е разтурена, съдът и прокуратурата не работят, милицията 
тепърва се сформира, във войската има брожения - начело стоят войнишки 
комитети, офицерите са принизени, напълно са се слели криминалното и 
политическото. Държавата е останала като куха структура.

Какво да се прави с комитетите на Отечествения фронт, които хем да имат 
легитимна власт, хем да не са подчинени на "министерство"?

Тогава се раждат идеите - тези комитети ще определят съставите на 
Народния съд! Областните комитети на ОФ избират съдиите.

Веднага възниква и другата задача: комитетите на ОФ ще извършат чистката 
в държавния апарат. От него трябва да бъдат извадени всички "фашисти".

При очерталата се след 9 септември ситуация, комитетите на ОФ стават 
полето на непрекъснати политически схватки между партиите-членове на 
коалицията ОФ. Коя да има по-голямо влияние? Възникват подозрения и 
взаимни обвинения: "Масово се бие тревога - казва Цола Драгойчева, - че зад 
другарите земеделци реакцията се мъчи да се скрие."[9]

Тодор Димиревски докладва от Горна Джумая: "Тези недоразумения [коя 
партия какъв дял в комитета да има Тодор Димиревски - б.м. П.С.] у нас не 
съществуват. Преди 9 септември нямахме други партии освен Р.П.
[Работническа партия - комунисти]"[10]

Наред с партийните схватки постоянно стои въпросът за легитимността на 
конкретния комитет. Д-р Борис Пашов излага: "Комитета при БНБ не го 
оправихме дълго време. Отиват при министър Стоянов и той ги пита дали е 
редовен комитетът. Отговорили му, че не е редовен. Върнали се, вземали 
представители на всички групировки, учредили си комитета и сега 
управляват банката."[11]
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Това отбелязва втория етап в създаването на комитетите на ОФ. Първият е до 
9 септември - предимно комунисти, но не е задължително, и разни активисти, 
обявяват, че са комитет на ОФ. Вторият етап е формиране на комитета при 
договорка между партиите от коалицията ОФ.

* * *

Ще припомня само неформалните организации[12] при рухването на 
комунизма. Навсякъде в Централна и Източна Европа неформалите изградиха 
национални структури, отстояващи масовите стремежи към свобода и 
демокрация.

За нагледност нека за момент си спомним неформалните структури у нас от 
ранната пролет на 1990 година, когато само Екогласност имаше съдебна, т.е. 
официална регистрация. Или да кажем първото СДС от февруари-март 1990 
г. В него участваха както Независимото дружество за защита правата на 
човека, Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация, Екогласност, 
Християнската организация, Подкрепа, Федерацията на независимите 
студентски дружества, Движение гражданска инициатива) така и 
политически партии - БСДП, БЗНС „Никола Петков”, Демократическа 
партия, Радикалдемократическа партия, Зелена партия, Обединен 
демократичен център. Истинската сила на координационните съвети обаче 
по места бяха безпартийните - членуващи или не в неформална структура, но 
наричащи се „седесари”. Мнозинството координационни съвети по страната, 
пък и в София по райони, бяха самообявили се за такива съвети и състоящи се 
от хора, които се самообявяваха за членове на неформална или партийна 
структура. На по-късен етап започна припознаването на местните 
координационни съвети от Националния координационен съвет, както и на 
членовете на организациите от съответните централни ръководства.

Координационните съвети на СДС (националният и местните) от пролетта 
на 1990 година (СДС също нямаше съдебна регистрация) - бяха обаче 
припознавани от официалната власт и гражданите като органи на основна 
политическа сила още от момента на своето възникване. Нямаше проблем - 
национален или местен - по който можеха да бъдат 
заобиколени съветите на СДС...

* * $

77



Но да се върнем в Русия през пролетта и лятото на 1917 година.

По това време съветите (в Русия!) имат огромна неформална власт, 
неописана в никакъв закон, неподчинена на общоприети процедури. Съветите 
са властови центрове сред народа, а в народа, до голяма степен и поради 
войната, има много оръжие. Съветите са реално въоръжени. „Въоръженият 
народ”, по израза на Ленин, сам охранява реда[13], чиновниците от 
държавния апарат също се съобразяват със съветите.

Съветите подкрепят Временното правителство, те доброволно (Ленин 
подчертава думата „доброволно”) приемат властта на това правителство, те са 
в съгласие с него за буржоазно-демократичната перспектива на Русия.
Съветите сътрудничат на държавата Русия. Те, ако използвам днешен термин, 
са за мирен преход от царизъм към либерална демокрация.

Тук ще цитирам Ленин, който е меродавният източник по въпроса:
„Сега Русия кипи. Милиони и десетки милиони, спали политически десет 
години, затънени политически и от ужасното потисничество на царизма, и от 
каторжната работа на помешчиците и фабрикантите, се пробудиха и 
устремиха към политиката. Но кои са тези милиони и десетки милиони? По- 
голямата част са дребни собственици, дребни буржоа, хора, които стоят по 
средата между капиталистите и наемните работници. Русия е най- 
дребнобуржоазната страна от всички европейски страни.

Гигантската дребнобуржоазна вълна заля всичко, задуши съзнателния 
пролетариат не само с числеността си, но и идейно, т.е. зарази, завладя много 
широки работнически кръгове с дребнобуржоазни политически възгледи.

В живота дребната буржоазия зависи от буржоазията, защото сама води 
собственическо, а не пролетарско съществуване (в смисъл на мястото, което 
заема в общественото производство), и по начин на мислене върви след 
буржоазията.

Доверчиво-несъзнателно отношение към капиталистите, най-злите врагове на 
мира и социализма - ето какво характеризира сегашната политика 
на масите в Русия, ето какво израсна с революционна бързина върху 
социално-икономическата почва на най-дребнобуржоазната от всички 
европейски страни.

Ето класовата основа на „ споразумението ” (подчертавам, че имам предвид 
не толкова формалното споразумение, колкото фактическата поддръжка, 
мълчаливото споразумение, доверчиво-несъзнателното отстъпване на 
властта) между Временното правителство и Съвета на работническите и 
войнишките депутати - споразумение, което даде на гучковци[14] тлъстия 
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кокал, действителната власт, а на Съвета - обещания, почит (до известна 
степен), ласкателство, фрази, уверения и реверанси от страна на 
керенскиевци .”[15]

Както се вижда, Ленин е безкрайно недоволен от сътрудничеството между 
официалната власт и неформалните съвети. Ленин е недоволен от 
Временното правителство и от многото му изявления става ясно, че е 
недоволен не толкова заради онова, което то прави или не прави, а защото е 
„буржоазно”, „капиталистическо”, „империалистическо”, „олигархическо”. 
Ленин е недоволен от мирното развитие на Русия към либералната 
демокрация. Либералната демокрация е форма за господство на буржоазията. 
Бъдещото държавно устройство трябва да е друго:

„Демокрацията трябва да се строи незабавно, от долу, по инициатива на 
самите маси, с тяхното дейно участие в целия държавен живот, без „надзор” 
от горе, без чиновници.” [16]

„Демокрация от долу, демокрация без чиновници, без полиция, без постоянна 
армия. Носене на обществената служба от поголовно въоръжена, съставена от 
целия народ милиция - ето залога за такава свобода, която не могат да ни 
отнемат никакви царе, никакви славни генерали, никакви капиталисти.”[17]

Позволявам си да определя думите му като безумна глупост, опровергана от 
създадената с такива идеи държава.

$ $ $

И започва да руши.
Открива, че в Русия има „двувластие”. „В какво се състои двувластието?” - се 
пита той и отговаря с невероятна каша от изхвърляния и противоречиви 
твърдения:

„В това, че наред с Временното правителство, правителство 
на буржоазията, се създаде още слабо, зачатъчно, но все пак несъмненено 
действително съществуващо и растящо друго правителство: Съветите на 
работническите и войнишките депутати.”[18]

И макар, че е слабо и зачатъчно, той вижда, че съветите са „власт от същия 
тип, от който бе Парижката комуна”. [19] Нещо повече, след десетина реда 
той вече обявява съветите за „особен тип държава”. Вярно, че е „зачатъчна”, 
повтаря той, но съществува.
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Не само съществува. Ленин е категоричен: „По-висш тип, по-добър тип 
правителство от Съветите на работническите, ратайските, селските и 
войнишките депутати човечеството не е изработило и ние досега не 
познаваме.”[20]

Поради тази, както се вижда, измислена причина 1. Временното правителство 
трябва да бъде свалено, „защото е олигархическо, буржоазно, а не 
общонародно, то не може да даде нито мир, нито хляб, нито пълна свобода/"

Следва истински бисер в точка „2) то не може веднага да бъде свалено, 
защото се крепи на пряко и косвено, формално и
фактическо споразумение със Съветите на работническите депутати и с 
главния Съвет, Питерския, преди всичко;...”[21]

И все пак Временното правителство „може и трябва да бъде свалено, като се 
завоюва мнозинството в Съветите”[22], „едва тогава, когато Съветите на 
работническите и войнишките депутати застанат на страната на нашата 
политика и поискат да вземат тази власт в свои ръце.”[23]

Комунистите трябва да обясняват, да разясняват, да пропагандират истината 
за двувластието. Те трябва да получат мнозинство[24].

От тук е видно, че социалистическата революцията има начален мирен етап, 
изцяло процедурен, при който се достига до легитимност на нейните 
политически субекти. Извор на легитимността на този етап е мнозинството 
(большинство).
Ленин избира да прогласи „съветите” за зачатък на новата държава по 
стечение на обстоятелствата и не защото те имат нещо специфично 
различаващо ги от останалите неформални организации. Той се обръща към 
партията:
„Мрежата от Съвети на работническите, войнишките и селските депутати - 
това е задачата на деня. Цяла Русия вече се покрива с мрежа от органи за 
местно самоуправление. Комуната може да съществува и под формата на 
органи за самоуправление”. Сиреч не само като „съвети” - (бел. моя П.С.) - и 
завършва с признанието: „Аз взех Съвета на работническите депутати просто 
защото той вече същуствува.”[25]
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Ленин открива „новата държава”, която ще установи, като премахне 
„старата”, в неформалните организации. Там, където милионите участват



спонтанно, пряко, без правила и закон. Изрично и многократно го 
подчертава и обяснява.

Нещо повече.

Той дава указание: „Партията на пролетариата трябва да призовава селяните 
незабавно и самоволно да предприемат преустройството на поземлените 
отношения и незабавно да конфискуват помешчическите земи по решение на 
местните селски депутати.”[26]

Защо „незабавно и самоволно”? И това е обяснено:

„Колкото по-малък организационен опит има руският народ, толкова не
решително трябва да пристъпва към организационно строителство самият 
народ, а не само буржоазните политикани и чиновниците с „доходни 
постове””[27].

Ленин израства пред нас като безотговорен, войнствен и невеж човек. Един 
герой от „Бесове” на Достоевски.

Той става говорител и вожд на идещото от древността вярване, че 
невежеството и невинността вървят заедно, че познанието, покварата и 
институциите са неделими. Затова величае невежествения народ, а когато 
взема властта, се заема с преследване и избиване на образованите.

Той, образованият човек с няколко европейски езика, действа ирационално. В 
ума му изригва мисълта за рая, без той да я разпознае. Не съзнавайки, 
обещава да върне народа във времето преди Адам и Ева да са вкусили от 
збранения плод.

С това започва и завършва връзката на тоталитарния комунизъм с 
християнството и моралния идеализъм.

Срещу него застава здравомислеща Русия. Не само от десницата и центъра, а 
и левицата, и дори сред болшевиките. Плеханов, великият социалдемократ, го 
определя като бланкист и анархист. Ленин му отговаря, че не е такъв, защото 
не иска „заграбване на властта от едно малцинство, а Съветите на 
работническите и т.н. депутати несъмнено са пряка и непосредствена 
организация на мнозинството от народа.” Кога и по какъв начин съветите са 
станали организация на мнозинството, не е ясно. Той добавя: Аз с яснота, 
която изключва всяка възможност за недоразумения, защищавам 
необходимостта от държава в тази епоха, но съгласно Маркс и опита на 
Парижката комуна не от обикновена парламентарно-буржоазна държава, а 
държава без постоянна армия, без противостояща на народа 
полиция, без поставено над народа чиновничество.”[28]
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Но до тук със спонтанността. Тя е „открита” от него в началото на април, на 
другия ден след завръщането му от емиграция. Той забелязва „двувластието”, 
обяснява защо трябва да бъде свалено Временното правителство със 
социалистическа революция и посочва кой ще го замени - съветите.

В следващите дни Ленин започва да проповядва: спонтанността трябва да се 
организира.
В една Резолюция на Централния комитет партията се призовава към 
„сплотяване на пролетарските сили” и се посочва, че сред главните лозунги 
на момента (6 май) е: ”организация, организация и още 
веднъж организация на пролетариата[29] във всеки завод, във всеки район, 
във всеки квартал.”[30]

След два дни в „Правда” вече пише:
„Правилността на нашата линия се потвърждава с всеки ден. За 
дружното-провеждане е нужна три пъти по-добра организация на 
пролетарските маси от сегашната. Във всеки район, във всеки квартал, във 
всеки завод, във всяка рота трябва да има здрава, дружна организация, 
способна да действува като един човек. От всяка такава организация трябва 
да водят преки нишки до центъра, до ЦК и тия нишки трябва да бъдат здрави, 
за да не може врагът да ги разкъса с първия удар, тия нишки трябва да бъдат 
постоянни, трябва да се укрепват и проверяват ежедневно, ежечасно, за да не 
може врагът да ни изненада.”[31]

Значи: новата държава възниква чрез спонтанни неформални структури, 
които бързо са организирани и вградени в йерархична структура, подчинена 
на Централния комитет на партията, т.е. начева изграждането на партията- 
държава.

Цялата позиция на Ленин е синтетично изразена в едно интервю за 
финландски вестник, дадено на 23 април (6 май):

„Петроградският съвет на работническите и войнишките депутати 
представлява в настоящия момент мнозинството на работниците и войниците. 
От своя страна ние (болшевиките) се борим за влияние и завоюване на 
мнозинството в Петроградският съвет на работническите и войнишките 
депутати и във всички местни Съвети. Ние предлагаме на работниците и 
войниците да преизбират членовете на Съветите в ония случаи, когато 
депутатите не отговарят напълно на волята на мнозинството.
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Засега мнозинството на Съвета върви след водачите на народниците и 
меншевиките[3 2 ]

Съветите са масови и властта лесно ще премине в ръцете им - смята Ленин. 
Пред тях, преди да вземат властта (25 април - или 8 май) той формулира три 
задачи: 1. национализация на земята; 2. национализация на банките и едрата 
индустрия; 3. „въвеждане на всеобща трудова повинност”. [33]

Изпълнението на първата от трите задачи започва преди да е взета властта. 
Селяните са поощрявани да заграбват земята. С други думи, съществуващата 
държава, начело на която стои Временното правителство, е неглижирана. 
Започва рушенето на социалния ред като подготовка на самата революция 
(вземането на властта).

* * *

Ражда се лозунгът „Цялата власт на Съветите!”. Той центрира битката.
Трябва да бъде свалено Временното правителство - зове Ленин, - за да има в 
Русия мир, хляб, свобода, за да няма армия, да няма полиция, да не 
господстват държавните чиновници. Народът пряко ще властва. Това е 
социализмът, в името на който се върши революцията, революция световна.

Тя ще бъде успешна, защото Ленин е убеден, че:

„Аз „разчитам” само на това, изключително на това, че работниците, 
войниците и селяните ще се справят по-добре от чиновниците, по-добре от 
полицаите с практическите трудни въпроси за увеличавене на производството 
на зърнени храни, за по-доброто им разпределение, за по-доброто снабдяване 
на войниците и пр. и т.н.
Аз съм дълбоко убеден, че Съветите на работническите и войнишките 
депутати по-скоро и по-добре ще осъществят самостоятелността на масата на 
народа, отколкото парламентарната република. Те по-добре, по-практично, 
по-правилно ще решат как и какви именно крачки могат да се направят към 
социализма.”[34]

Тук вече се отваря социалното пространство за нахлуване на нов тип човек - 
необразован, невежествен, който по-добре ще се справи от чиновниците...

* $ $

...Днес, почти век по-късно имаме невероятно предимство пред неговите 
съвременници. Знаем какво се е случило.
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Имаме правото да наречем Ленин с всякакви имена.

Но не са важни епитетите. Той и неговите последователи не са грешали 
умишлено. Техните грешки са чистосърдечни, въпреки че звучи абсурдно да 
използваме думата „чистосърдечно” за хора като Ленин, Сталин, 
Дзерджински и прочие членове на политбюра, кагебе-та, цека-та и апарати. 
Искам да намеря подходящата дума, за да кажа, че Те не са луди.

Грешката, коствала живота на милиони и изкривила съдбите на стотици 
милиони от десетки народи, е доктринерството. Доктрината, която обяснява 
библейския конфликт между бедни и богати и намира неговото решение. В 
Манифеста на комунистическата партия е казано:
„Историята на всички досегашни общества е история на класови борби.

Свободен и роб, патриций и плебей, феодал и крепостен селянин, цехов 
майстор и калфа, накратко - потисници и потиснати, са се намирали в 
постоянен антагонизъм един към друг, водили са непрекъсната ту скрита, ту 
открита борба, борба, която винаги е завършвала с революционно 
преустройство на цялото общество или с обща гибел на борещите се класи.

...Нашата епоха, епохата на буржоазията, се отличава с това, че тя опрости 
класовите противоречия. Цялото общество все повече и повече се разделя на 
два големи враждебни лагера, на две големи, изправени открито една срещу 
друга класи - буржоазия и пролетариат.”

„Пролетариите нямат нищо свое, което да охраняват; те трябва да разрушат 
всичко, което досега е охранявало и осигурявало частната собственост.

Всички досегашни движения са били движения на малцинства или в интерес 
на малцинства. Пролетарското движение е самостоятелно движение на 
огромното мнозинство в интерес на огромното мнозинство. Пролетариатът, 
низшият слой на съвременното общество, не може да се вдигне, не може да се 
изправи, без да бъде хвърлена във въздуха цялата надстройка от слоеве, които 
образуват официалното общество.”
И накрая:

„Комунистите смятат за недостойно да крият своите възгледи и намерения. 
Те открито заявяват, че техните цели могат да бъдат постигнати само чрез 
насилствено събаряне на целия досегашен обществен строй. Нека 
господстващите класи треперят пред комунистическата революция. В нея 
пролетариите няма какво да изгубят освен своите окови. А ще спечелят цял 
един свят.

Пролетарии от всички страни, съединявайте се! ”
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Лозунгът е: „Пролетарии от всички страни съединявайте се!”, създава се 
и Коминтернът, но всичко се мисли чрез държавата. Държавата е 
инструментът на революцията, дори когато се разрушава напълно, тя се 
пресъздава наново чрез структурите на съветите или в комитетите на 
ОФ. Ще цитирам Джон Холоуей:

„Независимо доколко революционното вдъхновение е водено от идеята за 
световна революция, фокусът остава върху конкретна държава, като мястото 
за внасяне на радикална социална промяна. Това предполага 
приоритизирането на дадена част от света, обхваната от определена държава, 
игнорирайки останалата част от света. Дори и най-интернационалистките 
революции, които са ориентирани към държавата, доста рядко успяват да 
избегнат националистическото привилегироване на „тяхната“ държава над 
останалите или даже явната манипулация на националистическите чувства за 
защита на революцията. Идеята за промяна на обществото чрез държавата 
почива на понятието, че държавата е или че трябва да бъде суверен. 
Държавният суверенитет е предпоставка за промяната на обществото чрез 
държавата, следователно борбата за социална промяна се превръща в борба за 
защита на държавния суверенитет.”[35]
Точно така. [36]

Октомврийската социалистическа революция се превърна във форма на 
защита и пресъздаване на Руската империя в условията на рухването на 
колониализма и глобалната индустриализация.

ф ф ф

Резюме: В социалистическата революция (по примера на Октомрийската) 
подир мирния процедурен етап (завоюване на мнозинството в съветите, 
комитетите на ОФ), което легитимира претенциите на компартията, 
следват насилните действия чрез държавната власт, които легитимират 
себе си и своите действия с доктрината: неизбежната гибел на капитализма и 
изграждането на социализма.
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При либералната революция у нас от 1989-1991 г. създаването на 
координационните съвети на СДС определи антикомунистическата опозиция 
като политическа сила и легитимира новите цели на държавата.
Но тъй като насилието беше изключено както по международни причини, 
така и поради общокултурното развитие на нацията, тоталитарната държава 
беше разрушена и започна процес на изграждане на либералната демокрация 
при нова цивилизационна ориентация на България.

[1] Виж и Комюникето на групата и следващите текстове в събр. съч. на 
Ленин, т. 31, С., 1981 г., стр. 475 и следващите.

[2] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 103-104.

[3] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 104.

[4] ЦДА, Ф 28, оп. 1, а.е. 24, л. 10.

[5] ЦДА, Ф 28, оп. 1,а.е. 24, л. 11.

[6] ЦДА, Ф 28, оп. 1, а.е. 24, л. 15.

[7] ЦДА, Ф 28, оп. 1, а.е. 24, л. 20.

[8] ЦДА, ф. 28, оп.1, а.е. 24, л. 16.

[9] ЦДА, ф. 28, оп.1, а.е. 24, л. 20.

[10] ЦДА, ф.28, оп.1, а.е. 81, л. 3.

[11] ЦДА, ф. 28, оп.1, а.е. 24, л. 45.

[12] Наричаха се неформални, защото бяха самоинициатива на гражданите, за 
разлика от казионните, които бяха творение на партията-държава.

[13] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 143.

[14] „Гучков” - руският „Луканов” през 1917 година.

[15] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 153-154.

[16] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 269.

[17] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 270.

[18] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 142.

[19] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 142-143.

[20] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 144.

[21] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 144.
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[22] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 242.
[23] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 314-315.

[24] В следващите месеци става ясно, че мнозинството не е толкова важно.

[25] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 246.

[26] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 165.

[27] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 161-162.

[28] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 136.

[29] В тези месеци Ленин, като каже «пролетариат», разбира - болшевики и 
комунисти. Използва думата като по-умерена, не така партизанска.

[30] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 315.

[31] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 332.

[32] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 330.

[33] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 353.

[34] В.И. Ленин, събр. съч. т. 31, С., 1981 г., с. 140-141.

[35] Джон Холоуей, Отвъд държавата? ИйрУ/НГеайегсарйаНзт.
тГо/ПЬега1т§111еогу/92-Ьеуопс1-81а1е-11о11оАУау

[36] Това е изключително важна тема, която, за съжаление, беше мислена 
само от позицията на тинк-танк.
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СОФРОНИЕВИЯТ ЧОВЕК И ЕЛИТЪТ

„Кириакодромион сиреч Неделнк" на Софроний Врачански, известна в 
българската среда като Софронието, излиза от печат в Нови Сад през 1806 
година в 1000 екземпляра. Тя „е посрещната с ентусиазъм от просветените 
българи - отбелязват неговите изследователи. - Отношението към нея личи 
от старателно подвързаните с кожа или плат екземпляри, открити на различни 
места. Книгата има няколко ръкописни преписа и множество издания, 
появили се след смъртта на автора.”[1]
В случая изразът „няколко ръкописни преписа” означава, че до наши дни са 
стигнали „няколко". Следователно в своето време Софронието е 
имало много ръкописни преписи. А хилядата екземпляра на първото печатно 
издание и в днешно време е респектираща цифра. Макар че Софронието е 
компилация, която е направена с цел „и простии чловеци да разумеют 
православную веру нашу”[2], редица автори, смятат, че това е първата 
новобългарска книга, която придобива изключителна популярност.

Второто нейно издание е в Одеса през 1844 година. Третото - 1856 година, с 
1021 предварително записани абонати. Друго издание, пак от 1856 година, 
само че в Букурещ. Пето издание през 1868 година в Белград. От списъка на 
абонатите става ясно, че то е предназначено предимно за Македония.
Повечето броеве заминават за български домове в Куманово, Прилеп, Битоля, 
Скопие и др. Шесто издание от 1881 година. През 1899 година следват две 
издания в Одеса. През 1901 в Свищов се появява ново издание, и пак в същата 
печатница през 1912, 1919, 1923 - още три. Междувременно във Варна през 
1905 година излиза друго издание. Не остава по-назад Стара Загора - 
тамошното издание е от 1914 година. А пловдивското издание е от 1937 
година, следва софийско издание[3]...

Шестнайсет издания за повече от век - всички в условията на пазар. Това не е 
книга, останала вътре в храма. Тя е важен текст във всекидневието на 
милионното множество на българите-миряни.
Спомоществователи, абонати и купувачи дават (заплащат) пари в брой, като 
определят кога да излезе и в колко екземпляра всяко следващо издание. Те 
решават, че си струва. Рядко са книгите от български автор с такова трайно и 
значимо присъствие в българската духовност. Книгата е верска, 
нравоучителна, тълкува свети и църковни текстове, съдържа слова и 
поучения. Тя е богослужебна, купувала се е най-вече, за да бъде ползвана.
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Неслучайно авторовото обръщение е „слишатели мои". Хиляди са я чели, 
стотици хиляди са я слушали, милиони са присъствали при четене на текстове 
от нея.

Повече от век нейните истини са преповтаряни и преповтаряни в размисли, 
молитви и обредни практики на българските християни. (Предполагам, че и 
днес има свещеници, които посягат към нея при подготовката на своите 
служби.) Изкушавам се да цитирам един пасаж от нейното предисловие: 

„Четири евангелия подал нам Бог, понеже от них се научаваме ний четири 
соборнии и верховнии добродетели, сиреч: Мъжество, Мъдрост, Правда и 
Чистота. Мъжество ест каквото дума нам: „Не у бойте ся от убивайщих тело 
ваши, понеже душу не могут убити”. Мъдрост ест, що поучава нас: „Бъдете, 
рече, мъдри яко змии и цели яко голуби”. Правда ест, що учи нас: „Каквото 
хочете да учинят вам чловеци, така и вий да учиняте им”. А Чистота ест, 
каквото заповядано ест: „Кой погледне на жену, като да вожделей ю, той ето 
скурвил ест в сърдце свое.”[4]

Мъжество, Мъдрост, Правда и Чистота - това са паролите към българите, 
подадени от най-изтъкнатия по това време техен лидер.

Той е на сцената и говори „слишатели мои”. Там със своите книги са вече 
Партений Павлович, Христофор Жефарович, Йосиф Брадати, Паисий... Редом 
със Софроний, макар и с далеч по-малка известност, са поп Вуче, Янкул 
Хрельовски, протопоп Велко, Алекси Велкович, Никифор Рилски, поп Тодор 
Врачански, Йоан Врачански, Теофан Рилски, Данаил Рилски, даскал Тодор, 
поп Стоян Кованлъшки, Дойно Граматик, йеромонах Спиридон и много 
други. Ще завърша това изброяване с поп Пунчо, който е оставил 
превъзходни автопортрети: седнал, пише с паче перо[5].

Всички те, доколкото има запазени сведения, не крият своята личност, макар 
да се представят с щрихите на традиционната християнска смиреност и 
скромност. Те се обръщат със слово към християнското население (раята): 
разказват историята, квалифицират настоящето, поучават, чертаят бъдещето. 
Раята е тяхната публика и тук е главната им заслуга: превръщат населението в 
единна публика, т.е. правят го народ.
Повече от век, в условията на робство, едни и същи книги се четат в Тулча, 
Силистра, Петрич, Сяр, Одрин, Ниш, Охрид, Котел и Враца - навсякъде, 
където живеят българи. На хиляди събирания (църковни служби и нарочни 
събрания, където един чете) се повтаря една и съща интеракция: четец, 
българска книга, българска публика.
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До този момент славоезичните християни са публика в религиозни 
(християнски и езически) ритуали и обряди, в различните актове на 
всекидневието (седянка, тлака, раздумка и пр.), в труда. При четенето на 
книгата, тъй като в нея става дума за минали, далечни и нерелигиозни неща, 
публиката започва да се трансформира в народ, която ще запази своята 
отвореност към различните, другите.
Четците са първите протограждански лидери. Това са грамотните. Те застават 
с лице пред своите съселяни. Отделят се от тях. Напускат досегашната си 
роля и влизат в ролята на посредници на „слишателите”. Книгата е 
господстващата медия. Едни и същи думи се изричат навсякъде по 
етническата територия. След книгата на местата, където публиката, е вече 
подготвена, идва вестникът...
От многото произведения на Софроний Врачански ще взема само текста на 
Неделника[6] и на основата на ключовите думи, ще нарисувам рефлексията 
върху Споделената представа за Софрониевия човек.

Транцедентално 
равнище

-Бога[7] или Господа, Отец, 
некоего страшнаго царя, велий и 
страшен ест 
Бог[8],человеколюбиваго Бога, 
предоброму хитрецу Богу...

-Светаго Духа

-Христос

-царството небесно

-ангели

-архангели

-небе
-благодат

-небесний хляб

-дявол

-зло
-демони

-лукавии духи[9]

-силу вражиу

-здание Божие

Реалните от Библията и 
повторените в поученията:

-световние сладости[12]

-свине

-змию
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Видимият Свят

-солнце
-земля[10]

-луна

-звезди

-дъжд

-град

-село
-дом

-палат

-царство

-съкровище [11]

-скорпию

Земя и народ

Реалните от Библията и отделно в 
поученията:
-болгарской земли

-отечество

-простий болгарский народ

-болгарский краткий и простий 
язик или язик наш[13]

-нашей обичай[14]

-греческаго пространната язика

-язическое безчеловечие

Човекът

-человек[15]

-гнило тело наше
-другии человеци

-всякий человек

-вси человеци

-простии чловеци

-християни или любезнии 
християни, братия мои,

-грешнии человеци

-беззаконнния людие

-немилостивий человек

-окаяний человек

-гневливаго человека

-зависливий человек

-лукавия человеци
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возлюблении християни

-братия наши

-немощни людии

-разумнаго человека

-праведнии (человеци)

-ум наш

-помислим или мисъл нашу

-души наши[16]

Календарът]17]

-година

-Нова година
-седмица

-неделях и праздницех

-неделний ден или в седмицу 
первий ден, светий ден, великий 
ден, благословений ден
-всякий ден

-час

-минута

-утро

-зима
-пролет

-пост[18]

Идеален тип за 
човешки живот

„Да оставим обядение и 
пиянство, да оставим курварство, 
завист, гняв, гордост, неправда, 
грабление и сребролюбие, 
понеже вси тие работи темни сут. 
А да возлюбим пост, 
воздержание, моление, чистота, 
любов, милостиня, смирение, 
покаяние и изповедание. Ето, вси
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тия работи светли сут.” (пак там, 
стр. 217)

„да проминем живение наше 
мирно и безмолвно, и да
постигнем оная неизказаная 
радост и блажения жизни 
наслаждения” (пак там, стр. 207)

Социални 
категории

Реалиите от Библията и 
повторени в поученията:

-цар
-богат[19]

-сиромах[20]
-свещеници

-стар
-немощни

-млад

-великий

-малий

-мъж

-жена

-роби

-воини (воиници)

-митар

-доктор[21] (лечител)

-орач

-торговец
-сиротиня

-убогим

-фарисеи

-курвари

-грабители

-разбойници

-блудници 

-сластолюбци

-книжници

Реалиите от Библията и
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Микросреда

повторени в поученията:

-отец (баща)[22]

-матер

-чада

-син

-дщер
-брат

-сестра

-роднина или сродници

-познаваемий

-ближний

-слуга

Социални 
взамимодействи
я

Реалиите от Библията и 
повторени в поученията:

-церкви или матер наша

-молитва[23]

-труд
-работа[24]
-баталия (война)

-потопление морское

-оране

-търговия

-заем

-лихва

-полза

-имение свое[25] (имане, 
собственост, притежание)

-слава и богатство[26]

-собрание церковное
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-милостиня давали по сиромаси

-пойдем у церква

-милостиня

-изповедание

-заим давали без лихви

-роби освобождали

-да прощавамя от всея средц

Идеален тип на 
социално 
взаимодействие

„кога някой богат богато подава 
милостиня и учиня милост с 
беднии человеци или някой 
майстор научи с майстория своя 
много ученици - или свягценик с 
хорати, е работа, с учение учиня 
много добродетели - това все 
умножение таланта ест.” (пак 
там, стр. 256)

„И още, телесно на скорбних 
помагат, бедних милват, 
чуждинци приемат, болних 
навеждат, обидимих покриват, 
сироти и вдовици милват, добро 
учинят на рода своего и на 
ближни и свои, на людие и на 
град свой” (пак там, стр. 256)

Идеален тип на 
социална среда

„да имаме любов между нас и 
смирение, кротост, правда, 
воздержание, чистота и истина и 
да пазим заповеди Божие, тогива 
бива Бог нам помощник и милост 
свою изливает на нас." (пак там, 
стр. 210)

А лошите неща:

„безчетния лошавини: 
мерзост между ближни 
братия, неверство между 
приятели, убийство между 
дружина, хиляди грижи, 
молви, смущение приноси и 
най-после душупогубление 
и от царствия небеснаго 
отпадения.” (пак там, стр. 
245)
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Митове
-Блудният син[27]

-(света) Параскеви Терновская 
(Света Петка Българска) 
-светаго великомученика 
Димитрия Мироточиви 

-первия плод 

-первородния агънца 

-приносили жертву Богу 

-Страшният съд[2 8] 

-заплата и милост от Бога 
-царство вечное[29]

Морални норми 
и ценности

-съкровище [30]

-Божията заповед
-страх Божий [31 ]

-страх и вера

-пост

-незлобие или беззлобие

-човеколюбие

-правда[32]

-истина[33]

-чистое сердце

-любов

-милост[34]

-смирение [35]

-смиреномудрие

-праведен

-праведници („землении, що 
живеят йоще на земли.”)[36]

-премудър

-благороден

-грях[40]

-гордост[41] („първий грях” 
- от смъртните грехове)
-сребролюбство[42] (вторий 
ест)

-курварство (третий ест)

-гняв (четвертий ест)

-обядение и пиянство 
(пятий ест)

-завист (шестий ест)

-ленивство [43]

-неправда

-хуление

-псувание

-укорение

-праздния хорати (празни 
приказки)

-лукавое промишление

-високоумие

-плотское
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-разумен

-покаяние[37]

-спасение (духовно)
-високая слава

-добро

-долг

-добродетели

-ревност душевную

-разумеют православную веру

-Библията[38]

-прошката[39]

-сладострастие

-крамола

-убийство
-скупост

-похвали себе 
(самохвалство) или 
кичение, да ся хвалиш, да 
ся превозносиш, ся 
похвали...

-виновен

-осуждени

-клетва (проклинане)
-пореч (противоречие, 
кавга)

-вражда
-лицемерния нрави

-клевети

-лъжи[44]

-мресния мисли

-срамния работи

-праздноседания

-обядение (преяждане)

Страшният 
съд[45]

-пришествия Христова[46]

-праведних[47]

-книги[48]

-прощение грехов

-наследие царство небесное

-заборавяме
-оня свят

-веселаго рая

-грешних[49]

-время немилостивое

-в огън[50]

-вечния муки

-злое семе

-скорб
-мука[51]
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-вечний живот

Бих се опитал да дефинирам Софрониевия човек като: вярващ християнин, 
добър, сдържан, сантиментален, подозрителен, натоварен с виновност за 
плътските си желания и своята алчност, като постоянно се стреми 
да компенсира тази вина. Той е претоварен от комплекси (вини) за себе си и 
импулсите си. Но знае, че всички хора са като него, той е равен с другите и те 
са равни нему - с импулси и вини.

Годината е 1806.

Това са маркерите на споделената представа за Света, в която живее масовият 
българин. Неговата духовност. Неговият осъзнаван и проблематизиран на 
цялата народностна територия Свят. Потокът на народностния български 
дискурс.

Вън от дискурса е невидимото всекидневие на обичайното - годишен 
селскостопански цикъл, цикълът на празничната система, цикълът на 
държавните повинности - данъци и служби (войнушка, мартоложка, 
дервенджийска и пр.).

Както казах, годината е 1806.

Най-лесната асоциация, която тутакси локализира мястото на първата 
новобългарска печатна книга в християнския свят, е да изброим кои книги 
излизат от печат по същото време:
1781 - „Критика на чистия разум” на Кант.

1808 - първата част на Гьотевия „Фауст” ...

...Всъщност не е нужно да изброявам.
За да оценим правилно какво значи Неделникът в социологически план, ще си 
позволя едно отклонение, което, надявам се, читателят ще оправдае.

98



ПРОВИНЦИЯ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
Османската империя... Без нея не може да се разбере съдбата на България и 
българския народ.

Няма да се спирам на военните действия по време на Завладяването. 
Зверствата са шокиращи и за тях има достатъчно достъпна литература.
На 29 май 1453 година, вторник, пада последната крепост на християнството 
на Балканите - Цариград. Българските земи са превърнати в Османска 
провинция.

Поданиците на султана са разделени на аскер и рая. Аскерът се бие, раята 
произвежда. Почти изцяло българският народ е рая. Рая в Империята са около 
80 народности - мюсюлмани, християни, юдеи, но всички те са интегрирани, 
пряко или чрез редовни и извънредни данъци, към военните акции.

Освен спахийската войска, другата основна част на османската армия са 
еничарите. Те са съставени от мъже, които са родени християни[52].
Еничарите са кул (капъ куларъ, т.е. роби на Портата). Те излъчват значителна 
част от елита на Империята и заемат високи длъжности. Еничарите, важно е 
да го подчертая, са не само военни, те са на различни държавни служби. Това 
личи от властовия връх на Империята - везирите. От 1453 година до 1623 
година от 47 велики везира, а великият везир е упълномощеният от султана 
изпълнител на върховната власт, само петима са от турски произход (бащите 
им са били приемани за турци). Останалите са кул (роби на султана), бащите 
им са от другите народи на Империята.

По-късно делът на еничарите сред висшите управници намалява за сметка на 
увеличено присъствие на техните потомци, на потомците на старата османска 
аристокрация, на потомците на аристокрацията от завладените народи[53].

В султанското семейство, което според тогавашните представи, е 
легитимният носител на властта, често са се раждали синове и дъщери на 
помюсюлманчени християнки.

Така че елитът на Империята на всички равнища е мултиетнически по 
произход. Империята, ако използваме днешен термин, е космополитна 
държава.

Зад популярния образ за „турското робство”, наложен от образователната 
система, образ, който е бил нужен по време на национално-освободителните 
борби за консолидация на народа, се крие прозаичният факт, че с крушението 
на Търновското и Видинското царство, със завладяването на останалите 

99



български княжества, бедните слоеве или селското производително 
население, се сдобива с османски господари. На мястото на болярина- 
българин и християнин застава спахията-войник на султана, който в първите 
десетилетия невинаги е мюсюлманин, а случвало се е да бъде същият този 
болярин, само че преминал на османска служба.

Елитът на България - владетелски и княжески семейства, аристокрация, 
военни, духовници и книжовници или са избити, или емигрират, или 
постъпват на османска служба. Живите от тях в следващите векове са 
окончателно и безвъзвратно претопени в масата на други народи [1].

Терминът „поробване” за онова, което наистина е последвало след 
включването на българските земи в Османската империя, се нуждае от 
обяснения.

Ако пренебрегнем, че завоевателите са измаилтяни, както са ги наричали 
тогава, и приемем, че в онези векове вътре в етносите има едно най-общо 
деление на простолюдие и аристокрация, то тогава случилото се би 
означавало, че аристокрацията и чиновниците са започнали да служат на 
Империята, като редовете им са били попълнени от иноверци. Ще излезе, че 
простолюдието чисто на просто е загубило своята народностна аристокрация.

Да, но това не е цялата истина. Българите са лишени от държава 
(институции), духовна власт, интелигенция, стопански и граждански права. А 
събитията по завладяването са свързани с ограбване, насилване, разселване, 
поробване на същото това простолюдие във варварска доза, необичайна дори 
за ония векове.

Овладели властта на земите ни, османците се нуждаят от податно население. 
Население, което да им работи и издържа държавата. Мотивът на владеенето 
в онези векове изключва власт над безлюдна територия, мотивът е владеене 
на земя, населена с работещо население в устойчив социален ред. Базата на 
социалния ред в Империята е противопоставянето - правоверни (мюсюлмани) 
- гяури (християни).

Обикновените правоверни имат предимства - по отношение на данъчното 
облагане, в търговските и еснафските организации, при придвижването на 
територията на страната, при заемането на административни длъжности, в 
присъствието на обществени места, в облеклото, в носенето на оръжие и др. 
Но не тези предимства, а общата постановка, при която правоверните са 
висши, богоизбрани същества, а гяурите са нисши, редовно наричани 
,,свине”[54], подхранва господарско самочувствие в османците и дава 
интелектуалната и морална основа за възникването и възпроизводството 
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на паразитстваща общност мюсюлмани, чиито маниери на взаимодействия с 
гяурите ирадиират в другите общности.

Любен Каравелов отбелязва:

„Синките тия чалмоносци са сиромаси хора, които немат никакво занятие, 
които носат название градски чапкъне и които са хранат из неизвестни 
източници! Тия развратни до самите кости турски граждане немат земя, а ако 
да би я имале, то и в такъв случай не би я обработване, защото считат почти 
сека работа унизителна за правоверния ага; тие не знаят никакъв занаят, 
защото гледат на секи честен труд като на нещо неприлично само за гяурете; 
най-после техните най-главни занятия са обирите, убийствата и насилията, 
защото тие художества са считат даже и от турските управители за бабаитлък 
или за юначество.”[55]

От самото начало на османската власт се формира агресивна паразитна 
общност от родени мюсюлмани и потурнаци от първо поколение, която е 
истинската опора на Империята, независимо от нейното икономическо 
състояние, военни успехи и вътрешни междуособици. Тази общност, а не 
мирните мюсюлмани - непосредствени производители или включени в 
държавната йерархия, е истинският инструмент на робството. Тя излъчва 
башибозука, тя събира такси от рода на „диш хакъ” - парите, които плаща 
домакинът на своите неканени гости, задето си протрили зъбите, докато се 
хранили в неговия дом. Тази общност се нуждае от специално разглеждане, 
защото тя създава двойствената представа за държава: официалният закон, 
ред и йерархия битуват едновременно с произвола и безнаказаността на 
силния...

В следващите векове будните, интелигентните, устремените към успеха, 
но родени гяури, са имали две стратегически възможности. Да останат на 
народна, българска сцена, като се примирят и потънат в средата в ролята на 
махленски и селски водачи - чорбаджии, свещеници, монаси, търговци, 
даскали, зографи. Пределът на тяхната власт и влияние е очертан: дотам, 
докъдето се простира непосредственият личен контакт. Те, макар и в расо, 
остават неофициални - зад гърба им стои селска черквица, по чудо оцеляла, 
малък манастир. Те са онова, което представляват сами по себе си, ролята им 
няма подкрепата на йерархия, институция и писан закон. Ролята е сътворена 
от тях.

Но ако роденият гяурин е искал да се издигне, да надскочи границата на 
личното познанство, да влезе в социална роля, включена в йерархия, чийто 
връх е невидим от равнището на бита, зад него да стои институция и закон, е 
имал два ясни пътя: интегриране към османската държавна система и 
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последвало потурчване или отдаване на духовна служба и приобщаване към 
гръцката църква. Пътищата са два, но са водели до едно място: пълно 
скъсване с българската народна среда.
Постоянно съществува и трети поток - енергични, буйни и будни младежи, 
които не могат или не искат да се реализират в официалния социален ред, 
поемат пътя на хайдутството. Неразличими от разбойниците, на локално 
равнище те отхвърлят официалната власт и установяват своя частична власт, 
обикновено в постоянно съперничество с държавната йерархия. Те са 
огледално отражение на „чапкъне и които са хранат из неизвестни 
източници".

Те са нелегитимни съперници във властването на легитимните господари - 
военни, собственици и чиновници и техния дубъл - чапкъните. Те са само 
деструктивна сила, защото не са носители на култура и не отправят послание. 
Постоянно, редом с четите на християните-хайдути, в същата роля, със 
същите средства действат и разбойници-мюсюлмани...

Съществува и четвърти поток - бунтовете и въстанията. Но и тук е важно да 
се отбележи, че редом с християнските бунтове, въстания и метежи са и 
мюсюлманските. Размириците са част от историята на Империята...

През XVIII век започва процес, чието изследване не е предмет на моето есе, 
при който будните младежи, прозлезли от средата на раята - българи, 
започват да разпознават своя народ, да осъзнават и отстояват своята 
етническа идентичност. Те вече не стават по естествен път турци или гърци. 
Започват да търсят, виждат и подчертават различията си от сърби и руси. 
Остават българи и един от тях, въпреки присмеха на околните, се провиква: 

„О,неразумний и юроде...”

Реплика на актьор, който е застанал пред публиката и желае да прикове 
нейното внимание!

Век на Просвещението. Тъй като не може да има социален процес, ако няма 
индивидуална мотивация в изпълнението на дейностите, реализиращи 
процеса, то вероятната причина за Просвещението е потребността на 
грамотния да намери своята публика.

Учеността вече е разпространена до степен, при която учените (с други думи 
- високообразованите, будните за своето време), които до този момент заемат 
социално място в йерархиите на светската и църковна власт, т.е. включени са 
в драматургията на двете йерархии, което ги е задоволявало, начеват да 
търсят своя публика. Намират я в простолюдието. Образованите и 
талантливите от началото на историята осъзнават, че тяхната 
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ученост, постигната по силата на потребностите от истина, знание, разбиране 
и себеактуализация, е ресурс, който може да се използва за придобиване на 
средства за задоволяване на останалите потребности - храна, сигурност, 
любов, признание (богатство, власт, слава), която им осигурява властващият 
и богатият. До този период само властващият и богатият са актьорите, които 
имат правото да играят своята роля пред анонимна публика.

Във века на Просвещението до идеята за такова право идват образованите и 
талантливите. Те искат и застават на социалната сцена пред анонимната 
публика.
Възгласът на Паисий проформа е отправен към простите орачи и копачи, 
които по това време (средата на XVIII век), пък и в следващите три века, са 
приковани към базовите потребности - храна, сигурност, секс и 
принадлежност. Сиреч техният ум е ангажиран с проблемите на физическото 
оцеляване. Те са във фазата - „податно население”. Прозводители, които 
плащат данъци.

Със своята книжица Паисий структурира по нов начин социалното 
пространство на славоезичното население в Румелия: 1. създава ролята на 
водача (има послание, отправено към всички; изразява се на разбираем език; 
стъпил е на общото минало; поощрява индивидуалното достойнство и чест.); 
2. формира сцената (невидимото място, където пребивават водачите); 3. 
трансформира податното население в публика и то започва да става народ, 
обитаващ единна територия, която е съседна на други народи; 4. провиква се 
към публиката и там сред нея го чуват и разбират - природно будните и умни 
момчета и момичета, мъже и жени.

Пайсий йерархизира публиката и по този начин утвърждава новосъздаденото 
социално пространство; 5. разбралите го въздействат на другите и така 
възниква работният консенсус между публиката и актьорите на сцената. 
Възниква българското общество.
Един от чулите го и разбрали е момчето Стойко Владиславов, бъдещият 
Софроний Врачански.

Скъсването с народа, за което споменах по-горе, е ставало при пропастно 
саморазличаване между християни и мюсюлмани независимо от 
добросъседството в бита. Разделянето между християни и мюсюлмани е 
доминирало така силно, че е размивало границите както между християните - 
българи, гърци, сърби и власи, така и сред мюсюлманите - турци, юруци, 
българи, татари, черкези, араби, албанци, бошняци.
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Когато поп Стойко (не е само той!) „чува и разбира” Паисий, т.е. когато 
възниква народът, обществото и новата социална структура (водачи, сцена, 
публика), започва краят на „петвековното робство”.

Един етнос, лишен от елит, в процес на няколко века създава свой, нов елит. 
Българското Възраждане може да се види като мащабен процес на социална 
регенерация. Така както на гущера израства откъснатата опашка, така нашият 
народ, българското простолюдие, образува елит.

Представителите на този елит, независимо от семейния си произход, са от 
средата на „орачите и копачите”. Те идат предимно от публиката, не от 
актьорите на сцената. Повечето от тях със собствени сили се интегрират към 
елита на балканските народи, познават високата култура - световна и 
регионална инородна.
Без да се разпростирам по темата, по която има изобилна книжнина, ще 
обърна внимание само върху Софроний Врачански. Роден в Котел в 
семейство на търговец. Учи четири години в килийно училище. За онова 
време - високо образование. Запопва се. Владее гръцки, турски, руски; 
познава и ползва най-авторитетните автори за тогава - Йоан Златоуст, 
Василий Велики, Климент Охридски, Презвитер Козма, Константин 
Преславски, Нифон, епископ Теодор, папа Григорий, св. Пафнутий, Григорий 
Двоеслов, монах Исай, Агапий Критски, Дамаскин Студит, Никифор 
Теотокис, патриарх Калист, патриарх Филотей, Йоан Калека, Акакий 
Диакрусис, Иван Фьодоров, Гедеон Криновски и много други[56].
Изброяването на тези имена подсказва за духовната среда, в която пребивава 
и живее умът на Софроний. Шест месеца специализира (такава би трябвало 
да бъде днешната дума) в Света гора - интелектуалния център на 
Православието. Два пъти преписва историята на Паисий - 1765 и 1781 [57]. 
Превежда басните на Езоп и философска проза. Пише трактат за трите вери - 
християнска, юдейска, мюсюлманска. Превежда Амвросий Марлиан - папски 
каноник, хуманист, който дава съвети на просветения господар [58]. В 
Неделника в защита на въздържанието пише: „Нахождаме на елинскии книги, 
како и они по-много постили, тако и святии отци наши, и други философи не 
яли били многоценния гозби, но токмо хляб и травное зелие, и освен вода 
другое питие не пили, заради да придобият световная философия.”[59]

Изказът на Софроний не е изящен - за нас, днес. Но той е от създателите на 
новобългарския език. Това е началото на нашето публично говорене. Там, на 
сцената. Започва изграждането не само на езиковата норма, но и на 
ценностната база, върху която ще се крепи смисълът на думите...
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Софроний се вълнува от „световная философия”! Не би споделил своето 
вълнение с хора, които не го разбират. И за неговите „слишатели" „елинские 
книги” и „световная философия” са били ценност. „Философ” е определение 
за важен човек. Софроний пише за първите си обиколки по врачанските села 
през зимата на 1794-95 година: „И ме приеха християните радостно и ходех 
по църквите в неделни дни и в празници и им казвах поучения на нашия 
български език. А ония християни, като не чували от друг епископ такова на 
наш език поучение, имаха ме за философ.”[60]...

Такива думи стоят в началото на нашето говорене. Те са импулсите и целите 
при формирането на нацията: християни (НИЕ!), църкви (НИЕ!), наш език 
(НИЕ!), българско (НИЕ!), философ, подобен на старогръцките, което ще 
рече пак - НИЕ!... Укрепналото НИЕ започва да търси своята независимост - 
първо църковна, после държавна.

Нацията е податното население, което е преминало през фазата „народ” и 
вече иска и може да се самоуправлява и да носи отговорност за своя социален 
ред, т.е. нацията е народ, който има или се стреми към своя държава. Но 
нацията, която има държава, може и е длъжна да включи в самоуправлението 
си и отговорността за социалния ред, представителите на всички други 
етноси, станали граждани на държавата. (Това вече е днешна тема!)[61]...

Софроний издава книгите си в Нови Сад, Букурещ, Одеса, Римник, Варна, 
Свищов, Стара Загора, Пловдив, София... Повечето време от последните десет 
години на живота си прекарва в Букурещ...

Всичките ни възрожденци имат подобен живот - дейността им е свързана с 
градове и села по целите Балкани, сътрудничат си с гърци, сърби, румънци... 
Всички те са частици от вълната на Балканския ренесанс - „национално 
чувство и национално самосъзнание, исторически оптимизъм, обществена 
активност, вяра в образованието и просветата.”[62]

Така че социалната регенерация - сдобиването на българския народ (орачите 
и копачите) с елит е процес, при който част от приобщилите се към 
християнската (предимно православна) култура и културна традиция 
представители на народа и станали по този начин „елит”, разпознават своя 
народ, идентифицират се с него и формулират неговата идентичност. Те 
стават български елит, защото за разлика от най-будните представители на 
предишните генерации не стават (само) членове на наднародностен или 
инороден елит, а се идентифицират с народа (публиката!), от чиято среда 
произлизат, и остават интегрирани (на сцената!) в неговата социална 
общност. При тази идентификация влизат в съюз с местния елит - попове, 
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монаси, учители, зографи, чорбаджии. Йерархията систематично се 
препотвърждава.

Народът е съзрял за тази историческа среща. Една от причините Софроний да 
напише своя Неделник е „Понеже по нашей болгарской земли много и 
свещеници, и простии человеци нахождат се, що четут и не разумяват от 
свещеното писание словенскаго, ради глубокаго язика. Того ради аз потрудих 
се и преписах сию свещенную книгу на болгарский простий язик, понеже вси 
простий болгарский народ да разумеют сказуемая, и всякий да наставит себе 
на пут правий и истинний.”[63]

Има констатация: езикът[64], на който са написани свещените текстове, вече 
е неясен.

А сред народа, оставайки в неговите редове, има прослойка от будни хора „и 
свещеници, и простии человеци”, които имат потребност от разбиране на 
Вярата и на собствения си живот, за да вървят в „пут правий и истинний”. От 
думита на Софроний следва, че точно тази прослойка ще позволи "вси 
простий болгарский народ да разумеют сказуемая”.

През XVIII век, век на Просвещението, рязко нарастват - интересът към 
образоваността, езика, книжовността, любовта към книгата.

Появяват се

-дидактични книги, поучаващи в любов към книгата; учебници (някъде са 
сръбски буквари); граматики; речници (знаковият е българо-гръцки-албански- 
арумънски - отпечатан в началото на XIX век - Даниилов речник);
писмовници...

Езикът, книгата, образоваността са интегриращи сили. Те уеднаквяват 
еднаквоезичния народ, превръщат обживяната от него територия в единно 
пространство, където се осъзнава, че представата за Света е споделена. С 
непознатия другоселец може не само да се комуникира, той е разпознаван 
като свой, независимо че продължава разликата в облеклото, в песните, в 
обредите, в доминиращите готварски рецепти и пр. Той 
е свой, защото своето е поставено на друго равнище - еснафите си правят 
шеги с попадналите на чаршията селяни, но шегата е вътре в народа, тя е 
вътре в него.

Единението на народа е разбиране на единството и идентифициране с него.

Така българското общество от гледна точка на етническата идентичност на 
хората в началния момент на Възраждането може да бъде видяно като 
съставено от гудили (гърчеещите се българи, наричани още лангери) 
[65], потурнаци (или турчеещи се или потурчени
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българи), помаци (ислямизирани българи), българи (българеещи се 
българи). От гледна точка на стратификацията българите от своя страна 
са общ елит[66] (духовници, книжовници, зографи, учители, 
богаташи), местен елит (духовници, книжовници, зографи, учители, 
старейшини, еснафи, чорбаджии), простолюдие (орачи, копачи, работници, 
бедняци) [6 7]...

„Пут правий и истинний” е ключова фраза в цитирания по-горе абзац. Тя 
изразява първата и фундаментална социална потребност на индивида 
- потребността да знае правилното!

Тук е точката, където се срещат и уравновесяват волята за живот или 
егоизмът, свободната воля, разумът и предписанията на социалния ред. Всеки 
миг за индивида е миг на избор, в който трябва да се постъпи „правилно”. 
Какво е „правилното”? За всекиго то е различна фигура, свързваща, според 
вродености и социализация, в една равнина многобройните точки: 
нормалното, естественото; целесъобразното, ефективното, ефикасното; 
импулсивното, привичното, заповяданото; полезното, приятното; доброто, 
хваленото и пр., и пр. Затова Софроний пише своята книга - да обясни на 
„простии человеци” на разбираем за тях език кое е правилното. Обяснява го 
на целия „простий болгарский народ” - независимо дали живее в Македония, 
Тракия, Мизия или Добруджа. Привежда в една норма разкъсаното тяло на 
народа. Нормата е общовалидна независимо от местоживеене, теренни 
условия, поминък, пол, възраст, семейно положение. Единната норма 
пресъздава народа, той наново се ражда и става нация.Нека си представим 
ситуацията в 1806 година, като естествено ще имаме предвид събития от 
предходни и следващи десетилетия. Потокът на живота не се съобразява с 
нашето летоброене.
Териториалното разширение на Османската империя е вече далеч в миналите 
векове, от столетие върви процес на видимо разпадане на социалния ред. 
Децентрализацията е съпроводена с постоянни междуособици. Борбата за 
власт и богатство е безмилостна. Главните актьори са аяни, паши, еничари, 
сепаратисти, кърджалии... Централната власт пада до дъното - двама султани 
са свалени от власт и обезглавени (1807 и 1808), водят се губещи външни 
войни (с Австрия и Русия), вътре в Империята се воюва срещу национално- 
освободителните движения на Гърция и Сърбия...

В Империята господства ислямът - мюсюлманите превъзхождат християните, 
неверниците са плячка, новостите са „гяурски", европеизацията е отказ от 
истината. Човешкият живот нищо не струва. Няма легитимно насилие, силата 
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е легитимна. Побиване на кол („надълго"’ или „напреко""), качване на ченгел, 
печене (от надяване нажежена пиростия на главата до въртене на шиш над 
жарава), бесене, посичане, застрелване, ограбване, опожаряване, изнудване, 
отвличане, затваряне за откуп...

Картината няма нищо общо с днешните представи за държава и човешки 
отношения, поради което е важно да се съзнава. Това е базата. Кота нула, от 
която тръгва податното население - простите орачи и копачи, за да поемат 
отговорността за себе си чрез своя държава...

По-горе споменах, че не може да бъде разбрана България без Османската 
империя, но още по-малко може да бъде разбрана българската духовност без 
Гърция и гърците. Ние се формираме като отделен народ на територията на 
континентална Европа, делейки поля, планини, реки, градове и села с 
новогръцкия народ, който се самоидентифицира при световно признание като 
наследник на антична Елада[68].

Османците никога не успяват да завладеят цяла Гърция. Все остава някакво 
парче от нея под християнска власт. Ту стъпват на някой остров, ту ги 
прогонват, ту пак отиват и отново са прогонени... Един от островите винаги 
остава под властта на Кръста - Корфу в Ионийско море - 58 километра дълъг, 
27 - широк, 593 квадратни километра. Колкото една днешна българска 
област. През османските векове е венецианско владение, в 1807 година влиза 
в състава на Наполеоновата империя, от 1815 до 1864 година е британски 
протекторат, след което е присъединен към свободна Гърция. Да прибавим 
към това, че:
- гърците като народ в Османската империя остават наследници на Византия. 
Те са рум милети. Вселенският патриарх е с ранг на везир като лидер на рум 
милети. Той представлява и другите християни, тъй като и те изповядват 
„гръцка вяра”;
- гърците запазват своята Църква, която администрира и българите - 
православни християни. Те имат своя легитимна йерархия;

- гърците и тяхната история винаги присъстват в европейското съзнание.

Няма как да не отбележим, че Гърция и гърците за разлика от България и 
българите, колкото и разликите в бита и живеенето между простите „орачи и 
копачи” при едните и другите да са несъществени, са в съвършено различен 
смисъл под османска власт.

В началото на XVIII век те имат две печатници - на Патриаршията в 
Цариград и в Москополе (днешен Воскопоя в Албания). Ако направим 

108



аналогия със сегашни реалности - би трябвало да ги сравним с две ефирни 
телевизии с покритие на целите Балкани, Егея, Мала Азия, Южна Русия...

През първата четвърт на XVIII век излизат от печат 107 гръцки книги, а до 
средата на века те са вече 317. Близо една четвърт (73) от тях не са свързани с 
Църквата и теологията[69]. По обясними причини тези книги освен из 
гръцките земи, се разпространяват най-бързо и масово по българско. От 
началото на XVIII век до Освобождението [70] в България проникват около 
2500 гръцки заглавия, при запазени до днес не по-малко от 3000 броя. Тази 
бройка далеч не е пълна, защото не отчита гръцките книги, съхранени в по- 
малки църкви, в частни сбирки, а и многобройните непълни екземпляри, на 
които е трудно да се установи заглавието[71].

Какво е тяхното влияние, колко са четени, е практически невъзможно да се 
установи, но могат да се градят хипотези, които засега ще заобиколя.

По-горе стана дума, че през XVIII и XIX век будните българи[72], сред които 
дотогава има тенденция да се идентифицират с гърците или турците и са 
потъвали сред чуждия етнос, започват да разпознават своята народностна 
среда и да са разпознати от нея. Индикатор за такъв процес е наличието на 
установими днес имена на българи, работили в гръцката книжнина.

-Христофор Жефарович (поч. 1753)
-Атанас Богориди (1790-1826)
Внук на Софроний Врачански. Не може да пише на български, слабо владее 
говоримия български. Основно работи на гръцки, но владее и пише на 
френски и немски. Няма българско самосъзнание. [73]

-Никола Пиколо (1792-1865)
Не може да пише на български и слабо го владее. Участник в националните 
борби на Гърция, но радетел за права и независимост на българите.[74]

-Петър Берон (1795-1871)
Лекар и търговец. Основно работи на френски и гръцки. На български издава 
Рибния буквар.
-братята Михаил и Симеон Христови (родени в края на XVIII век)

Не могат да пишат на български и слабо го владеят. Учители и 
книгоиздатели. Добиват известност като гърци. [75]

-Емануил Васкидович (1795-1875)
Първите му книги са на гръцки, после работи за българското просвещение. 
[76]
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-Константин Фотинов (роден 1790)
Отначало пише и издава на гръцки, после работи на български. Посвещава се 
на българската национална кауза. Издава първото българско списание 
"Любословие", като използва едно гръцко списание. Превежда от гръцки 
"Общое землеописание" (1843) и "Душесловие" (1852), работи по превода на 
Библията. [77]
-Иван Симеонов (Балабанов) (1780- 1860)

Учител в Търново, издава книги на гръцки език.[78]
-Антон Киряков Цанков (брат на Драган Цанков - ХУШ-Х1Х век)
Търговец. Заедно с брат си издава просветно помагало по български език на 
немски. Превежда от немски на гръцки.[79]
-Иван Димитриевич (монах Йоаникий) (ХУШ-Х1Х век)

Превежда от гръцки "Первоначална наука за должностите на человека" 
(1844). Издава граматични съчинения на гръцки[80].
-Неофит Рилски (1793-1881)
Организира първото модерно българско училище. Работи по речник на 
българския език, който остава в ръкопис. Съставя "Христоматия славянското 
язнка" (1852), издава пособие за изучаване на гръцки, има многобройни 
преводи от гръцки на български.

-Григор Пърличев (1830-1893)
Печели литературен конкурс в Атина с поема на гръцки език. Посвещава се 
на просветна работа сред българите. Участва в борбите за църковна 
независимост.

-Киряк Даржилович (ХУШ-Х1Х век)
Не може да пише на български, но има българско самосъзнание.
Книгоиздател, печатар и книжар на гръцки книги. Участва, заедно с брат си 
Константин, в гръцките освободителни борби. [81]

-Гаврил Кръстевич (1817-1898)
Турски съдебен служител. Участва в църковната борба. Пише и издава на 
гръцки, в защита на българската кауза.

-Александър Павлов Куртович (1842-1917)
Не може да пише на български и слабо го владее. Няма българско 
самосъзнание. Сменил си името и приел гръцка фамилия - Зоирос. Издигнал 
се в османскта йерархия, придобил звание и станал Зоирос паша. [82]
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-Григорий Немцов (Русенски митрополит) (поч. 1898)
Пише на гръцки в защита на българската независимост[83].

-Марко Балабанов (1837-1921)
Участва в борбите за църковна независимост. Издава на гръцки, за да защити 
българската независимост пред гръцкото общество. [84]

-д-р Стоян Чомаков (1819-1893)
Участва в църковните борби. Пише на гръцки в защита на българската 
независимост.

-Иван Горанов (р.1820)
Не владее писмения български. Издава разъжденията си по търговски 
въпроси на гръцки.[85]

-Параскева Бояджиев (1819-1873)
Български учител. Издава книга на гръцки[86].
-Димитър Паничков (1810-1909)
Издател на български, гръцки и румънски книги.[87]

Този списък може да бъде продължен до стотина известни имена. Още 
веднъж ще подчертая - в предните векове такива като тях са потъвали в 
гръцкия етнос без българска следа. Но в новите десетилетия те остават при 
народа, като се съюзяват с местния елит[88]. Усилва се динамиката между 
елитите - преходът на отделни лица от единия в другия.

Чрез този съюз народът се сдобива със свои водачи, посредници и 
представители. Водачи, формулиращи целите на народа. Посредници, 
обясняващи народните потребности пред Османската власт, Патриаршията, 
другите държави и Великите сили. Представители, даващи лице на народа 
пред представителите на Централната власт и Великите сили.

* * $

Социалната интеракция - църковна служба, е единственото позволено от 
османската власт събрание на гяурите-българи, свиквано и провеждано 
редовно (сутрин и вечер) на цялата обитавана от народа територия.
Простолюдието е в ролята на публиката, представителите на местния елит - 
актьори, водещи и доминиращи действието. Интеракцията протича 
на неразбираем за публиката, а често и за актьорите, език - остарял или чужд.
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Църковната служба, в която публиката (орачите и копачите) отдава почит на 
своя всемогъщ Бог, значи в тази смътно разбирана драма, се препотвърждава 
и развива споделената представа за Света (нарисувана в Неделника), 
представа, в която живее и се възпроизвежда масовият българин (православен 
българин), който поради числената си доминация сред простолюдието 
формира нормата за правилно, нормално, т.е. създава модел на човека[89].

* * *

През Възраждането елитът, излъчван от народностната среда, разпознава своя 
народ и се съюзява с него. Народът става темата за елита. Левски, един 
човек, който с живот и смърт е заслужил своято митологизация, отбелязва 
прочутата фраза в бележника си с четири въпросителни: "Народе????", с нея 
той формулира всичките си вълнения. Но не "народът" проваля неговата 
организация. В практическия живот, на дело повсеместно, с изброими 
изключения, елитът се занимава със себе си...

Проблемът - онова, за което заслужава да се говори и пише, не е народът, 
онези прости орачи, копачи, кираджии и прочие, които непрестанно някой 
иска "да събуди", "да поведе", "да вдигне". Проблемът - онова, за което 
трябва да се мисли, дискутира, пише, засяга и е разбираемо за малка социална 
група, състояща се от няколко десетки (вероятно "десетки" през XV, XVI, 
XVII век) или стотици (вероятно "стотици" през XVIII и първите десетилетия 
на XIX век) или хиляди през XIX век или десетки хиляди през XX век 
образовани, духовно отличаващи се, предприемчиви българи.

Истинските проблеми на "народа" са проблемите на общия и местен елит и са 
достъпни, и са решими пак от елита...

Софрониевият човек е идеалният тип на човек, тип, конструиран от 
новопоявилия се елит и разпространяван в народната среда от елита с 
българско самосъзнание, поемащ отговорността за народа.

Използвам думата "конструиране". Нещо се конструира, подрежда, оформя, 
придобива цялостност и функционалност, като се използват налични 
елементи. За своята "конструкция" Софроний използва произведения на 
християнските езици, писани векове преди това. Но истинските елементи на 
конструкцията са релевантни на всекидневието на българина. Софрониевият 
човек е постигнатият в историческото живеене на народа образец.
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[1] Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, том втори, с. 548 
(цитатът е от бележките на съставителите на двутомника).

[2] Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, том втори, с. 179

[3] Виж подробно в "Софроний Врачански. 1739-1913. Био-библиографски 
указател." Издание на Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" С., 
1989. Също Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, с. 552-554.

[4] Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, том втори, с. 177.

[5] Автопортретът е в негов сборник и се съхранява в Народната библиотека. 
Може да бъде видян на адреса
ййрУ/уууууу.отба.Ъе/Ъик/соттоп/МюагеАУеДйт!

[6] Информацията в Софронието е достатъчна за целите на моя анализ. 
Такова ограничение не би било оправдано, ако трябва да се разглежда 
софрониевото разбиране за християнската вяра, както и проповядвания от 
него морал.

[7] "Опасно изпитва Господ святий свои, а грешнии милва и аджисва их. Знай 
премудри Господ, понеже ако подаде страх на грешници, упаднат во 
отчаяние, ако ли похвали праведнии, разслабят себе от добротворении. Того 
ради грешнаго милва, а праведнаго устрашава." (пак там, с. 188)

[8] "И на всякий ден поучава нас со различними притчами и показаниями, и 
возбуждая нас на покаяние." (пак там, с. 188)

[9] "Но ето лукавии духи тие сут: един дух курварний ест, а другий лакомия, 
другий сребролюбие, а другий гордост и тщестлавие, и още другии таковни 
пакости, що ся повдигат вси на человеческое погубление." (пак там, с. 190)

[10] „Колико отстоит небо от земли, толико отстоит сокровище небесное от 
земленое." (пак там, с. 204)

[11] "ядение, одежда, сребро, злато, камение, ала наветно ест, почто крадут 
его татие. Ето вещи земление!" (пак там, с. 204)

[12] "Человек, кога навикне на световниея сладости, он всякоги непрестанно 
упадва у зло и на всякий ден ищи да наслади плот свою и да изполни желание 
ея." (пак там, с. 190)

[13] "да не гледаме другии язици, да ся не прелестяваме со них ний" (пак там, 
с. 201)

[14] "не да ходим по другии чуждия обичай, но да живейм спроти ветхий 
нашей християнский обичай." (пак там, с. 263)
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[15] "Понеже Бог человека создал ест самовластен и самоволен, кой какво 
хоче тако да живей - зло и добро в руце его ест. Того ради всякиму человеку 
подобно ест да живей добре и богоугодно, понеже человек има разум и 
самовластие и кога учини добро от своя воля, то ест похвално и богоприятно, 
а зло, що ся с нужда оставя, то мало полза има." (пак там, стр. 189) и на друго 
място: "Я помисли твое естество и посмотри, и вижд - что ест человек? 
Человек яко трева и дние его яко цвят - изсъше трева и цвят ея отдаде! Ами я 
вникни у гроб и вижд - что ест человек? Человек ест гной и смрад. И още, 
обърни очи твои у внутренняя твоя и посмотри глубини совести твоей. 
Тогива хочеш да разумееш нечистоти ума твоего и мресоти сердца твоего и 
да видиш колико удалечен еси от християнския потреби!" (пак там, с. 187) 

[16] "человеческая душа, докле не потерпи скорб, изкушение и теснота, не 
може да процветне и да принесе плод добродетелний и да приемни духовная 
красота." (пак там, с. 218)

[17] "всякое время има своя нужда" (пак там, с. 216)

[18] "Ето, братие, отворя се нам днес святий четиридесятний постний пут." 
( пак там, с. 200)

[19] "да речем ли, како богатство учиня нам препятие на совершение 
добродетели и не може да спаси богатий себе? Не! Богатство само по себе си 
ни добро ни зло ест. Бива от него и добро, и зло, ала от произволение наше 
бива." (пак там, с. 349)

[20] "всякий сиромах, що е православен, он брат ест господен - понеже и 
Христос в сиромашество и в у божество живял на земли." (пак там, с. 198) Но 
на друго място Софроний добавя: "Напусто думаме ний, како сиромашество 
бива на добродетел причина. Ала сиромашество само по себе ни добро, ни 
зло ест. Все на произволение человеческое ест, а не на богатство или в 
сиромашество стоит спасение или осуждение." (пак там, с. 251)

[21] "перво да ся помолим Богу и после да позовем доктора" (пак там, с. 210)

[22] "да почитаме отца и матер нашу, и свещеници, духовния отци наши, и да 
ся покоряваме на учение их, почто ний от тях ся просвещаваме и наставяме 
на правий пут." (пак там, с. 274)

[23] "Прочее, слишатели мои, да не просим от Бога невозможная и 
неподобная вещ." (пак там, с. 210)

[24] "всякая работа, кога хоче да начене человек, изперво скорб и тегота има, 
а поел еди радост и веселие, и почивание душам ест." (пак там, с. 212)
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[25] "да не собирамя имение е неправда, почто кой собира имение с неправда, 
он не е богат, но много сиромах ест пред Бога." (пак там, с. 274)

[26] "кой има страх Божий и живей по закону Божиу, у дома его ест слава и 
богатство - он давает и разточает, и правда его пребивает во веки." (пак там, 
с. 190)

[27] "Господ гледа грешника да покаже токмо сокрушено сердце с покаяние и 
той час приема его с радост." (пак там, с. 192) и по нататък "Бог ся 
омилосердява на того человека, кой достоен ест за милост, почто, ако ся 
покай като блуднаго сина, тогива приема совершено оставление грехов и 
Божественое дарование. Но потребно ест тому да прииде на изпаведание сам 
у себе и да собере разточений свой ум, що е разнесъл его по плотские 
пустошнии сладости, и да изпести слези от очи свои, и да рече в себе: "Да 
востану и да поиду к отцу моему." Сиреч, к духовнику. И да рече: "Отче, 
согреших на небо и пред тобою и не съм достоен да ся нарека син твой. Ала 
ако смотрим с каковая скопост приходим ний на покаяние, толико 
разделеност нахождаме помежду истинноие покаяние, колико ест от небо до 
земли.

Я, речете ми, кой от нас сега седне перво да посмисли все грехи свои, щое 
учинил? Или кой от нас оставя един час ум и с мисъл свою от световния 
молви и да изпита добре совест свою, и да размисли: що е прегрешил на Бога 
- или с работи, или с хорати, или с помишление, и какот с това прегрешение 
учинил себе недостоен за царство Божие, но достоен за вечную муку!" (пак 
там, с. 193-194)

[28] "Сега тука ни моление минува, ни слези ползуват, ни покаяние приятно 
ест." (пак там, с. 200)

[29] "полза приемаме, кога положим на небо сокровище наше. Тогива наместо 
земленая наченем да мислим небесная и станваме небеснии человеци, и 
нахождаме ся 1не1 на земли со человеци, а на небо с Бога, и наготвяме себе 
царство вечное. Ами како можем да вдигнем ний сокровище наше на небо? 
Учи нас богочовек Христос - да положим ний на сиротинскии руце хляб, 
одежда, сребро! И от руце их приема его Исус Христос." (пак там, с. 204)

[30] "кой положи сокровище свое на небо, то тамо стои славно, нетленно и 
ненаветно, понеже где буде сокровище наши, тамо буде и сердце наше и 
желание наше и вся грижа наша" (пак там, с. 204)

[31] "Почто, где не има страх Божий, тамо голямий глад ест." (пак там, с. 190)

[32] "по-добро ест мало да придобиеме правда, а не световное богатство да 
спечилим с неправда." (пак там, с. 269)
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[33] "кой люби истина, он Бога люби" (пак там, с. 238)

[34] "Бог по естеством милостив ест, ала и правосуден ест. Безчетно има 
милост, ала безчетно има и правда." (пак там, с. 210)

[35] "Смирение ест добродетел голяма и славна, и спасителная. Смирение ест 
просвещение ума, наставление души, изсцеление греха и столба небесная." 
(пак там, с. 187)

[36] "всякоги праведний гневат ся за спасение грешнаго и не хочут да внидут 
в радост Господа своето" (пак там, с. 192)

[37] "Ала разумний человек, ако и да согреши нячто, а он той час тече на 
покаяние и на изповедание." (пак там, с. 190)

[38] "владика Христос повелява нам со опасное изпитание на всякий ден да 
прочитаме Священое писание и от него да найдем душеспасителния ползи, 
каквото и истина ест." (пака там, с. 257)

[39] "ако имаме на някоего человека гняв или карес, да оставим и да ся 
простим с него." (пак там, с. 288)

[40] "Сиреч, человек, кога се отдалечи от Бога, тогива начене да не слуша 
заповед Божия, ни на молитву да прилежава, ни на покаяние и на изповедание 
да приближава, ни святих таин да ся причастява. Ето това ест удалечение от 
Бога - и безрасудност разточава все дарование Божие, у много ядение и у 
много питие, и у плотское сладострастие и все крепост и здравие свое 
разсипва, и самое тяло свое, почто кой курварство учиня, он в свое тяло 
согрешава" (пак там, с. 189)

[41] "гордост ест погубление и тяло, и души" (пак там, с.187)

[42] "сребролюбец никога насищение не има и колико стока и имение 
придобии, неблагодарен ест, но всякоги неситное желание има, но гледа и 
труди ся по-много да собере у себе, макар и все световное имение да 
придобии, паки не е доволен - не смирясва сердце его от желание, очи его 
всякоги гладни биват за имение." (пак там, с. 264)

[43] Седмият смъртен грях "що са леним за нашей душевная полза, а за нашей 
телесное наслаждение, що е привременное, не са леним." (пак там, с. 251)

[44] "кой ся радва на лъжа, он дяволска воля учиня." (пак там, с. 238)

[45] "Перво отлучава Господ грешних от праведних и поставя праведнии о 
десную, а грешния - отлево себе, понеже сега ся размешени и праведнии, и 
грешнии." (пак там, с. 197) Страшният съд е "ден ест гнева и ярости" (пак там, 
с. 199)
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[46] "Страшен ест оний ден пришествия Христова, слишатели мои!" (пак нам, 
с. 195)
[47] "Овци нарича Христос праведнии за кротости и смирение их, и като овци 
они плод принесли на Бога." (пак там, с. 197)

[48] На този Свят всичко се пише. И като се изправим пред Страшния съд "с 
коликий срам хочем тогива да ся покрием ний грешнии, кога ся отворят 
книги работи нашей пред веех человецях и при приятелей и при врази 
нашей." (пак там, с. 199)

[49] "А грешнии козли нарича, почто като козли ходили по стремнии места, 
по беззаконство и по нечистота, и като козли неплоднисут."(пак там, с. 197)

[50] "Огън вечний и неугасимий, що е приготвен за дявола и за слуги его." 
(пак там, с. 200)

[51] "грях за малое время сладок ест, а напоследи приноси вечная мука."(пак 
там, с. 190)

[52] Подбираните момчета за еничари са на възраст от 7 до 20 години.

[53] БИБЛЕР, В. С. Исторический факт как фрагмент действительности 
(логические заметки) в сборника Источниковедение: теоретические и 
методологические проблемьг М., 1969, с.312.

[54] Поради мюсюлманското хранително табу да не се яде свинско, което 
християните не спазват.
[55] Любен Каравелов "Записки за България и за българите", С., 1930, с. 114- 
115
[56] Виж Софроний Врачански, съченения в два тома, том I, С., 1990, том II, 
С., 1992.

[57] История на България , т. 5, С., 1985, с. 147.

[58] "Театрон политикон, сиреч Гражданское позорище.", 1809 (излязъл на 
латински в Рим през 1631 г. - виж История на България , т. 5, С., 1985, с. 158, 
а подробно в Киселков, В: Софроний Врачански. Живот и творчество. С., 
1963 г.)

[59] Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, том втори, с. 211.

[60] Софроний Врачански, Житие и страдание на грешния Софроний, изд. 
Български писател, С., 1979, с. 35.

[61] По-нататък в текста използвам думите народ и нация като идентични.
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[62] Старобългарска литература, енциклопедичен речник, изд. "Петър Берон", 
С., 1992, е. 313, Цитатът е от статията за Пайсии Хилендарски, но с пълна 
сила важи за всичките ни Възрожденци.
[63] Софроний Врачански, съчинения в два тома, С., 1992, том втори, с. 179.

[64] старославянски, среднобългарски, русифициран църковен и пр.

[65] Константин Моравенов пише за 1870 година: "Градът Пловдив се 
населява от турци, българи, гудили, арменци, евреи, цинцари, арнаути, 
лангери, от няколко гърци пришелци и от цигани." - това в "Паметник на 
пловдивското население", Пловдив, Хр.Г.Данов, 1984, с. 15.

[66] Под "общ елит" разбирам елита, чиято дейност има значение за целия 
народ.

[67] И сред гудилите и потурнаците има същото разслоение.

[68] С гърците не делим, Народна бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 
1978, с. 14, стр. 460-461.

[69] История на България , т. 5, С., 1985, с. 29

[70] По наличните книги в сбирките на обществените библиотеки към средата 
на XX век.

[71] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 8

[72] В случая с израза "будни българи" означавам не-раята от първо и 
следващо поколение. Рая са селяните.

[73] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 14 и 455-456.

[74] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 14, 456-458.

[75] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978,

[76] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 462.

[77] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 462-463.

[78] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 463-464.
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[79] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 464.

[80] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 465.

[81] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, е. 468.

[82] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, е. 471-472, както и Христо 
Стамболийски, "Казанлък в миналото и днес", 1912, т. I, с. 202.

[83] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 473.

[84] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 474.

[85] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 475.

[86] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 475.

[87] Маньо Стоянов, "Стари гръцки книги в България", С., Народна 
бибилотека "Св.Св Кирил и Методий", 1978, с. 475.

[88] Никой не е прикован към общия или местния елит. Софроний като поп 
Стойко е представител на местния елит, като преписвай на Пасиевата история 
- общия и т.н. Мобилността между елитите е постоянен процес.

[89] Във връзка с посоченото влияние ще отбележа само отношението между 
мъжете и жените в българските земи, което е различно от това в Анадола. Но 
темата на въздействието и взаимодействието между различните групи 
българи е достатъчно сложна, за да бъде изчерпана с този текст.

[1] Има един многозначителен пасаж в "Сказание за буквите” на 
Константин Костенечки. Той пише този си труд в свободна Сърбия в 
началото на XV век, след като е емигрирал от завладяна България. 
Костенечки в полемичен тон иска "въвеждане на ред" в книжовността на 
Сърбия, изобличава неверието и изброява различни уклони. Те са неговия 
"враг": "А и не само по тази причина, ами защото в своята страна, макар и 
сред измаилтяните, се научихме на това да изобличаваме врага, пък и там 
исках не само изобличение, ами и наказание според Божия закон. И щом 
като там сред вълците това е възможно, колко повече тук ще се старая в 
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изобличаването? Иначе защо странствуваме - само заради погнусата от 
иноверието ли изоставихме всичко и предпочетохме да страдаме при 
деспота заедно с християните, отколкото да бъдем славни в своята стра
на, след като можех да запазя много неща. Писанията не разрешават ли по- 
скоро да пиеш и ядеш, и да живееш с неверниците, отколкото със самия 
дявол, което е лъжепророчество и всичко останало, което следва от това?” 
(318, 89-90)

Дали Костенечки се изразява по този начин, защото е атакуван от 
сръбските книжовници и иска да покаже, че не по крайна принуда е напуснал 
Търново, или в този текст е изразен факт: той, а вероятно и други, 
напускат България, въпреки че са могли да останат. Преценили са, че 
делото на техния живот: славянската писменост и преводите на Светото 
писание са толкова значими, че няма защо да остават в Търново, след като 
"правото учение не се разпространява никъде, нито пък се показва" (318, 
17). Затова те тръгват да "просвещават околните царства" (318,17).

А Търново, а народа? Те имат ясно съзнание за народ. Думата език, която е 
основна за тяхното дело, означава и племе, народ (318,36-37).

Оставят народа, защото тяхното дело е всесветско. Те приписват на 
"римокатолиците повече от шестдесет ереси" (318,100). Оковани от 
Православието, те нямат понятие за "Европа” в днешния смисъл, защото за 
тях понятието за "Свят " се свързва само с територията на 
християнството, а те знаят правилното му тълкуване.

С днешен език - за ХШ-ХУ век "Европа" е "Търново", а "Рим" са нещо по- 
лошо от езичници.

Книжовниците от генерацията на Костенечки (ние нямаме информация 
колко са били те!) знаят, че са носители на последната и крайна истина на 
православието. Длъжни са да просвещават. А що се касае до българския 
народ, те са имали съзнание, че "насаденото и основаното от тях е вечно". 
(318,17).

Удивително е убеждението, създадено от Светите Седмичисленици и 
поето от следващите генерации в "Търново", чийто представител е 
Костенечки: Просвещение! То е вечното!

Векове по-късно една поетична реплика на Вазов, за която бихме помислили, 
че е ехо на Просвещението, напомня по-скоро за народностна традиция:

За нас е радост, слънце златно 
в навъсен ден когато бляска,
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но лучът му грей по-приятно 
през някоя тъмнична рязка.

Една звездица - и тя тоже 
моряка води сред морето, 
едничка искра нявга може 
пожар да дигне до небето.

Огънят, в който Хус изчезна, 
огря вселената по-ясно, 
в нощ мрачна, бурна и беззвездна 
светкавицата грей ужасно.

Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне! 
Лучата, що я днес гасите, 
тя на вулкан ще да порасне.

Тук всичко мре, изтлява, гние 
и тез, що бдят, и тез, що падат, 
престоли, царщини и вие 
и червите, що вас изядат.

Едната светлина е вячна - 
една във хаоса грамадни! 
Със нея тоя свят се начна, 
със нея няма да пропадне.

Във мрачен гроб фърлете нея - 
тя повеч блясък ще се пръсне, 
убийте я във Прометея - 
тя във Волтера ще възкръсне.

И ако слънцето изчезне 
от тия небеса приветни, 
то някой в ада ще да влезне, 
главня да вземе, да ни светне!

Януари 1883
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ЧОВЕКЪТ СПОРЕД РАДЕВСКИ

(ИЛИ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА АВТЕНТИЧНИТЕ КОМУНИСТИ, КОИТО САМИ 
ДОЙДОХА ДО "ПЕРЕСТРОЙКА ТА ”[!])

Софрониевият човек, за когото стана дума в предишното есе, създава 
Следосвобожденска България. Той гради нейната администрация и общество. 
Софрониевият човек се диференцира в двата доминантни типа - Алеко и Бай 
Ганю.
Конфликтът между двата типа е практически неразрешим. Единият ще си 
купува крушите, които яде, другият ще си тъпче джобовете с пасти на 
дворцовите приеми. Единият е образован, беден, интелигентен, 
любознателен, спортуващ и (както бихме се изразили днес) - екологист, 
другият е алчен, без задръжки, властолюбив, тарикат, напорист, простак.

Конфликтът между двата типа е преодолян по обичайната схема за историята: 
двата типа са елиминирани, те изчезват от Сцената, на тяхно място идват 
партийните противопоставяния. Да си припомним, че няколко десетилетия 
преди Освобождението по подобен начин от историческата сцена изчезват 
хайдутите, "индже"-вистите, гудилите, лангерите и потурнаците. На тяхно 
място идват възрожденци, стефчовци, просветители и национал- 
революционери...

В своето есе поемам пътя на Левичарите, които могат (с големи уговорки) да 
се приемат като наследници на алековата традиция.

За съжаление по линия на бай Ганю (пак с големи уговорки) няма забележими 
интелектуални постижения. При него резултатите са институционални. Той е 
Началник, Царедворец, член на ЦК на БКП, щатен или нещатен служител на 
Държавна сигурност (преди и след 9 септември)... С редки изключения "той" 
не пише книги, стихове, песни... Но за още по-голямо съжаление не е и 
държавен строител.

И така.

След Първата световна война на сцената са комунистите.
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Те са убедени в своята правота, идентифицират се с компартията и вярват в 
нея, когато "съгреши дори", по израза в знаменитото стихотворение Към 
партията[2] на Христо Радевски.
Ще го цитирам изцяло, тъй като тези стихове се нуждаят от нов прочит, сега, 
след рухването на комунизма:

Аз крача с крачките ти бойни. 
Аз чувствам как тече кръвта 
от твойте рани многобройни. 
И аз горя, и аз туптя, 
туптя със пулса ти неравен - 
плът от войнишката ти плът, - 
подхлъзвам се и се изправям 
по твоя окървавен път.

Води ме, Партийо, води ме 
под свойте бойки знамена! 
Свети с червеното си име 
чрез хилядите имена! 
Във своята сурова строгост 
ти нежна като майка си. 
Аз всичко бих ти дал да мога 
да бъда твой достоен син. 
Като лъча да пламенея - 
лъча на твоята зора! - 
Тъй както Смирненски да пея, 
тъй както Ботев да умра! 
Мен хулите не ме смущават, 
врагът с които те покри - 
аз знам, аз вярвам, че си права, 
когато съгрешиш дори! 
Ах, как горящите ти рани 
дълбоко, остро ме болят - 
кога нападаш и се браниш, 
кога се луташ в своя път!

Тъй както някога, на село, 
свежен от утринна роса, 
баща ми с лапи загрубели
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показваше ми да кося - 
тъй ти десница ми подаде 
и във борбата ме кали. 
Затуй горя във твойта радост 
и твойта болка ме боли. 
Води ме, Партийо, води ме 
под бойките си знамена 
и нека свети твойто име 
чрез хилядите имена!

...И ако нявга се забравя 
и почна да те клеветя - 
не ме заплювай! Аз тогава 
не бих заслужил чест такава - 
дори на храчките честта!

Но аз горя! Но аз живея! 
Аз няма да ти изменя! 
Във думите ми червенеят 
лъчи от твойта светлина! 
И в милионния ти пристъп 
срешу врага ни разнолик 
не съм аз Радевски, ни Христо, 
аз съм безимен твой войник. 
Води ме, Партийо, води ме 
под свойте бойки знамена! 
Свети с червеното си име 
чрез хилядите имена!

Това е възглас на самотен човек, който е намерил своята общност, с която би 
могъл да се идентифицира. Стихотворението е писано през 1929 година, 
далеч преди тоталитарния комунизъм. То е отклик на общата оценка за 
живота по онова време:

Няма свършек ни път, не тегла... 
От умора едвам те пристъпят. 
Пред очите е злобна мъгла 
и в душите - и гневно, и тъпо[3].
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Това са кираджиите - пътуващите селяни, превозващи различни стоки и 
товари:

В гъста мрежа дъждът ги е вплел 
и безмилостен вятър ги брули. 
Гизне старият скъсан шинел, 
тегнат калните гнили цървули [4].

Над страната "Бял терор в площадите вилней!". И тогава Радевски казва "Не! 
Не гасне вярата ни в нас//чувстваме, че иде, иде пролет! "[5], след което е 
логично да започне да реди строфите:

Аз крача с крачките ти бойни...

Да припомним. Загубена е Първата световна война. Международното 
уреждане след нея става с Ньойския договор - един унизителен и заробващ 
страната документ. "Цяла България е като ипотекирана за изплащане на 
репарациите" [6]. В страната има близо милион бежанци. През 1923 година в 
Париж се провежда така наречената Посланическа конференция, на която се 
обсъжда въпросът за налагане на санкции на България. Трябва да ни принудят 
да изплащаме репарациите. Отправят се заплахи за окупация.[7]

В 1928 година Стоян Бочев - един ярък икономист и защитник на 
капитализма - отбелязва, че стопанският живот е на равнището отпреди 1900 
година[8]. Има пречки за капиталистическото развитие на страната.

Някои от тях са културни, общоизвестни и имат далеч отиващи последствия: 
"нашата народна психика - пише Бочев по този въпрос - е егалитарна: всички 
сме равни и равни трябва да останем, та дори в нищета и мизерия. Ние не 
търпим видающи се личности - нито пълководци, нито държавници, нито 
общественици, нито дори поети и писатели. Всеки, който се прояви чрез 
дарованията си, веднага привлича неприязнените погледи на всички: той бива 
свличан от общественото мнение надолу, нему се отричат дори очевидните 
заслуги и качества и само след смъртта му, за ден-два, ние можем да му 
позволим да остане на мястото, което си е извоювал." [9]

Ценността на равенството означава и потребност от него...

Пречка пред развитието на страната се слага с преврата на 9 юни 1923 година, 
когато десни авантюристи слагат началото на многодесетилетни граждански 
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разправи. С атентата на 25 април 1925 в черквата "Света Неделя", където 
загиват стотици невинни хора, едно от крилата на комунистическата партия, 
противопоставя на белия терор - червения. В живота на страната вземат 
връх двете политически крайности, които са като две юзди за развитието на 
народа и държавата.

Тончо Жечев отбелязва: "Старият добър дух на патриархална България се 
беше изпарил окончателно, над нея витаеше духът на отмъщението, омразата, 
отчуждението и враждата." [10]

Израства ролята на партията. Политическата партия се превръща в общност, 
която задоволява потребността от принадлежност, цел и смисъл.

В официално индивидуалистичното, но реално разпадащо се патриархално, 
селяшки-аморфно общество на България по същество няма отворени 
общности, а потребностите от принадлежност, от обществена съгласуваност, 
от смисъл са трайно незадоволени. Основната за българина ценност на 
социалния ред - равенството, губи реалност. Няма ги традиционните 
общности, в които той може да бъде равен, т.е. да се приравни с другите, да 
се слее с тях, да надмогне своята индивидуална ограниченост. Да избяга от 
вътрешносубективния произвол и да стъпи на здраво.

Чувството за хаотичност и обърканост е повсеместно. Вярата и сдържаността, 
добротата и идентификацията със семейството и рода вече не задоволява.

Партията заменя семейството. И сама се превръща в семейство.

Ще илюстрирам семействеността с пример от живота от далеч по-късни 
времена. През 80-те години на ХХ-и век в Плевен се разиграва трагична 
сцена. Г.Х. извършва убийство. Бащата на Г.Х. е активен борец, значи 
участник в съпротивата срещу прохитлеристката власт до 9 септември 1944 
г., и освен това е носител на званието "герой на социалистическия труд". Това 
звание е получил като особено усърден и трудолюбив човек. Политбюро на 
ЦК на БКП решава да му се отнемат двете звания, за да се въздейства 
възпитателно на отношенията родители-деца. Родителите, особено на 
активните борци и героите на труда, са длъжни да възпитават добре децата 
си!

Особеното в този случай, където Партията (БКП) търси вина у бащата за 
извършено престъпление от сина, е че бащата Д.Х. от 11 години преди 
случката лежи парализиран, а в писмото на ОК на БКП и ОК на БПФК - 
Плевен има укор към него, защото "не може да осъзнае и да даде политическа 
оценка на извършеното престъпление от сина му."[11]
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Трансформирането на семейните отношения в политически е изцяло и докрай 
извършено.

Компартията предлага ролята "войник". Героят приема ролята и се 
идентифицира до самоотрицание с нея - "не съм аз Радевски, ни Христо/аз 
съм безимен твой войник". Партията му посочва социалната интеракция, в 
която ще участва - "милионния ти пристъп/срещу врага ни разнолик". Тя е 
органично единен екип - "туптя със пулса ти неравен/плът от войнишката ти 
плът". Но партията е и публиката, пред която героят иска да се представи 
възможно най-добре - "Аз всичко бих ти дал да мога/да бъда твой достоен 
син." Драматургията на интеракцията завършва с генерална равносметка за 
изпълненията на всички участници - "Свети с червеното си име/чрез 
хилядите имена!"...

Компартията се оказва необходимата общност: отворена и достъпна; в 
междуличностната близост вътре в нея, индивидът вижда приличащото на 
род и семейство в условията на модерността; партията има визия за страната 
и Света, която подрежда живота; тя има врагове; тя е изградена на основата 
на висока теория, което задоволява ума; тя предлага бъдеще, което е 
общочовешка мечта.

Става така, че комунистическата партия задоволява "дълбоката жажда за 
групови чувства, за контакт, за действително единение пред лицето на общ 
враг, какъвто и да е враг" [12].

Това пише Маслоу за базовата потребност от принадлежност и любов. 
Думите му са относими към разглежданата тема, защото няма човешки 
проблем, при който можем да пренебрегнем "нашите дълбоки животински 
склонности да правим стадо, да се струпваме, да се присъединяваме, да 
принадлежим" [13]. Ориентацията на милиони хора по Света към 
комунистическото движение през XX век не е проява на патология, а на 
психична норма...
Автентичните комунисти бяха нормални. През всичките тия години (от 
двайсетте - до осемдесетте години на миналия век) тези идеалисти 
безкористно вярваха в своята утопия.

Животът преди 9 септември 1944 е достатъчно отблъскващ, а споменът не го 
превръща в друго.
Първият български капитализъм не беше тяхната алтернатива, а Студената 
война ги правеше участници в сблъсък, от който бягството в очите им беше 
позорно предателство. Потокът на историята проми умовете им - разкритията 
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за престъпленията на Сталин; Унгарското въстание (1956); Пражката пролет 
(1968); Солидарност (1981).

Затова трябва да бъдем коректни в заключенията си за личността на Христо 
Радевски, автора на цитираното стнихотворение. Този особен характер, с 
резки мнения и горда осанка ще измине дълъг път [14] (както и другите 
автентични комунисти - повечето от тях също с чепати характери). Като 
изпреварвам развитието на темата, ще цитирам едно негово късно 
стихотворение от началото на 80-те години:

Животът -
И в жестокостта зверинна, 

и в пищните си тържества - 
съвсем не се побира във една доктрина. 
Но трябваше ми цял живот да мина, 
дордето разбера това.

В десетилетията преди да направи това признание, независимо искал ли го е, 
или не, стихотворението му "Към партията" беше смислов ключ за 
създадената култура на принадлежността.

Не само поезия - цялата литература и изкуство бяха задължително такива. 
Обществознанието и хуманитаристиката дълбаеха в същата посока. 
Изкуството е пролетарско, културата и науката - също. Истината, 
прекрасното и доброто са класови. Точка!

Със средствата на тоталната власт се изграждаше и налагаше представа за 
особен Свят: Светът е такъв, какъвто е, благодарение на историческото 
развитие...
Не цялостен Свят, а разделен. В неговата историческа разделеност той се 
разглеждаше като цялостен. Обитаваме и принадлежим точно тази част- 
цялост. Тя е нашата. Значи - Важната!

Принадлежността беше превърната в свръхценност.

"Четете и завиждайте!" - провиква се Маяковски, като показва своя паспорт - 
аз съм гражданин на Съветския съюз. И по логиката на това мислене трябва 
да му се завижда, защото ние е превърнато във фундамент на Света.

То е фундамент, защото Ние - загубените, отхвърлените, бедните, 
страдащите, чуждите, нещастните, жертвите - разбрали причините защо
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сме такива от словото на Маркс и Ленин - се самоосъзнахме и решихме - да 
бъдем значими, важни, богати, щастливи, свои, победители - като за целта - 
се обединихме, оградихме, мобилизирахме, структурирахме. Да 
принадлежиш към това ние е всичко, защото като задоволяваме своята 
потребност от единение и общност, създаваме условията за задоволяване на 
базовите си потребности - от храна, сигурност и любов [15]!

Нещата са наши и чужди.

Две Българин в ярост нечута
са изправени гръд срещу гръд 
и са вече пред схватката люта 
твоят златен Телец и трудът.

Чрез труд може да се постигне всичко. След 9 септември 1944 година нещата 
се подреждат по модела:

Държавната граница огражда нашето. Армията ни пази от външното, което е 
чуждо, различно, враждебно. Полицията (милицията!) следи за реда. Тя пази 
от вътрешните разрушителни сили, които са свързани с външните.
Партията администрира, ръководи и води. Всички, целият народ, се труди. 
Действа максимата - "който не работи, не трябва да яде".

Понятието за труд обаче е особено. То съчетава две традиции - българската 
("простите орачи и копачи") и марксистко-ленинската ("Пролетарии от 
всички страни, съединявайте се!", "селяните и работниците" знаят повече). 
За труд се признава физическият труд.

"Всичко плод е на ръката" се е пееше в първомайския марш на БКП.

Докато метафорично казано, истината е точно обратната: "всичко плод е на 
главата!"
Радевски пише:

"Иди, мой стих, иди сред тях, 
сред мойте съдници и братя, 
които в труд и в плач, и в смях 
превръщат в Ханаан земята."

Светът на принадлежността се затваря, огражда. В него се създават собствени 
мерки за добро и зло, за велико и низко, за нормално и ненормално. Ние се 
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абсолютизира, стилизира и стерилизира. Приватизират се откритията: обявява 
се, че Павлов е открил радиото, а Можайски - самолета. При нас (в Съветския 
съюз или в бившата болшевишка Руска империя) са открити парната машина, 
автомобилът, велосипедът, топлата вода...

Светът на принадлежността неизбежно се превръща в пространство на 
политическа и житейска наивност.

Сталин добива свръхестествени характеристики, Червенков също, Живков 
става специалист по всичко, ЦК на комунистическата партия и другите нейни 
комитети могат и се нагърбват с всичко до самото рухване... В затворения 
свят на тоталитарния комунизъм се създават собствени мерки, където 
нелепото е възможно и оправдано.

В един работнически стол е открит бюфет на самообслужване - вземаш бира, 
пускаш стотинките в една кутия. Един ден се случва в кутията да има 30 
стотинки повече. Пеню Пенев пише по този повод стихотворение:

Радост голяма
В сърцето ми бризна, 

Сякаш най-после
В същия час

Рухна
Световния капитализъм.

Братя строители,
Гордея се 

С вас.
Запад,

Сложи си монокъла
И виж

Колко богата е
Мойта страна! -

Банките в Нюьорк,
Лондон,

Париж
Нямат

Такава висока цена!
В мойта Родина 

Растат 
И живеят

Нови хора
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С нов морал! - 
Днес

Тези 30 стотинки 
За нея 

Са
Огромен капитал!

Без съмнение доброволното спазване на правилата на социалния ред, е 
основен капитал за всяко общество. Само в затвореното пространство на 
тоталитарния комунизъм обаче може да се роди и рецитира по стотици 
събрания метафората, че 30 стотинки в повече водят до рухване на 
капитализма.

Образът на комуниста, който изгражда Радевски в своята поезия, ще ми 
послужи за идеално типическото понятие - радевския човек.

Преди 9 септемвмри 1944 година той е категоричен и твърд; разделил света 
на две непримиримости - труда (доброто) и капитала (злото); обсебен е от 
идеята за освобождение от капитализма; възторжен е към своите и проклина 
враговете...

Представата за Света на Радевски в стиховете му, публикувани до 9 
септември 1944 година:

равнища ТУК И СЕГА 

(БОРБАТА)
БЪДЕЩЕТО
(ЦЕЛТА НА БОРБАТА)

ДОБРОТО 
(НИЕ)

ЗЛОТО 

(ТЕ)

Фундаментал 
но 
равнище[16]

-аз[17]

-трудът

-България

-борбата

-партията

-синдиката

-ти 18]

-златният телец

-България

-крепостта на 
тъмата

-старият свят

-врагът

-раят на нашата планета[ 19]

-насъщният ни хляб ще ни 
дадеш ти[20]

АЗ-А -тъй беден съм аз[21], безименен твой войник[22]
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-раста сред твоите огнени нивя и дишам задуха на твоите 
долини. [23]

- възмъжах сред тревоги и смут[24]

- мощно пленен на пролетта от кипящата сила[25]

- с непресторен възторг за светлина и за въздух се боря[26]

- в черния труд на човека съм влюбен[27]

- заедно с "накипелите с гняв сиромаси"[28]
- моят труд мисъл е, воля и разум[29]

- пропит от любов и омраза[30]

- целта ми една - да разруша крепостта на тъмата[31]

-искам да мина живота си в труд и да умра като истински воин. 
[32]
- ние пак ще се срещнем, Сашка, за последната наша игра...[33]

Ние "Ние бяхме груби тогаз,/бяхме често звероподобни./Ала нашата 
любов към вас/бе на всички жертви способна."[34]

България -аз не зная как да те зова - разбойница ли, майка ли, родина ли? 
[35]
-трудът, гневът вулканичен, ръцете на черния труд, милионния 
щурм, златен Телец, суеверен фашистки терор, скърцат черни 
бесила, бич по работническите плещи, в която с непреклонна 
вяра мрат чутовни и безименни герои [36], Тракия, Балкана, 
Марица,

Светът -Абисиния[37], лъвът реве[38], железни хиени, италианския 
танк, отровния газ, тигър[39], Турция, Чембърлейн

Ценности Бъдещето, България, историята, народът, трудът, свободата, 
правдата народна, животът, любовта,

Животът - скоро ний ще го вхомотим[40]

-животът е зъл, отмъстителен - този дребен непотребен живот! 
[41]
- с сурова жестокост животът/на различни страни разпиля ни,/в 
своя тежък хомот ни вхомоти,/натовари ни с тежки страдания...
[42]
- "Не бе живот./А бой за хляба черен./Не бе живот./А жажда за
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простор. "[43]

-"Оспорват си вселената две ери/и ний ще загинем в този 
спор." [44]

Историята -Аспарух, поп Богомил, петовековен пъкъл, боляри, царе, 
Страхил хайдутин, Момчил войвода, хайдути, Паисий, Левски, 
Ботев, Ленин, баба Тонка

-"В нас викат днеска нашите деди,/ехти на внуците ни химна 
кръшен." [45]

-"тежката смрад/на шпионите/и на палачите" [46]

Бъдещето -"Кълниш ти в мрачната човешка леш/и раснеш на войните във 
триумфа." [47]

-"предсмъртният ми вик/ да бъде стих за твоята прослава" 48

"Победиха народите/и човекът навред сега/е свободен" [49]

Трудът -любовта към живота "е в мускулите на труда", силата на 
силите, мотори, пещи, фабрични свирки, дълбоките, рудници, 
селския пот, проектира нови пътища за Света, съединява ни с 
трудовите хора, всекидневния труд[50]

Партията -крачи с бойни крачки, има рани многобройни, тя има 
войнишка плът, извървяла е окървавен път, развява бойки 
знамена, има червено име, в нейните редици са хиляди имена, 
тя е нежна като майка, от враговете е покрита с хули, тя 
възпитава младите, има враг разнолик

Народът -настръхнал, окъсан, прегърбен, подтиснат, разбит, седи по 
кръчмите[51], изтръпнали намръщени пияници, сред него 
кънтят оковите, "твоят жилав народ е пил/на робията мъките 
люти."[52], "нас мизерия ни мори,/ не достигаше въздух за 
хората." [53]

Човекът -жената[54], окъсана малка робиньо, комунист, комсомолки, 
мъжка воля, работнически стихоплет[55], герой[56], бъди 
готов[57], стар другар[58], стопанина[59], ти беше мързелив, 
вироглав ученик, галантен поручик

Идеален тип 
за комунист

-безименен войник на партията, емоционално свързан с 
партията, предан на партията, безпределна вяра в нея, 
болезнена чувствителност за нейните "рани"

Градът [60] -фабрични комини, площади, митинги, широкия пуст булевард,
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шестетажното здание[61], площадът гърми от протест, 
улицата[62], "Бе градът в новини удавен/за войната в Европа и 
Азия..."[63], София - с бойното мощно сърце!, София - с 
знойното грубо лице!, София - с гнойното злобно сърце!, 
София - мрачна, вулгарна убийца!, София - с черен фрак и с 
ръкавици!

Селото [64] -малкото сгушено село, къщурки с мрачни чела, уличка кална, 
дувара порутен или стари дувари, селски кучета, безлистни 
сливи, кръчми, нощта синеблуза на село

Визуалната 
среда

-небесата, тревожно наежени, бурни облаци, студена гъста 
мъгла, безмилостен вятър, пътнишки влак, мъглата кафява, 
Слънце[65], пролет, небето[66] [67], посърнала земя, подгизнала 
в кръв, потънала в безпределна и мрачна тъга, бесилки[68], 
кален път, студени нивя, настръхнали пожарища[69], мраз[70], 
душни пламнали долини, светлина, въздух

Семейството -старият дядо, убиха баща ти, майка ти в скръб се стопи, и 
майка ми оплаква свойта черна старост[71], брат[72], рожба[73]

Дом -прихлупен коптор, мрачни стени, закнижен прозорец

Социални 
категории

-сиромаси, кираджиите груби, зидари[74], работници[75]

Обкръжениет
0

-"гледаме тревожно:/между нас/ кои са свои и кои 
предатели?"[76], кървав ропот, бял терор огъва дървесата, 
тревоги и смут, шпиц команди[77], "срещаме се,/но един от 
друг/ний се пазим/ като от зараза."[78]

Никакви илюзии за първия български капитализъм. Той е злото.

В първите години след 9 септември 1944 година радевският човек подкрепя 
без резерви новата власт.

До началото на шейсетте години той е оптимист:

И ето ден по ден по-плътни стават 

крилатите, безумните мечти.

Появяват се обаче първите съмнения и в ясно разделения Свят
на добрите и лошите се появява нова фигура: на ослепелия управник, на 
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когото казва: "Не виждаш как се мъчат хората" и добавя: "От блясъка ли, от 
какво ли ти,/но си отдавна ослепял! "[79]. От тук насетне започва 
разделението.

Радевски се бори за правото си на поет да казва истината. Вместо партията 
и борбата, свръхценност става истината:

-"и нека тоя прям език изсъхне,/ако лъжлива дума промълви."[80] 

-"обичам аз, когато съм на чисто/и с хората, и с себе си."[81]

В началото на 80-те години е направена следващата крачка:

Аз имам примитивна философия: 
човек роден си, 

значи ти призван си 
на бой със всички средновековия 
в съюз

с бушуващите ренесанси.

И пак тогава стига до признанието:

Животът - 
и в жестокостта зверинна, 

и в пищните си тържества - 
съвсем не се побира във една доктрина. 
Но трябваше ми цял живот да мина, 
Дордето разбера това[82].

През 80-те години Радевски вече открито се противопоставя на Зевс, който, 
като го гледа, очите му "в злоба горят", но това е доказателство, че "хванал 
съм правия път." И битките продължават:

О, тая музика зловеща 
на кървавите новини, 
които пълнят дните ни! 
Тя непрестанно ме подсеща, 
че още много, много рано е 
за тихоютното мечтание.
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Въпреки разочарованиета си той продължава да се изживява като комунист:

За всеки свински грях 
и за делата им - 

нечистите -
на тия, 

дето хвърлят прах
в очите ни -

ругаят комунистите.
А леко ли им е на тях - 
на чистите 
сърца на комунистите!?

Радевският човек е идеално типическо понятие. Това не е лирическият герой 
на поезията на Радевски, въпреки многобройните цитати, които давам от 
негови стихове. Има други стихове, които пренебрегвам. Позовавам се и на 
свидетелства и автори, които нямат нищо общо с Радевски. Използвам името 
му. Това е начин да изразя своя респект към един своенравен и честен човек, 
който през 1988 година стана основна фигура в Клуба за подкрепа на 
гласността ипреустройството.

Радевският човек е онзи идеалист, патриот, хуманист от 20-те, 30-те, 40-те 
години на миналия век, който живее в политическата и духовна мизерия на 
първия български капитализъм, наблюдава социалните неправди, 
разтърсващи народното тяло, и търси изход. Страната е на европейското 
дъно.
Цифрите на изостаналостта, запазени в статистическите годишници и 
архивните документи, се допълват със спомена за живяното:

"Не знам как е било по градовете, но когато тръгнах на училище, в село 
имаше доста неграмотен народ. Имаше бедни селяни и занаятчии, които 
отлъчваха децата си от училище, и те от малки тръгваха по овчарлък и 
чифчилък. В село нямаше електричество, тук-таме, дето хората бяха по-будни 
и заможни, ще се намерят по две-три книги. Грамофони съм виждал в някои 
кръчми. Повечето къщи бяха от кирпич или от плетени пръти, замазани със 
смес от глина и слама. Но мога да кажа, че в тях кипеше истински живот. 
Духовната храна идваше от примера на големите, от жалните песни на 
жетварките, от чудните свирни на гайди и кавали, от страшните приказки 
на бабите за караконджули и самодиви, от кукерските празници и сборове, 
от сватбите и погребенията.(подч. мое - П.С.)"[83]
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Радевският човек търси изход. Стреми се да се изтръгне от нищетата, но за 
него истинският живот е свързан със селската традиция. Той има 
романтично-сантиментално отношение към традицията. Идеализира нейната 
духовност, но е против нейната матерално-битова страна и още по-против 
традиционната социална структура.

Разбирането за живота е триизмерно - животът сега е зъл, отмъстителен, 
непотребен, "с живота сме в разпра" - казва Вапцаров, и всъщност това не е 
живот.

Животът преди е романтично красив:

"Наверно си спомняш далечните селски ливади, 
градините, къщите, чистия месец над тях. 
и чудните приказки вечер на стария дядо, 
и многото луди игри, и лудешкия смях?"

Това е живот в пасторален свят - безвъзвратно загубен, но високо ценен. 
Субективната склонност за романтизиране на детството и предците, по-късно, 
в десетилетията на тоталитарния комунизъм, е превърната в принцип за 
управление на културата. Тя става политика. Стилизирани песни, танци, 
обреди ще залеят публичното пространство като държавен опит за 
създаването на истинско народно изкуство в противовес на модата - 
маската, под която се криело т.нар. буржоазно влияние.

Макар че цитирам Радевски, не чрез стихове се възпява романтиката на 
изоставения селски живот. Носталгията по миналото, в чийто корен е 
носталгията по безгрижно детство и буйна младост, е вечната тема на 
всекидневното говорене. Радевският човек е цялостно подчинен на тази 
общочовешка склонност, но при него тя е политизирана и тъй като "партията 
може всичко" - стане ли Радевският човек вожд, той превръща спомените от 
своето детство (непосредствено изживяно или генерационно присъщо) в 
образци на класиката.
Тук е причината на битката на тоталитарния комунизъм с модерното и 
модното - от науката и музиката, през облеклото и танците, та чак до 
прическите и думите. Езикът се вкостенява...
В трети смисъл - животът утре, о-о-о, той ще бъде красив. Той е мечта. 
Вапцаров пита:

"Може би искате

137



да я сразите 
моята вяра 
във дните честити, 
моята вяра, 
че утре ще бъде 
живота по-хубав, 
живота по-мъдър?"

Това е невъзможно, защото е вяра, която дава смисъл да се живее. Вярата в 
утрешния ден е основополагаща за радевския човек.

"Ний градим барикади - казва Гео Милев - ний ковем вал: между Вчера и 
Утре."

Вярата в бъдещето, която е вяра в прогреса, е превърната още преди 9 
септември 1944 година, в основна опора на живота. Подчертавам - още 
преди девети, защото обещанието на тоталитарния комунизъм за щастливото 
бъдеще и строителството на рая на Земята съвсем не е негово, на комунизма 
изобретение. Целият Свят е заразен от идеята на социалното инженерство - 
волята може всичко, науката може да отговори на всички 
въпроси. Радевският човек е напълно убеден, че това е така: 

"Неспирно напирай, разраствай, 
издигай бетонни стени!
На робството черната напаст 
потъва в далечни мъгли.

Издигай в небето антени, 
с сирени покоя разбий!
И в утрото нека засмени 
прогреса посрещнеме ний! [84]"

Радевският човек няма понятие от престъпленията на Сталин.
Всекидневието на тоталитарния комунизъм му е напълно непознато. Няма 
историческия опит от Втората световна война, Холокоста, атомната бомба и 
Студената война.

Има световна илюзия, че национализацията на основните сектори на 
стопанството, плановата икономика и държавната намеса са инструментите 
на прогреса. И най-либералните общества са разтърсвани от тази идея.
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До средата на XX век Радевският човек чистосърдечно, без корист вярва, че 
комунизмът е светлото бъдеще. Това е доброто общество. Доказателствата за 
доброто се търсят в непосредствения житейски опит. Строи се нов завод, ето 
- хората ще имат работа, родината се индустриализира, променя се начинът 
на живот...

Доброто е в отказа от старото - примитивния селски бит, градската бедност, 
полицейщината, класовото разделение... Отказът от старото става 
всеобхватен - отрича се традиционният календар, отрича се заварената 
ритуална система. Но се утвърждава "духовното" - стилизираният фолклор, 
романтизирането на примитивното селско-работническо. "Работникът" на 
физическия труд става визуален и текстуален положителен герой. Доброто се 
превръща в изопачена модернизация.

Изопачаването би било резултат от приложението на някакъв зъл 
комунистически принцип, ако не бяха свидетелствата от предходни времена.

"Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников интерпретира 
подражанието на Запада в предосвобожденска България.

Подражанието в модата измества подражанието на цивилизацията. Годината 
е 1871:

"Погледнете ония съседни нам народности, които, при сичката си 
политическа самостоятелност и независима самоуправност, от 30-40 години 
насам, като са били повечето слепи подражатели на вънкашната политура на 
цивилизацията, отколкото сериозни изследователи на нейните основни 
начала, не са направили никакъв успех в индустрията и въобще в 
промишлеността. Освен това в тях не може са каза, че има положени здрави 
основи от един морален живот за една благонадеждна бъднина: 
деморализацията, разпръсната чрез мнимообразовани личности в масата на 
народа, като заразява сяко благородно чувство, вдъхнато може от народното 
благочестиво предание, затрива и сяко морално наставление и поучение, 
което може да става било в училищата, било в черквите.

Такъва една зараза върлува у някои млади народи, които искат да са мерят с 
ония от образована Европа."[85]

При радевският човек грешката е поправена. Подражанието в модата е 
заклеймено. Бягството от нищетата се извършва по правилния, научен начин 
- с "успех в индустрията и въобще в промишлеността". Няма смешно 
подражание - има здрава работа. Строи се Републиката. Георги Карауланов 
си спомня:
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"Лично аз безрезервно вярвах на вестниците. Галеха душата ми 
публикуваните възвишени стихове, ведрите дописки за успехи на трудови 
колективи, на нашите учени и културни дейци. Нищо не смущаваше душата 
ми. Имах си дом и мила жена. С такава ведра душа пак бях "като барабанчик 
в похода", както казваше поетът Пеньо Пенев. Всеотдайно се впусках в 
работата, която ми възлагаха."[86]

Такъв е радевският човек докъм средата на шейсетте години на миналия век.

Разкритията за зверствата на Ленин и Сталин, бумът на потреблението на 
Запад, Унгарското въстание, инвазията в Чехословакия, кацането от 
американците на Луната - и започва да се топи вярата му в прогреса и 
бъдещето според марксистко-ленинските прогнози, докато сам не излъчи от 
редовете си човек като Горбачов.

Ако радевският човек не беше станал сам фактор на промяна, тоталитарният 
комунизъм нямаше да се промени по мирен път.

Радевският човек е персоната-тип на утопията. С жертвоготовност се 
устремява към нея: като вижда, че не я постига по единия начин 
(тоталитарния комунизъм), се хвърля да я постигне по "другия начин" 
(либералната демокрация).
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УЯЗВИМИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТРУЖЕНИК или 
ГРАЖДАНИНЪТ НА ТОТАЛИТАРНИЯ КОМУНИЗЪМ

(който през 1989 година имаше претенцията да стане гражданин на 
капиталистическото общество)

Ще спомена онова, което се отнася до всяка социална роля. Ролята в 
обичайната социална интеракция трябва да бъде отделима от останалите 
роли, да бъде назоваема чрез нейна основна характеристика. Това е отговорът 
на въпроса: "в какво качество индивидът се включва във взаимодействието". 
Например на сцената на работното място ролите във взаимодействията са 
"шеф", "колега", "обслужващ персонал" и пр. На сцената на жилището - 
"майка", "син", "съквартирант" и пр. Самото изброяване на социалните сцени 
дава представа за очакваните взаимодействия и ролите в тях: улицата, 
магазина, болницата, гробището, колата, полето, планината, училището и т.н. 
Всяка от сцените е свързана с обичайни за нея социални взаимодействия, в 
които ролите се подреждат в относително постоянна структура. Още по-ясно 
се подреждат в ритуалните взаимодействия: сватба, погребение, Бъдни вечер, 
великденска служба, военен парад...

Само в етнокултурното пространство ролята е напълно разбираема както за 
останалите участници в социалното взаимодействие, така и за 
публиката. Ролята прави поведението на актьора прогнозируемо и смислено. 
Поведението му във всеки следващ момент от развитието на действието е 
логично и психически мотивирано. И обратно - излезе ли от ролята, 
изпълнителят рискува дори да бъде остракиран от средата, на която е 
присъщо взаимодействието.

Ще премина от тези общи разсъждения към две конкретни бележки, свързани 
с генезиса на новия тип човек, налаган в тоталитарния комунизъм - ясното 
разграничение между добри и лоши.

* $ $

1.

Добрите. При сталинизма, т.е. по времето на най-тежките години на 
тоталитарния комунизъм, политиката обсебваше официалното, официалното 
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беше задължително политическо. Политиката нахлуваше във всяко социално 
взаимодействие и го официализираше. Ролите в социалните взаимодействия 
бяха деформирани под нейния натиск.

Павел Корчагин, героят на най-славения роман в онези години - "Как се 
каляваше стоманата", се подготвя да замине за големия град. Майка му се 
обръща към него:

Павлуша, да беше останал, а? Тежко ми е да живея сама на стари години. 
Толкоз деца, а поотраснат - и се пръснат като пилци. Какво те тегли толкоз в 
града? И тук може да се живее. Или си си харесал и ти остригана гълъбица? 
Виждам ви само когато се осакатите нещо - тихо говореше майката, като 
слагаше в чистата торба скромните вещи на сина си.
Павел я хвана за раменете и я привлече към себе си:

- Аз, майчице, съм си дал дума да не закачам момичетата, докато не 
довършим буржуите в цял свят. Бая трябва да чакаме ще кажеш? Не, майчице, 
буржуите няма да издържат дълго... Ще стане една република за цял свят, а 
вас, бабичките и старците, дето сте се трудили цял живот - ще пратим в 
Италия, една такава топла страна, дето я мие морето. Там, майчице, няма 
никога зима. Ще ви настаним в дворците на буржуите и ще греете на слънце 
старите си кокалци. А ние ще идем да довършим буржуите в Америка." 

Ролята "син" в момента на раздяла със самотната майка е трансформирана в 
ролята "политически агитатор". Без значение е доколко такива социални 
взамодействия са били разпространени в тогавашна Съветска Русия - това 
беше официално налаганият, доминиращият модел. Ролята на "политически 
агитатор" правеше в официален смисъл изпълнителя нормален, психически 
обясним, поведението му - прогнозируемо... В България след 9 септември 
1944, та чак до края на петдесетте години, социалните взамидоействия бяха 
под смазващия натиск на същия модел.

Георги Карауланов, герой на социалистическия труд, работнически водач по 
времето на тоталитарния комунизъм, си спомня един случай сред 
бригадирите в Димитровград при строежа на азотноторовия завод:

"Вечерите около лагерния огън бяха весели и интересни. Там, без покана, 
който иска и може, става и стихотворение ще каже или някоя хумореска, или 
песен ще изпее. Започнаха скоро да лъскат като на котараци очичките на 
някои батковци и каки. Да, ама беше забранено влюбването между такива 
екземпляри по време на бригадата. За проклетия, една вечер дежурните 
хванали една двойка да се гушкат и целуват на тъмно до дувара на една 
барака. На другия ден, след като се отчетоха резултатите от труда, 
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политкомандирът - устат за трима, дръпна убийствена реч против влюбените, 
които със своите действия рушат моралните устои на световния социализъм и 
служат на световния капитализъм като ачик негови слуги.

Разобличените "слуги" гледаха в земята, черната, а надъханият от страшната 
реч отряд дереше гърло и цепеше нощта срещу тях, като викаше: "У-у-у!" "[1]

Влюбените са прогонени от бригадата - голямо наказание в онзи период.
Политическото е нахлуло в личния живот и го елиминира. Човекът спира да 
бъде себе си, задължен е да потиска дори хормоналните си импулси. Той, 
независимо от желанието си, е превърнат във винтче на политическата 
машина. Той е станал войник на партията по всеобща мобилизация, защото 
партията е в незатихващата световна война между труда и капитала.

А представителите на капитала са тук - сред нас. Те не само се целуват на 
тъмни места, докато другите седят около лагерния огън.

* * *
2.

Лошите са категорично морално заклеймени. Някои от тях отиват на съд, 
затвор или бесило.
Административното (дори съдебно) преследване и публично опозоряване 
на различния човек беше започнало още от 9 септември 1944 г. и продължи 
през целия период на тоталитарния комунизъм. Различният беше разглеждан 
като политически чужд.

Характеристиките, които го правеха различен, бяха свързани с - форми на 
прекарване на свободното време, които не са препоръчвани от властите; 
прозападна ориентация във вербално и невербално поведение; получаване на 
доходи, които по размер или/и начин на придобиване не се обхващат от 
плана.

Основните негативни образи от пропагандата в първите години след 9 
септември бяха: фашистът, опозиционерът, черноборсаджията, кулакът, 
зозите и суингите... Още тогава се появява буржоата, бюрократът, по-късно 
възникват хулиганите, безделниците, еснафът, кариеристът...

Определени бяха лошите, неверните, неистинските, старите, отмиращите, 
осъдените от прогреса неща - буржоазна идеология, буржоазна философия, 
буржоазна политикономия, буржоазна наука, буржоазно изкуство, буржоазна 
мода и пр., и пр.
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Политическата формула, с която се осъждаха всички прояви на 
индивидуализъм и различие от съществуващите стандарти на поведение, 
беше буржоазното влияние. То беше „отживелица”, „упадъчно”, то се 
родееше с „чуждопоклонничеството”, „националния нихилизъм”, 
„космополитизма” и редица други термини, с които се 
заклеймяваше другостта.
Буржоазното влияние беше нюанс на „идеологическата диверсия на 
империализма”.
Когато беше „отживелица”, буржоазното влияние се разглеждаше като 
остатък от капиталистическото минало на обществото. То беше „упадъчно”, 
когато ставаше дума за въздействието върху младежите и интелигенцията на 
следвоенни явления в западните страни. Да кажем - рокендролът, туистът. 
Бийтълс бяха определяни като „упадъчни”. „Упадъчни” бяха дългите коси, 
брадите, модните дрехи... Всичко това „отклоняваше трудещите се от 
строителството на новото общество”. То „сееше съмнения”. „Борбата срещу 
него” беше „дълг на всеки съзнателен гражданин”.

Против буржоазното влияние се провеждаха събрания, конференции, 
симпозиуми. За него се пишеха дисертации.

Като пренебрегвам всички останали категории, ще маркирам най-ярките 
типове, които имаха непосредствено отношение както към налагания морал, 
така и към икономическата практика в зората на тоталитарния комунизъм - 
кулака, черноборсаджията, зозите и суингите.

Ще започна с кулака.
Думата "кулак" е руска - тя значи заможен селянин. В края на 20-те и 
началото на 30-те години, във връзка с колективизацията на селското 
стопанство в Съветска Русия, Сталин издига лозунга: „Да ликвидираме 
кулачеството като класа”. При т.нар. разкулачване милиони руски 
селяни биват лишени от своите домове, имущество, стопански животни и 
инвентар и депортирани насилствено заедно със семействата си в Сибир, 
Казахстан и други райони със суров климат и тежки условия на живот. При 
изселването стотици хиляди мъже, жени и деца измират от глад, студ и 
болести. Кулачеството, тоест най-предприемчивата част от руските селяни, 
действително е ликвидирано като класа. В селата остават само средни и 
дребни собственици, които са вкарани принудително в де факто държавните 
колхози (колективни стопанства). Целта на Сталин е двояка. От една страна, 
колективизацията превръща самостоятелния дотогава руски селянин в 
безправен държавен ратай. Това, от друга страна, дава възможност на 
властите да отнемат колкото искат от реколтите на селяните. От особена 
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важност тук са зърнените храни, които Москва изнася на Запад, за да 
финансира с постъпленията от тях усилената индустриализация на страната. 
Кампанията по колективизацията довежда до масов глад, като в най- 
засегнатите райони, например в Украйна, неговите жертви са милиони.

При съветизацията на България терминът "кулак" беше широко използван. 
Кои бяха кулаците според запазени документи и публикации?

Обикновено те притежаваха и обработваха около сто и повече декара земя. 
Имаха един или повече чифта работен добитък. Отказваха да влизат в ТКЗС. 
Бяха симпатизанти на разгромените опозиционни политически партии (БЗНС 
"Никола Петков", БРСДП и др). Говореха против задължителните държавни 
доставки - не бяха съгласни с техните количества, цени, срокове или самата 
процедура. Някои не само говореха, но и не издължаваха определените им 
държавни доставки. Говореха против комунизма, Съветския съюз, Сталин, 
БКП, Червенков, Димитров и другите вождове. Не криеха симпатиите си към 
Запада. Хвалеха живота, техниката и армията на Запада. Споделяха, че 
американците ще дойдат...
Кулаците биваха разобличавани на събрания. За тях се правеха карикатури, 
които се поставяха на публични места в селото. По местния радиовъзел се 
излъчваха предавания. Домовете им бяха посещавани от представители на 
властта. Бяха привиквани на разговори. Някой бяха понабивани. Други 
изселвани - цялото семейство се товари и закарва другаде. "Разкулачва се". 
Бяха задържани, глобявани и съдени.

В края на краищата те ставаха членове на ТКЗС. Значителна част от тях 
емигрираха по градовете. В резултат българското село обезлюдя откъм 
предприемчиви хора.

Другата голяма негативна група, свързана с генезиса на новия тип човек, 
беше черноборсаджията. Той се занимава с черна борса. Със спекула. По 
време на войната и в годините след нея дефицитните стоки се разпределят от 
държавата чрез купони по определени нормативи (дажби). В тези условия 
съществува "черната борса" - неконтролиран от държавата пазар.

След 9 септември 1944 година черноборсаджията става обект на полицейско, 
съдебно и политическо преследване. Неговият пропаганден образ е граничен 
с образите на суинга, спекуланта, чорбаджията и опозиционера.

Черноборсаджията и спекулантът - два образа на свободния пазар, са 
интерпретирани като неделими части от експлоататорската класа, към която е 
отправена ясна закана:
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И ТАКА ЛОШО, И ТАКА ЛОШО
Рис. СТ. ВЕНЕЕ

Речеш да , работиш , пипне те милицията.
Речеш да не работиш, пипнат те в трудовите групи за бездел
ници
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(Целият текст под карикатурата е: "Благодарим тебе, закрилнико- 
вадедушнико, живеем си още животеца, слава тебе...")
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* * *
Суингите и зозите са предимно млади, повърхностни хора - интересуват са 

от модата и забавленията, безделничат и са обществени и семейни 
паразити. Суингите и зозите странят от новия обществено-политически живот 
и са под политическото влияние на опозицията и Запада.

Ркд Ст. Венев

Гледай ги, гледай па тези . , 
Ачи, нямат си друга работа.
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Но суингите не са само млади и не са само безделници. В пропагандата 
суингът е черноборсаджия:

ФАМИЛИЯТА СУ-ИНГ 
спечели предмаЛекото еъревиунание

Суик*стяри — увеличи 100 на сто печалбите Си чрез черната борса. 
Г-жа суияг — увеличи килограмите си е 20 на сто над нормата.
Г-н суннг-млади — повиши дължината на сакото си с 20 см. 
Г-па суинг — увеличи 100 на сто скъсяването на роклята си.
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СУИНГСКО СЯРЕВНОВННИЕ
На долния плакат думата, ТЗТИ“ 

да се чете ,папи’.,. Б. Р.
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Суингите са най-невинните персонажи от семейството на политическите 
противници на новата система. Те са обект не само на словесно-пропагандна 
репресия:
"Суинги! Зози! Пълен безплатен пансион! Изобилна храна! Ангажирайте си 
места предварително! Стягайте куфарите! Явяване всяко време пред управата 
на Росстрой!"[6]
Негативният образ на зозата е цялостно развит в един фейлетон на Емил Ро в 
Стършел. От фейлетона е ясно, че зозата и глезлата са неразличими, а и двете 
са еднакви с градското момиче от богато семейство:

Бригадирка
Джуди стана бригадирка. Дойде в село. В пътно облекло. С такси. Два куфари 
с бельо. Копринени пижами. Крещящи пенюари. Серия костюми. Работен. 
Спортен. Туристически. За слънце. За езда. Бански. За визити. Вечерен. През 
рамо фото, бинокъл и кожена чанта. В чантата необходимости за ударна 
работа. Тоалет. Несесер. Компас. Карти за игра. Речник за чужди думи. 
Календар-програма. Скици на сърп и паламарка в статика и динамика.
Указания за връзване снопи. План за кръстци с пояснение. В ръката бележник 
и стило. В бележника седемнадесет въпроси. 1 - Големина на работния ден. 2 
- Час на ставане от сън. 3 - Час на започване работа. 4 - Колко пъти се полага 
храна. 5 - Естество на храната. 6 - Специално за млякото - кози ли е. 7 - 
Почивка. 8 - Час на прекратяване работата. 9 - В банята има ли вана. 10 - 
Спорт. 11 - Уреден ли е музикхолът. 12 - Има ли нощен милиционерски час. 
13 - Избор на кавалери и какви цветя желае да получава. 14 - Жертви за каре. 
15 - Млечен ли е сладоледът и чисто ли е кафето. 16 - Кои вестници се 
получават. 17 - Край на бригадирския труд и избор на курорт за отмора.

Първият ден мина в почивка от пътуването. През втория ден Джуди направи 
визити. На третия ден разузна предстоящата работа. Попълни програмата. 
Окачи я над леглото си. Получи полски букет от попския син. Получи и 
първите разочарования с отговорите на седемнадесетте въпроси. Но 
пренебрегна несгодите и реши ударно да прибере реколтата. От четвъртия 
ден започна елементарно изучаване на сърпа, паламарката и снопа. През 
петия ден извърши техническо изучаване на същите. В шестия ден Джуди 
стана твърде рано, преди изгрев. Приготви тоалета си. Закуси с чисто масло и 
круши. Облече работния костюм. Тръгна към полето с песен на уста. Ла 
чатануга. В десет без четвърт часа спре на мястото, посочено в плана. Срещна 
се с ръководителя. Съвещава се петдесет минути. Поиска указания във 
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възложената й работа. Поспори върху понятието ръкойка. Дали думата се 
питтте е "а" или "ъ". Най-после пречупи кръст да събере класове. Започна 
бързо, чисто, съзнателно. В 11 часа и 30 м. направи малка почивка на сянка. 
Подкрепи се с няколко ябълки. Отправи протест към ръководителя. Поиска 
отговорна работа. Съответно ранга и образованието. Стана съвещание. И 
указание. И спор. Но Джуди се наложи. Започна да събира ръкойки. Натрупа 
два снопа. Видя й се трудно. Убоде се в капината. Приболя я кръстът. Пак 
почивка. И закуска. И протести. И съвещания. И указания. И спор. Джуди 
победи. Зае подходяще и почетно място. Получи сърп и паламарка. Нареди се 
на левия фланг. Замахна смело. Запя. Негърския степ. Дори размаха крак над 
горещата пръст. Но скоро песента секна. Джуди страшно се измъчи. Измъчи и 
сърпа. И крехките житни стъркове. И жетварите. Ненадейно дойде краят. 
Бригадирката се поряза. Кръв, пот и сълзи рукнаха. Занесоха я на ръце в 
кънти. Последва превръзка. Страх от инфекция. Плач. Успокоение. Закуска. 
Букет. Телеграма. Силни болки в кръста. На седмия ден селските псета 
лавнаха ожесточено. Такси вдигна прах из тесните улички в стихиен устрем 
към града. Вътре дремеше ударничката Джуди. С куфарите, костюмите и 
бинокъл в ръка. Мечтаеше за айскафе, за каре, за флирт. И повтаряше за 
седемнадесети път страшна клетва. Никога вече село. Ще наблюдава селата 
на картинка и през бинокъл.

Емил Ро
(Образът на Джуди, изрично подчертавам, е негативен и се посочва като лош, 
позорен. Фейлетонът е смешен за онова време и тогавашните хора. Джуди е 
лошата! Той днес може да ни послужи с някои от качествата си в изграждане 
на образа, ако не на положителния, препоръчителния герой, то на забавния 
градски човек, който няма понятие от земеделска работа.)

* * *

3.
Реалният човек

Точно обратното на Джуди е Героят. Той е беден и има просто облекло. Няма 
и не се интересува от аксесоари. Не се интересува от чужди езици и чужди 
песни, от малък познава физическия труд в примитивното земеделие, 
работлив, обича селото и селския живот.

Техният идеал е радевският човек, за който пиша в друга студия в тази книга.

156



Точно този герой - останалите са принудени да преинтерпретират 
биографиите и произхода си по начин, съобразен с неговия образец - тръгва 
на дългия поход в десетилетията на тоталитарния комунизъм, за да премине 
през колективизацията, урбанизацията и индустриализацията.

Такива са мнозинството от българските младежи в средата на четирийсетте 
години на двайсетия век. Тяхна е генерационната вълна, която нахлува в 
обществения живот на България. Те тръгват да правят кариера, те са тези, 
които ще управляват страната в десетилетията до рухването на комунизма 
през 1989-1991.

От живите през 1986 година, които са родени преди 1944 година, 80 на сто са 
от село. През целия период на тоталитаризма те формират облика на 
българското общество: те определят както обичайното, така и новостите в 
деловия и културния живот.

Техният обществено-политически идеал през 1947 година, когато тръгват в 
своя житейски поход, е формулиран така:

"12 златни правила за 1947 година
Ако искаш да бъдеш щастлив през цялата следваща година от първия до 
последния ден и да имаш пълна къща със сланина, зелен клас на нива и 
червена ябълка в градина, участвувай активно:

1. В изпълнение на производствените планове, но не и в тези за заробването 
на страната.
2. В строеж на електрически централи, но не и на тези за производство на 
слухчета и интриги.

3. В прокарването на пътища, но не и на тези, по които ще минат чуждите 
концесии.

4. В постройката на ж.п. мрежа, но не и на тази за оплитане на наивници в 
полза на чужда кауза.

5. В издигането на мостове, но не и на тези към фашисткото минало.

6. В изсушаването на блатата, но не и на ичкиите и чуждите джобове.

7. В повишаване капацитета на мелниците, но не и на тези, които мелят за 
реакцията.
8. В копането на природните богатства, но не и на гроб за народната власт.

9. В сеитбата на земеделските растения, но не и на ментата.
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10. В отглеждането на конете, но не и на тези, които тропат с копита в 
Народното събрание[7].

11. В увеличение на броя на кокошките, гъските, патките и пуйките, но не и 
на тези от хайлайфа.

12. В търговията с плодовете на страната, но не и с нейните идеали."[8]

* * *
Този селянин беше българският външен човек. Сферите на свободата, за 
които стана дума, определяха възможностите му за участие[9] , изява[10] и 
признание [11]:

- да вземе добра диплома (през 1986 година 11,3 на сто имат виеше и 
полувеше образование, 32,6 на сто - средно);

- да стане член на компартията (14 на сто са членовете на БКП, близо 19 на 
сто от мъжете и 10 на сто от жените; 2 на сто са членове на БЗНС; 20 на сто са 
членове на ДКМС; 60 на сто участват в политическия живот чрез ОФ; само 4 
на сто от населението - предимно възрастни и живеещи при особени 
обстоятелства - не членуват в политическа организация на тоталитарния 
комунизъм);

- да бъде началник (12 на сто от активното население са заети с 
ръководителски труд с различен обем и от различен мащаб);

- да стане отличаван работещ (например - 17,5 на сто от населението са 
имали, когато и да е, званието ударник[12]).

Ако човек беше достатъчно амбициозен, бързо приспособим и добър 
манипулатор, нищо не можеше да го спре по социалната стълба. Вярно, че 
тоталитарният комунизъм ограничаваше потреблението и проповядваше 
скромност, но в границите на своята затвореност от Света имаше 
многобройни материални и морални отличия за своя елит: добри заплати, 
служебни коли, осигурено жилище, евтин градски и крайградски имот, 
извънреден режим за покупка на валута, специални кухни, обслужващ 
персонал, участие в движението на капитала, функция в разпределението на 
благата, контрол върху публичния дебат, десетки държавни отличия, условия 
за устройване на децата и членовете на семейството...
Тоталитарният комунизъм в България чрез политическата си структура и 
създадените знаци на престижа даваше на мнозина чувството, че са 
специални, че участват, че са част от системата за вземане на решения, вкл. и 
по разпределението на блага. А те чрез семействата си, колегиалната и 
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селищна среда, формираха подобно чувство в значителна част от 
населението.

* * *

Външният човек[13] беше ограничаван, но можеше да бъде 
удовлетворен. Тук и сега той имаше възможност да действа, за да задоволи 
стандартните за социалистическия труженик потребности от материални 
блага, участие и престиж.

Едно от имената на свободата е отговорността за себе си. С други думи: 
индивидът да защитава и развива своята идентичност според разбиранията 
си.

По времето на тоталитарния комунизъм индивидът имаше свободата:

-Административно ограничаван, но реално възможен избор къде да живее: на 
село или в град. (През 1986 година петдесет и едно на сто от всички лица над 
16-годишна възраст бяха сменяли местоживеенето си[14].)

-Какво да работи.

Стратификационната позиция на родителите в додеветосептмеврийска 
България не предопределяше стратификационната позиция на лицето. През 
1986 година трийсет и осем на сто от лицата над 16-годишна възраст имаха 
различна социално-групова принадлежност от родителите си [15]. Почти 
всички от тях бяха "израсли", ако приемем, че индустриален работник е по- 
високо стъпало, от селскостопански работник. Такова приемане, отнасящо се 
за селска, патриархална България, е приемливо.

-Дали да учи. (През 1986 година 55 на сто имаха по-високо образование от 
родителите си, 4 на сто - по-ниско. В идеалния случай всеки учеше до 
каквато степен желаеше или имаше субективни възможности.)

- Да се приобщи или не към политическата система, като стане член на БКП 
или БЗНС. (През 1986 година 40 на сто от лицата над 16-годишна възраст или 
бяха само членове на Комсомола (половината от тях), или не бяха последвали 
партийния избор на родителите си (БКП или БЗНС), т.е. имаха различен от 
родителите си партиен статус.)

Индивидът беше свободен, макар не всички граждани да бяха по равен начин 
свободни в:

- избор на брачен партньор; избор на приятелска среда; предпочитания в 
разрешеното свободно време; начини на изразходване (влагане) на наличните 
средства за лично и семейно потребление в условията на системен дефицит.
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Това бяха сферите на свободата за индивида по времето на тоталитарния 
комунизъм.

* * *

Независимо от партийната принадлежност беше му забранено:

- да пътува зад граница без разрешението от органите за сигурност[16];

- да посещава без разрешението от органите за сигурност крайграничните 
райони;

- да се заселва, без специално административно разрешение;

- да преспива повече от една нощ без регистрация в милицията в чужд частен 
дом[17];

- да проявява каквато и да е гражданска инициатива, без разрешението 
(съгласието) на съответните партийни органи;

- да се организира (включително и в затворени в организацията си 
обединения) без разрешението (съгласието) на съответните партийни органи;

- публично да отхвърля или подлага на съмнение официалната политика;

- да има неразрешени от властта изяви в сферата на науката, изкуството и 
културата;
- да издава или разпространява неразрешени печатни материали;

- да се кандидатира само по свое решение в каквито и да е избори, както и да 
организира вън от официалните структури издигането на своята кандидатура;

- да има лична и семейна собственост над определен от властта 
максимум [18];

- да проявява стопанска инициатива за своя сметка;

- да внася и изнася като частно лице неразрешени от властите печатни 
материали [19];

- да произвежда и предлага каквато и да е продукция, ако тя не е свързана с 
традициите по преживяването или за нея няма изрично административно 
и/или политическо разрешение;

- да се разграничава от образците (идеализираните типове) на средата за 
облекло, маниери, начин на живот, сексуални предпочитания.

Последната забрана беше същностна - беше недопустимо индивидуалното 
или колективното разграничение от идеализирания тип, за което няма
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политическо разрешение (съгласуване). В този смисъл, въпреки 
изключителната стратификационна динамика в годините на тоталитарния 
комунизъм, обществото беше статично.

Спонтанността и експресията имаха контролирани форми на израз. 
Политически и репресивни органи следяха за прически, облекло, танци, 
песни, изкуство, репертоар на самодейността, масови събирания...

Ако в западното общество свръхпрагматизмът потискаше спонтанността, то у 
нас, в тоталитарното общество свръхполитизирането схематизираше човека, 
превръщаше го във винтче на политическата машина.

* * *
Българското общество беше селяшко и затворено.

Селяшко, защото доминиращите местни образци на труд и свободно време 
бяха създадени от общности, ангажирани със земеделски труд в условията на 
селото. Това беше средата, в която се създаваха и образците за личност.

То беше затворено езиково, политически, икономически[20].

До 1988 година за населението на България не съществуваше нито 
една инстанция на истина[21] и не би могъл да съществува авторитет - 
личност или институция, независим от ЦК на БКП. Нещо, което коренно 
различаваше страната от католическите комунистически държави. Вън от 
системата на тоталитарната власт, която можеше да даде признание на 
български гражданин, вътре в обществото нямаше.
Западът беше далеч и незаинтересуван, Изтокът беше тоталитарен или просто 
"азиатски"[22] . След 1988 година, когато спря заглушаването на радио 
"Свободна Европа", ситуацията се промени.

Вярно е, че отпреди това Дойче веле, Би Би Си предаваха на български език, 
без да са заглушавани. Но те бяха радиостанции на чужди държави. В тях 
работеха българи, но това не ги променяше. Там, в чужбина, от другата 
страна на Желязната завеса, мислеха или действаха различно от нас, което 
беше естествено. Те бяха другите.
Целта на обществото беше такава - ние[23] не само строяхме обществото на 
всеобщото благоденствие - комунизма. Нашата цел, както беше формулирана 
многократно от КПСС и веднага повторена от БКП, беше: "да стигнем и 
надминем американците", както по-късно беше кръстено телевизионното шоу 
на Тодор Колев. Тоталитарният комунизъм по замисъл разглеждаше Запада 
като - другите. Онези, с които се съревноваваме, които трябва да настигнем и 
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изпреварим, защото те са други. А Хрушчов им го казваше съвсем директно и 
то в САЩ - "ще ви погребем", защото сте капиталисти и империалисти!

Българското общество беше в това мисловно поле - ние и те. За обществото 
заплахата от Трета световна война и то атомна, особено след Кубинската 
криза, беше реална. От личен опит зная, че демократично мислещият 
образован българин, който ненавиждаше тоталитарната система във 
всекидневната си реч, разделяше Света на четири - два пъти "ние" и два пъти 
"те". Във вътрешнополитически план "ние" бяхме тези, които 
искаха демокрация, а "те" - нашите управници; във външнополитически план 
"ние" бяхме - България такава, каквато е, заедно с нейните управници и 
"нашите" военно-политически съюзници от Варшавския договор, а "те" - 
бяха НАТО. Не би могло да се очаква друго - "техните" бомби щяха да падат 
върху "нашите" домове, ако започнеше война. "Те" заплашваха нашия живот 
и живота на нашите близки.

Но да смятаме, че "те" не са мислели "нас" ("нашето" външнополитическо 
"ние") като заплаха за "тях", е наивно. То е ясно изразявано в "техните" 
вестници, радиа, телевизии, филми, статии, книги от времето на Студената 
война[24].

Когато рухна комунизмът през 1989 и беше ясно, че се разминаваме с гъбите 
на бомбите, бяхме[25] изправени пред двете идентичности на "ние". 
Компартията[26] направи всичко възможно да обсеби външнополотическото 
"ние". Това беше патриотизмът, "националноотговорният капитал" и пр. Но 
от тази гледна точка съюзът, в годините на прехода, между БСП 
(наследницата на БКП, инициирала и провела Възродителния процес) и ДПС 
- политическия представител на пострадалите от Възродителния процес, 
никак не е странен. И двете са политически сили, "свързани" с нашето 
външнополитическо "ние" - БСП (бившата БКП) - ясно защо, а ДПС, защото 
е политически представител на български мюсюлмани, които в мнозинството 
си приемаха България за своя родина. Те си остават и днес част от 
външнополитическото "ние".

Демократичните сили[27] докрай държаха на вътрешнополитическото "ние", 
като работеха да включат в това "ние" външнополитическото "те"...
Беше много трудно - най-видните български политически емигранти на Запад 
бяха Симеон Втори, Ценко Барев, Дими Паница, Иван Станчов. Не стигат 
дори за волейболен отбор...

Когато спря заглушаването на Свободна Европа нещата принципно се 
промениха. Това беше радиостанция, издържана от Конгреса на САЩ[28], но 
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издържана, за да работят наши, за нас, по нашите проблеми. Те, гласовете на 
Свободна Европа, бяха наши гласове.

Радио Свободна Европа стана първата българска инстанция на истината вън 
от контрола на тоталитарната власт.

* * *

Не така стоеше въпросът с "вътрешния човек".

За него са съществени - смисълът, разбирането, интуицията, общите идеи, 
които дават усещането за единство със Света и Вечността, ценностите, 
Вярата. "Вътрешният" преживява и обмисля. "Външният" действа 
целесъобразно. Той, като идеален тип, е рационален по отношение на своите 
ценностите. "Външният" можеше да манифестира пред мавзолея на Георги 
Димитров, препасан с червената лента "ударник" и да вика вкупом с другите 
"ура-а-а-а", защото така беше целесъобразно, докато вътрешният човек се 
догаждаше (преживяваше), че тази работа е съмнителна. "Външният" човек 
не беше свободен да изразява в пълнота желанията и мислите на 
"вътрешния".

Съществуваше автоцензурата. Самопотискането на индивида. Страхът от 
грешка. Поради изолираността на страната, животът в чужбина и 
гражданското поведение на чужденеца бяха непознати, а достигащите 
сведения - неразбрани. Българинът нямаше с кого да се сравни и не умееше 
да се сравнява. Западната рационалност, доколкото имаше впечатление от 
нея, му се струваше прекалено лишена от преживяване, прекалено 
рационална. Съветската - най-малкото смущаваща[29]. Мюсюлманската 
(Турция и арабският свят) беше чужда. Останалият свят потъваше в 
екзотичното. Господстваше абсолютизирането на своето като нормално. 
Националната идентичност се подменяше с национална изключителност. 
Това създаваше комични претенции - "първото антифеодално въстание" 
(Ивайло) беше наше, първото антифашистко (Септемврийското от 1923) - 
също. Кирилицата, богомилите, Спартак, Орфей, вместо като наши знаци, 
бяха интерпретирани като наше превъзходство. Народът не живееше на 
континента, а на остров.

Като капак - българският "вътрешен" човек беше атеист[30], т.е. върховната 
инстанция на истината - Бог, Вяра, Църква, беше заменена с политическа и 
административна власт, общност (семейство, трудов колектив, селищна 
среда), медия. Господстваше правилото тук и сега, т.е. в своята конкретност 
поведението беше целесъобразно в мащаба на "острова", където всичко е
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"нормално", предвидимо и разбираемо: строителството на социализма, 
ръководната роля на партията, партийният комитет, колективът и пр.

* $ *

"Външният" човек е сензитивната съвкупност, по която съдим както за 
съществуването на другия, включително и за неговата "вътрешност", така, 
когато възприемаме себе си, препотвърждаваме неделимостта си от 
заобикалящата ни среда и цялостността на своята личност. "Външният" човек 
не само сетивно, но и по смисъл е тук и сега. Той е предвидим и разбираем за 
другите.

"Вътрешният" е достъпен само на Аза. Това е светът на субективно духовното 
(идеалното). Там, където са възприятията, нагледите и разбирането за себе си 
и Света. Мястото, където се раждат нещата на социума, където индивидът 
ориентира действията си към действията на другите, но като е разбираем и 
оправдан за себе си. "Вътрешният" човек се самовъзприема като винаги и 
всякога не само в континуума на аза, а и в самопреценките си.
Преди да възникнат, нещата на социума са субективно-духовни явления. В 
резултат на общуването и взаимодействието между индивидите субективно- 
духовното става социално-обективно. На свой ред социално-обективното със 
своята фактологичност на случило се, се преживява и поражда субективно- 
духовни явления.

Този непрекъснат кръговрат (от социално-обективно към субективно-духовно 
и обратно), който има характер на природа, задвижва социума. Той означава, 
че промяната на социалните неща започва чрез разбирането.

*  * *

Или: 1. "матрицата" на конкретното общество е конструктът от всекидневие и 
администрация; 2. развитието (разгръщането, вътрешното движение) на този 
конструкт се извършва чрез рутинизирането в резултат от разбирането; 3. 
причината на разбирането е участието.

Чрез системата от политически и административни забрани, които 
затрудняваха прехода от субективно-духовното в социално-обективно и 
обратно, т.е. затрудняваха разбирането, тоталитарният комунизъм, въпреки 
принудителното участие (под формата на съ-участие) на мнозинството от 
населението в рутинни дейности, се намесваше в "двигателя" на социалното 
развитие.
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* * *

Генерационната вълна, нахлула в живота на Девети септември, е различна не 
само по своя външен вид от своите непосредствени предшественици. 
Хаджийски пише за додеветосептемврийския дребнобуржоазен кариерист: 
"Първата работа на мнозина, сдобили се с диплом, е да променят с един нов 
костюм класовата си принадлежност, да прикрият с всички средства 
произхода си, да се отчуждят от козинявата торба на бащата, с която ги е 
отгледал, и да потърсят лека печалба на държавната трапеза, използвайки 
най-лекия път - партизанщината." [31 ]

На 9 септември обществото така се обръща, че демонстративното размятане 
на козинявата торба на бащата е гаранция, че в победилата партия ще го 
забележат. Дипломата е без значение. Виковете "Ура!" и "Напред!" са най- 
лекият път към личния успех.

Безпределното политизиране се мисли като полезно, то се върши, за да живее 
народът по-добре. Поетът казва за Димитър Благоев:

"И пална алената факла
и ярко-ярко освети

животът бъден, който в мрака

народът векове е чакал

и виждал в своите мечти."[32]

В постсталинсткия период, след доклада на Хрушчов на XX конгрес на 
КПСС, настъпи затопляне. Беше разширена сферата на неофициалното и бяха 
ограничени сцените на политиката. Подобно на реформацията през XVI век 
на западната Църква, появиха се асйар1юга[33] - области на живота, които не 
се определят от политиката.

Домът, семейството, рода, донякъде приятелският кръг и природната среда 
бяха оставени предимно за социалните интеракции на свободното време. 
Политиката обаче продължаваше по корчагински, но вече без ентусиазъм, 
даже съвсем формално, да обсебва работата, улицата, общественото място, 
сградите на обществено-политическата или/и държавна организация.
Георги Йорданов, министър на културата, на заседание на Политбюро казва:
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"Ние сме принудили във всички училища, културни и административни 
учреждения да поставят портретите на всички без изключения членове на 
Политбюро на ЦК на КПСС. Не можем да сложим портретите на 
възрожденци, заслужили дейци и т.н."

Добри Джуров, министърът на отбраната се намесва и добавя, че такова е 
положението и във всяка войскова част[34]. Като съвременник ще добавя, че 
същото беше във всяко държавно учреждение, във всяка обществена сграда, 
във всички предприятия, на всички площади, в цялата страна. Не става дума 
за някакъв пренебрежим щрих от визуалната среда, а за смислов знак на всяко 
социално взаимодействие на тези сцени.

Ако си представим, че трябва да опростим декора на социалното 
взамиодействие във всичките десетилетия на тоталитарния комунизъм и да 
оставим само онова, без което сцената би загубила социалната си 
конкретност, то сигурно изборът ни ще падне върху портретите и бюстовете 
на партийните вождове, на плакатите и лозунгите с политически призиви. 
Присъствието им в социалните взаимодействия експонираше контекста на 
тяхното протичане.
Сравнението на хрушчовото затопляне с реформацията е съвсем условно. Но 
горбачовато перестройка определено наподобява на сериозен опит за 
реформация, която обаче не промени, а доведе до ликвидиране на 
реформираното.
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Политическото присъстваше не само в декора, но и в изискванията към 
качествата на индивида. Изискванията могат да се сведат до две - силно и 
слабо. Слабото се отнасяше за цялото население. Всички трябваше да 
отговарят на условието социалистически труженик, което ще обясня по-долу.

Силното се отнасяше само за заелите определени длъжности - да бъде лицето 
член на БКП. По подобие на пола, възрастта, образованието понякога 
членството беше задължително изискване за упражняване на определена 
професия и заемането на определени престижни социални позиции в 
йерархичната структура.

От своя страна престижната социална позиция (в редица случаи - 
професията[35]) имаше двойнствена принадлежност - тя беше елемент от 
трудовата йерархия и заедно с това беше звено от всеобхватната политическа 
мрежа на тоталитаризма. Престижността на социалната позиция и



количеството и силата на политическите изисквания към нея се намираха в 
правопропорционална зависимост.

При социалните взаимодействия на работното място заелият престижната 
позиция по предпоставка влизаше в ролята на "защитник на политическата 
система на тоталитарния комунизъм". Той влизаше в тази роля независимо 
дали е член на БКП, или не. От него се очакваше да бъде в ролята. Очакваха 
го другите участници в конкретната интеракция. Очакваше го и публиката в 
лицето на останалите членове на трудовия колектив, както и служителите от 
партийния апарат и политическата полиция.

Ако той не изпълнеше очакването - интеракцията се компрометираше и 
можеше да не завърши съгласно своята драматургия.

Такъв е случаят с Желев, когато през 1962 година произнася слово на 
конференцията на философи за обсъждане грешките на Сталин. 
Конференцията просто е прекъсната. Следват закрити политически 
обсъждания, защо е говорил така и прочие [36].

От Желев, тъй като тогава е аспирант по марксистка философия, се очаква да 
изпълнява ролята "защитник на политическата система на тоталитарния 
комунизъм" в социалното взаимодействие "научна конференция", със зададен 
от по-горните йерархични равнища[37] работен консенсус "преутвърждаване 
на политическата система". Той обаче влиза в противоположна в политически 
смисъл роля, което прекъсва интеракцията.
Възможността социално взаимодействие с над двама участници да бъде 
прекъснато или сериозно смутено, като не протече съгласно обичайната му 
драматургия поради провал в ролята на един от изпълнителите, е характерно 
предимно за ритуализираните взаимодействия. Ако на сватбата 
младоженецът откаже да целуне булката и предложи тази работа да свърши 
кумът, ще настъпи конфуз с непредвидим изход. Ролите са строго разписани. 
При тоталитаризма господстваше нормата за повсеместна ритуалност на 
официалните социални интеракции. Възможността за индивидуална 
интерпретация на ролята беше силно стеснено. Отказът от индивидуална 
интерпретация беше обусловен от общото (слабото) изискване към 
изпълнителя на която и да е роля в официална интеракция. Всеки трябваше да 
изпълнява, каквото изпълнява, само като "социалистически труженик". Този 
термин го въвеждам тук, но понятието зад него е очевидно и аз ще се спра на 
него.
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Конструкцията и съдържанието на идеалния тип[38] на социалистическия 
труженик (гражданина на социалистическото общество, строителя на 
комунизма), който беше емпирично невъзможен като отделен, конкретен 
човек, включваше следните морално-политически качества: колективизъм 
(доминация на съзнателно и подсъзнателно равнище на колективните и 
обществените интереси над личните; отказ от индивидуализма; приемане на 
принципа - човек за човека е другар и брат); трудолюбие (в изпълнение на 
поставените задачи в общественото производство); скромност 
(самоограничаване в личното и семейно потребление; отказ от демонстриране 
на индивидуалността; вербални и поведенчески знаци за този отказ); 
изпълнителност (приемане на поставените от Партията (представена от 
своите функционери и посочените от нея лица) цели, задачи и решения като 
правилни; пренебрегване на своите основания за действие); честност 
(определяна като извънролева откритост пред колектива; самопремахване на 
социалната дистанция от другите членове на колектива; самокритичност; 
доверяване в добронамереността на Партията; единство на думи и дела); 
безпределна вяра в комунизма и добронамереността на компартията 
(системно възпроизвеждане във всекидневните практики на тезата, че 
тоталитарната власт е легитимна и има легитимни цели); дълбоко познаване 
на марксизма-ленинизма (на практика - способност да се артикулира в 
официални и неофициални социални взаимодействия създадения от Сталин 
образ за Света и обществото); интернационализъм, който се изразяваше в 
любов към Съветския съюз и международното комунистическо и 
работническо движение; социалистически патриотизъм, чието основно 
съдържание беше интернационализмът.

Изброените качества конкретизират чрез персонализация комунистическата 
идея. Идеалният тип на социалистическия труженик и идеалният тип на 
комуниста бяха почти припокрити. В добавка към изброените качества 
комунистът беше[39] - героичен, саможертвен войник на партията...

В една редова препоръка за членство в БКП се казва: "В своята дейност др. 
"Иван" винаги се е отличавал със своята скромност, изпълнителност и 
решимост в изпълнението на поставените му задачи. Верен на идеите на 
марксизма-ленинизма и пролетарския интернационализъм.

Имайки предвид тези му делови и политически качества, "градският 
съвет" [40] предлага другаря "Иван" [41] да бъде приет за член на БКП. "[42]

В практиката изискванията на идеалния тип на социалистически труженик се 
прилагаха при изготвянето на характеристиките, кадровите справки, оценки и 
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сведения при всяко придвижване на индивида - назначаване на работа, 
повишаване в длъжност, пенсиониране, награждаване, наказание.
В един бегъл поглед върху 80 кадрови решения на бюрота на градския 
комитет на БКП - София[43] за средата на 1982 година, в различните 
документи се подчертават следните качества: скромност, честност, 
трудолюбие, ученолюбие, образованост, дисциплинираност, инициативност, 
новаторство, откровеност, оранизираност, деловитост, принципност, 
взискателност, самокритичност.

Тези делови качества обаче са оценявани като положителни, защото 
личността притежава съответните политически качества - има приемлив 
семеен произход, проявявал е активиност в Комосомола, отзивчив е към 
политическите акции на компартията, притежава добра идейно-политическа 
подготовка, проявява умение да прилага класово-партийния подход, активно 
се включва в обществено-политическия живот и пр., и пр.

Хикс е скромен и честен и веднага следва, че "активно се включва в 
обществено-политическия живот", "работи съзнателно за претворяване в дела 
на партийните и правителствени решения."[44] Игрек има "честен и открит 
характер", "проявява стремеж към новостите в идеологическата работа", 
"ползва се с уважение и авторитет сред колегите си", "има данни да се 
развива като партиен работник. "[45] Зет "изпълнява в срок поставените му 
задачи", "проявява дисциплинираност, трудолюбие и стремеж да се учи" и 
"притежава добра идейно-политическа подготовка" [46] Делта е 
"самокритичен и взискателен", "умее да работи с хората" и "проявява умение 
да прилага класово-партийния подход."[47]

Преплитането на деловите и политическите качества не позволява те да бъдат 
разглеждани отделно. В кадровите документи изобилстват изрази като:

"През време на целия си трудов стаж е бил избиран и е работил като секретар 
на Учком - в гимназията, активист във факултета във ВМЕИ "Ленин" - 
София, член на ЗПК (заводски партиен комитет - бел. моя П. С.) в завод 
"Електроакустика" - Михайловград, член на пленума на ОК на БКП, два 
мандатна е избиран за окр. съветник в състава на ОНС - 12 и 14 изб. район на 
Михайловград. Награждаван е с три юбилейни медала и Народен орден на 
труда - бронзов."[48]

"Като дългогодишен стопански ръководител е провеждал на дело партийните 
решения в ръководените от него колективи. Работи съгласувано с партийните 
организации, взема участие в партийно-политическите мероприятия и 
изпълнява решенията на всички партийни нива. Има правилно отношение 
към съвместната работа с Профсъюзите и профкомитета. Взема участие в 
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работата на научно-техническите съюзи в България като докладчик в научно- 
технически конференции. Като студент е бил член на Дружествено бюро на 
ДКМС." [49]

"В обществено-политическия живот и борби, както преди 9.1Х.1944 г., така и 
след това другаря X е участвал активно на страната на трудещите се и в 
редовете на марксистко-ленинските кръжоци, РМС, БКМС и БРП (к), в 
борбата срещу реакцията и фашизма и в социалистическото изграждане на 
родината ни."[50]

"Има много добра обща и специална подготовка, натрупан богат опит в 
комсомолската дейност. Проявява умение да прилага класово-партийния 
подход при оценка на процесите и явленията в живота. Умее да работи много 
добре с хората, да се съобразява с техните мнения и предложения.
Самокритичен е и взискателен към себе си и има добра лична организация на 
работата. "[51]

Разглежданите документи се отнасят за номенклатурни кадри на Градския 
комитет - София, същият подход обаче беше характерен за всички равнища 
на социалната система. Независимо дали лицето щеше да бъде назначавано за 
униформен милиционер, стругар или метач, то винаги се оценяваше като 
притежаващо или не "делови и политически качества".

Ако в този текст понятието социалистически труженик е идеално-типическо, 
то в дейността на партийните комитети и бюра, които се произнасяха по 
всички кадрови въпроси, неговото съдържание, отразено в десетки 
инструкции, указания, помагала и прочие, беше реален инструмент в работата 
с хората. Отделно институциите, свързани със социализацията и 
образованието (от семейството до електронните медии) бяха задължени, 
всяка според природата си, да създават социалистически труженици.

Във високата марксистко-ленинска теория логиката е: частната собственост, 
като извор на социално зло, се премахва; следва спиране на класовата борба; 
установява се социална справедливост и хората разкриват истинската си 
природа.

Това е доказано от анализите и прогнозите на Маркс и е доразвито от 
практиката на Ленин - с принудителната власт на революцията и диктатурата 
на пролетарията се създават социалните условия, които ще доведат до 
социалния и потребителския земен рай - комунизма, където всеки човек ще 
разкрие себе си и ще стане колективист, трудолюбив, скромен и пр.[52]

Властта се представя като условна: социалистическият труженик е 
правилният, нормалният човек. Той е етап, стъпало към типа човек, който ще 
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съществува при вече построения комунизъм - рая на Земята, където действа 
разпределителният механизъм: от всекиго според възможностите, всекиму 
според потребностите.

* * *

* * *

Наборът от личностни качества позволяваше с различни поведенчески 
стратегии да се отговаря на общото изискване - социалистически труженик. 
Това беше важно за оцеляването на индивида. Подчертаното демонстриране 
на някое качество компенсираше липсата на останалите. С други думи - 
слабото изискване се състоеше от набор силни изисквания. Например - 
"големият познавач на марксизма-ленинизма" можеше да не бъде чак пък 
скромен, а достатъчно скромният можеше да мине и без особено трудолюбие. 
Механизмът на заместване беше валиден както за социалното управление на 
различни равнища, така и за практиките от всекидневието.
Като се абстрахирам от многото варианти одобрявани личности, които се 
получаваха в резултат на заместването, ще посоча два доминиращи подтипа 
на социалистическия труженик. В житейската практика причисляването на 
индивида към един от тях се разглеждаше като достатъчен за изпълнение на 
общото изискване. Ако човекът беше трудолюбив, скромен, изпълнителен и 
честен, от това някак следваше, че той е предан на делото на партията, макар 
и да не правеше изявления по въпроса. Вторият тип беше човекът, който с 
вербалното си поведение демонстрира безпределна вяра в партията и 
пламенна защита на нейната политика. Той попадаше и в групата на 
трудолюбивите, честните и скромните, дори да не беше такъв...

Посоченият механизъм на заместването на качествата при оценката, че 
лицето е изпълнило общото изискване, се допълваше с данните от 
биографията и произхода. Ако лицето произлизаше от селско или 
работническо семейство, ако някой от рода му се беше ангажирал с борбите 
на компартията преди 9 септември 1944 година, то можеше да се погледне 
великодушно на неговата скромност или трудолюбие. И обратно - синът или 
дъщерята на "пострадалия от мероприятията на Народната власт" 
предизвикваха зорко вглеждане в техния индивидуализъм и нескромност. Но 
ако пък проявеха достатъчно ревност в защитата на правото дело, добиваха 
допълнително предимство в кариерата, защото бяха уязвими.
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Механизмът на заместването се сблъскваше с механизмите на лоялността и 
създаваше парадоксалната разновидност на социалистическия труженик 
- удобния подчинен.

Многократни социологически изследвания от онези години потвърждаваха: 
щатните работници в Комсомола и Партията[53] предпочитаха за свой 
подчинен "по-глупав" или "необразован" от тях. Той им беше удобният 
подчинен, защото (предполага се!) не би бил заплаха за поста им. Към 
удобните подчинени се прибавяха и тези, които бяха политически уязвими.

Устните клетви за вярност към началството не бяха достатъчни. Трябваше да 
има гаранция, че подчиненият наистина ще бъде верен. А той би бил 
гарантирано верен, ако е уязвим.

Политически уязвими бяха хората, които притежаваха независим от тях 
"недостатък" - имаха "лош" произход (синове и дъщери на засегнати от 
"мероприятията на народната власт" или пък на "врагове"); или имаха 
семейна връзка с хора с "лош" произход. Уязвимите бяха удобни за 
тоталитарната власт, защото заради "недостатъка си" бяха принудени да 
бъдат в калъпа на социалистическия труженик.

Първо ги впримчваха тайните служби. Привличаха ги за сътрудници. Отказът 
за сътрудничество на Държавна сигурност за сина на министър до 9 
септември 1944 г., на разстрелян от Народния съд или на политическия 
емигрант би било тежко предизвикателство към системата. Старателни или 
не, ставаха доносници.

Случваше се уязвими хора да направят кариера в йерархията, трудно 
осъществима от неуязвимите с трудови качества от същия порядък. 
Властващите си даваха сметка, че уязвимият трябва да се съобразява и 
подчинява, защото лесно може да бъде изваден от социалната игра. Имаше 
такива случаи. Изведнъж се разчуваше как някой, който има 
няколкодесетилетна успешна кариера, е свален, защото се разбрало, че баща 
му бил "еди-какъв си", че жена му била "не знам чия си дъщеря".

А истината беше друга - станал е неудобен, някъде е "сбъркал", а фактът, че 
баща му или тъстът му е бил "еди-какъв си" до този момент е бил 
благоприятстващ кариерата му фактор.

Тоталитаризмът даваше драматично предимство на уязвимите. За да вървят 
напред и нагоре, а в някой случаи - просто за да оцелеят на приемливо за 
социалните им качества равнище, те трябваше да бъдат послушни, 
независимо от това дали вътрешно са съгласни с комунизма, или не.
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Неслучайно в онези години съществуваше вицът за двамата братя: единият 
прогресира в социалната йерархия и в живота, защото има брат партизанин, а 
другият постоянно има проблеми, защото има брат полицай. С вица се 
иронизираше реална ситуация: фиктивното предимство на единия беше лесно 
изтъквано в кадровото развитие, защото се знаеше реалната му уязвимост, а 
фиктивният недостатък на другия беше дебело подчертаван, защото се 
опасяваха от реалното му политическо предимство.

Социалният тип "удобния подчинен" може да се разглежда като индикатор за 
наличието на трайна тенденция на допълване на личностния идеал - в 
обществото съществува образецът на социалистическия труженик, но този 
образец е на публично, официално равнище, той е за обществените прояви, 
докато в деловия свят и всекидневието към него се добавят белезите 
на удобния подчинен: не съвсем праведен, прави грешки, уязвим. Основната 
сфера на уязвимостта беше зависимостта от държавата в задоволяването на 
базовите потребности от храна, сигурност, принадлежност и пр. Гражданите 
трябваше да бъдат бедни. Дефицитът (създание на командната икономика) 
беше удобно политическо оръжие...

Освен това - нито един искрено загрижен за кариерата си, ако беше 
достатъчно умен, не би си и помислил да изглежда неуязвим. Напротив, като 
победен вълк откриваше сънната си артерия на началника или лягаше по гръб 
с оголен корем - "победен съм, шефе".

И обратно - всеки, устремен е чисто сърце към идеала социалистически 
труженик, беше комичен и неприятен.

На практика господстващият образец на личност беше уязвим 
социалистически труженик.

В този смисъл обществото реално беше без идеал за вътрешен човек - без 
Бог, без крайна и върховна инстанция за добро. А външният човек също не 
беше идеален - той беше уязвимият, той трябваше да бъде уязвим.
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* * *

Липсата на идеали се заместваше и доразвиваше от образ на така 
наричания положителен герой.

Изкуството - литература, театър, кино, изобразителното и пластично 
художество, печат, радио и телевизия, т.е. всяка огласена рефлексия за 
живота и човека, задължително проповядваше образа на положителния герой.



В повечето случай той беше човек на физическия труд. Колкото по-тежък, 
толкова по-добре. Беше логично да бъде откриван (по механизма на 
заместването) в средата на - необразовани, груби, невъзпитани, обаче: 
скромни, трудолюбиви, колективисти, дисциплинирани и прочие персони, 
истинско олицетворение на доброто и значимото... Но! Той трябваше да има 
някакви отрицателни качества, защото е жив човек, защото "нищо човешко не 
ни е чуждо", според приписван израз на Маркс, сиреч положителният герой 
трябваше също да бъде уязвим.

Това беше идеализация на простотията, а често и простащината.

Христо Радевски описва какво желае да се случи при неговото погребение:

"И когато вече ме зарият, 
там -

до моя пресен, вечен кът - 
да се приближи един от тия, 
дето хляб по скелите ядат.

И - свалил каскета - да размаже 
трудните си сълзи с кална длан. 
- Спи спокойно -

тихичко да каже, - 
ти добре изпълни своя план."[54]

Комунистът Радевски беше демонстрирал с живота си достойнство и чест, но 
понеже е комунист, вярва, че генералната оценка за неговия живот зависи от 
персона с кални длани. Вместо Страшния съд - образа на следсмъртната 
върховна, крайна морална институция, където сам Бог оценява всеки 
поотделно, застава "един от тия, дето хляб по скелите ядат". Застава 
анонимният от социалното дъно, превърнат в символ на човека въобще.

Една от драмите на комунизма беше превръщането на човека от социалното 
дъно в образец, достоен за подражание!

* * *
Механизмът на заместване беше компенсаторен механизъм, а общото 
изискване "социалистически труженик" - задължително. Личността, 
загрижена за своето оцеляване, беше принудена да поеме обикновено 
подсъзнателно инициативата на собствената си деформация, деформацията 
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поразяваше най-вече устремените към успеха, т.е. към елита - енергичните и 
амбициозните: лицето с "буржоазен произход" се прераждаше в ярък 
апологет на комунизма. Забравяха за произхода му. Други с "неудобни" 
родители се самопредлагаха за агенти на Държавна сигурност. Получаваха 
предимство. В нишата на апологията се свираха бездария във всички сфери 
на живота. Защото бездарен значи - уязвим! Ставаха началници.

Или пък - скромният по природа пренебрегваше себе си, от скромност 
можеше да забрави братя, сестри, приятели, жената, дори децата си. 
Гордееше се, че е способен да предаде близките си. Получаваше похвали от 
тъмно множество. Трудолюбивият можеше да блъска до оскотяване за 
поредния медал. За нищо... Всичко това, случващо се в българския творчески 
и изпълнителски елит, предизвикваше каскада от последствия за редовите 
хора и за обществото.
Имаше съзнавана тенденция - самопотискане на предимствата, за да не се 
предизвика не само чуждата завист, но и бдителната власт. Тук са проблемите 
за отношенията индивид и среда, които са отделна тема на изследване...

* * $

Човекът в обществото играе ролята, а не себе си. Не е важното какво мисли, а 
какво говори и върши. Той е загрижен за това как изглежда, а не за това какъв 
е. При тоталитарния комунизъм се деформираха предимно ролите, а не 
хората, но тъй като ролите са носители на нормата, на нормалното, 
истинската същност на човека, онова, което той е, оставаше неизявено, 
непознато дори за него самия. Той трябваше да бъде уязвим (виж по-горе), но 
не за друго, а за да изпълнява по приемлив начин ролята социалистически 
труженик.
Така в обществото редом с недиференцирания, следователно размит, неясен, 
демократичен дискурс, съществуваше народ от индивиди, които не познаваха 
себе си.

* * *

Човекът можеше да разкрие себе си и да разбере кой е чрез: 
социалистическото съревнование; критиката и самокритиката; системата от 
морални награди.

Както е известно, при социалистическата революция пазарът се ликвидира. 
На негово място идва командната икономика.
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Така нареченото "социалистическо съревнование" заместваше конкуренцията 
при пазарното стопанство. Съревнованието се водеше на основата на плана. 
Планът определяше какво и колко трябва да се произведе от предприятието, 
бригадата, индивида. А съревнованието беше състезание за най-добро 
изпълнение и преизпълнение на плана.

Илюстрация за това от кого и как се водеше и отчиташе съревнованието 
е "Системата за организация и ръководство на социалистическото 
съревнование в столицата през 1982 година и осмата петилетка", която е 
приета през лятото на посочената година. Върху нея ще върна малко по-долу, 
като последователно се спра с няколко думи на планирането, 
ценообразуването и съревнованието.
Първо - планирането[55]. По принцип планирането изхожда от необявената 
предпоставка, че са известни видът, количеството и качеството на 
необходимите на гражданите и стопанството суровини и продукти и се знае 
как те трябва да бъдат разпределени.

Появяват се няколко проблема пред стопанството и обществото:

- Ако приемем, че е известно какво, колко и как да се произведе и разпредели, 
то значи, че може да се планира само известното на държавната 
администрация, познатото от нея, провереното от нечия практика, за което тя 
е узнала, т.е. новото, иновацията не подлежи на планиране и плановото 
стопанство по постановка е обречено на стагниране. Винаги някой друг 
стопански субект, другаде - обичайно вън от системата на командната 
икономика, трябва да е открил, произвел и реализирал новият необходим 
продукт, услуга или суровина, за да може той да бъде забелязан, изчислен и 
да влезе в плана.

- Освен това е невъзможно да се знае всичко необходимо, за да бъде планът за 
всички стопански субекти пълен и произведеното в предвидените количества 
да задоволяват в достатъчна степен гражданите и стопанството. Възниква 
системен, тежък дефицит от най-необходими продукти и суровини.

- Не само, че е невъзможно да се знае всичко, за да бъде планът пълен и 
обективен, но е невъзможна (поради политически, административни, кадрови 
причини) обработката, съгласуването и осмисляне на известното. За това 
обръща внимание Янош Корнай[56].

Второ - ценообразуването. Тъй като пазарът е ликвидиран, регулативните 
функции на парите са поставени под политически и административен 
контрол. Разкъсана е връзката производител - цена - потребител. На нейно 
място идва потребител - политическо ръководство - цена - политическо 
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ръководство - потребител. Политически се решава колко струва 
произведеното, политически се решава колко ще струва потребеното. 
Проблемите, които възникват, са свързани с факта, че няма и не може да бъде 
създадена единна система за централно определяне на цена на отделен 
продукт и услуга в конкретното стопанство, оградено с митнически бариери.

Няма как да се изработи например - е еднакви показатели - цена на една 
вафла, метър маркуч и едно подстригване. Как ценовикът ще определи кое 
колко струва и защо?
В първите години след девети септември 1944 г. ценообразуването използва 
хитрост - стъпва върху заварените на Девети цени и оттук нататък всъщност 
ги коригира. Да, но се появяват нови продукти, което води до нелепости, 
лъсващи най-вече във външната търговия. Известен е случаят, когато западни 
партньори купуват праскови, грозде, домати и пр., но обезателно в щайги от 
парен бук с определени размери на дъсчиците, като всъщност не ги 
интересуват толкова плодовете, колкото дървения материал. А той - нищо не 
струва, амбалаж. Така е решил нашият ценовик, защото точно такива щайги, 
ако са заварени на Девети, забравено е колко са стрували.

Трето - съревнованието. Съревнованието, както споменах, е състезание за 
изпълнение на плана. То идва да замести конкуренцията. Така се разбираше и 
дори се споменаваше в този контекст в социологическата литература от онова 
време.

Спечелилите съревнованието получаваха морални (ордени, значки, знамена, 
грамоти, плакети и пр.) и материални награди (предимно парични), но имаше 
награда "екскурзия до СССР" и пр. подобни.

Планирането, ценообразуването и съревнованието създаваха условията, при 
които индивидът - "уязвимият социалистически труженик" развиваше своята 
икономическа дейност. В тези условия той осигуряваше своята прехрана, 
покрив и сигурност. Оцеляваше.

Всички проблеми на плана и ценообразуването се струпваха върху главата 
му, където планирането и ценообразуването не само се преплитаха 
(планираше се труд, свободно време, обитавана среда, признаваха неговия 
принос, приобщаваха го, определяха му цена и му плащаха), но отваряха пътя 
на проблемите на съревнованието - извършваше се политическа преценка и 
класиране сред другите индивиди.

Фундаменталният проблем на планиране, ценообразуване и съревнование 
беше подходът: върхът на причинно-следственото мислене, претенцията, че 
могат да се опознаят всички причини и да се предвидят всички следствия от 
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една централна власт, която в опита си да се реформира прехвърляше ту на 
една, ту на друга (новосъздадена, стара, местна или централна) институция 
пълномощията по опознаването, предвиждането и оценяването.[57]

Фрапиращ и заедно с това свръхлюбопитен за познавателната претенция на 
тоталитаризма е "Системата за организация и ръководство на 
социалистическото съревнование в столицата през 1982 година и осмата 
петилетка".
Не виждам нито една укорима цел. Напротив, всички цели са насочени към 
развитието и благоденствието на хората. Грешката е само в едно: че има 
претенция, че добрите цели са изчерпателно описани и ще бъдат постигнати 
чрез политическата воля на партията...

И двете неща са невъзможни. Те водят до лошата безкрайност, както я 
определя Ясперс.

Не е ли станало нещо благодарение на инициативата на индивида, не е ли 
преминало през сърцето и душата му, нищо в обществото не може да се 
направи.

* * $

Икономическата дейност на социалистическия труженик се реализираше в 
условията на планирането, ценообразуването и съревнованието, а неговата 
обществена дейност - в условията на социалистическа демокрация.
Стълбовете на т.нар. демокрация бяха критиката и самокритиката.

Критиката (и самокритиката) се извършваха предимно в рамките на трудовия 
колектив. Когато излизаха вън от него, предизвикваха или се превръщаха в 
политическа репресия.

Критиката (и самокритиката) трябваше да бъдат: партийна, принципна, 
открита, обективна, другарска и доброжелателна, конкретна и делова.
Критиката и самокритиката са задължение, което се изпълняваше на 
заседания, събрания, конференции, конгреси.

Критиката се превръщаше в кампания. Например през пролетта на 1950 
година върви кампания под лозунга: "Критикувайте смело и открито 
недостатъците в нашата работа. Борете се неотстъпно срещу 
нередностите!" [5 8]

Критикувайте смело! - говореха партийните работници, а току-що озовалите 
се в провинциалния град селяни, които нямаха жителство и бяха успели някак 
си да се доберат до разрешение за временно пребиваване и работеха в някое 
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предприятие, се забавляваха помежду си: „Критикувай смело/готви торбата за 
село!”. Това беше през 1955-57 година в Монтана.

Имаше хора, на които им прекипяваше, хващаха се за лозунга „критикувай!” 
и вземаха думата на някое събрание - изразяваха открито, обективно, 
доброжелателно, другарски, конкретно, делово, партийно, принципно всичко, 
което им беше на сърцето. После ги помъкваха по разни комитети и служби, 
говореха с тях, разпитваха ги. След това ги наказваха - мъмрене, изключване 
от партията, уволнение, изселване... Наказваха ги, защото беше преценено от 
партийните функционери, че са прикрити, двулични, субективни, враждебни, 
грешни, безпринципни, антипартийни.

Критиката като лозунг беше върхът на комунистическото двуличие. 
Ненапразно Сталин държеше особено много на „критиката и самокритиката”.
Призивът към самокритика беше атеистичната алтернатива на призива към 
покаяние. Покаянието пред Бога е част от нормите на религиозния живот.

Замяната на „самокритиката” пред Бога, върховния, всепрощаващ съдия, с 
„партийно-политическо покаяние” пред събрание от хора, не по-малки 
грешници от покайващия се, е възможна поради редуцираната представа за 
индивида. Вместо цялостни личности със своите инстинкти, сънища, 
физиологични усещания, неясни импулси, екстрасензитивни виждания, 
прозрения, индивидуални представи за Света, субективни преценки за 
другите, себе си и своите постъпки, които, ако вярват в Бога, имат 
потребността да споделят с Него греховете си, често неуловими за околните, 
за управляващата комунистическа партия, гражданите са политически 
същества, изцяло въвлечени в класовата схватка между пролетариата и 
буржоазията, като всички останали техни дейности в най-добрия случай са 
пренебрежими.

Самокритичността е неотделима от психичната норма. Споделянето на 
самокритичната оценка е проява на вътрешна сила, но само ако е направена 
пред слушател (читател), на когото споделящият има съответстващото 
доверие. Във всички останали случаи самокритиката е неотделима от 
принудителното признание - истинно или лъжливо. Тя е резултат на 
принудителна власт.

Критиката и самокритиката в контекста на комунистическото общество, бяха 
механизми на диктатурата.
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По времето на тоталитарния комунизъм похвалата, утвърждаването, 
поощрението на индивида беше официализирано. Не само средствата за 
производство бяха обобществени (национализирани) и поставени под 
контрола на компартията, същата съдба имаха правото за похвала и 
механизмите за утвърждаване на личността.

Властта беше тази, която имаше правото както да хвали, така и да 
порицава. Тя съобщаваше на индивида и публиката кой е той.

Системата за похвали се наричаше система "ЗА ДУХОВНОТО 
СТИМУЛИРАНЕ". Тя се изразяваше в раздаването на почетни звания, 
ордени, медали, значки, грамоти, знамена, плакети и др. под.

Наградите бяха индивидуални и колективни. Те бяха:

1. държавни (дават се от Държавния съвет);
2. правителствени (дават се от Министерския съвет);

3. ведомствени (определят се от министрите и ръководителите на други 
ведомства);
4. на народните съвети, учрежденията и стопанските организации (връчвани 
от техните изпълнителни комитети или от съответните ръководители);

5. на обществените организации (създавани и връчвани от техните 
ръководства).

Държавният съвет удостоява със следните индивидуални почетни звания, 
които са придружени с различни парични премии или привилегии. Тези 
премии са променяни в годините:

1. Терой на Народна република България" (еднократно парично 
възнаграждение в размер на 1500 лв.);

2. "Герой на социалистическия труд" (еднократно парично възнаграждение в 
размер на 1500 лв.);

3. "Народен"... (100 лева добавка към заплатата или пенсията);

4. "Заслужил"... (60 лева добавка към заплатата или пенсията);
5. "Майка-героиня";

6 "Лауреат на Димитровска награда" (еднократно от 3000 до 6000 лв.);
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7. "Лауреат на международна Ботевска награда" (еднократно 5000 лв.);

8. "Гвардейски".

Държавният съвет награждава със следните индивидуални и колективни 
ордени, подредени по старшинство:

1. "Георги Димитров", "Стара планина[59]";

2. "Народна република България", "Мадарски конник";

3. "9 септември 1944 г.", "Орден нарозата";

4. "Народна свобода 1941 - 1944 г.";

5. "За храброст";

6. "Трудова слава" (15 на сто увеличение на заплатата или пенсията);

7. "Червено знаме";

8. "Червено знаме на труда";
9. "Кирил и Методий";

10. "Орден на труда";

11. "За военна доблест и заслуга";

12. "За гражданска доблест и заслуга".

Извън подредбата по старшинство е орденът "Майчинска слава".
Индивидуалните награди се даваха при навършване на 50-годишна възраст и 
на всеки следващи десет години. Те бяха признание за изминалия житейски 
път.
Освен това индивидуални награди се даваха и за постижения - при 
завършване на строителство на някой завод, проявилите се при строежа 
получаваха ордени и медали. На всеки 24 май се раздаваха звания и ордени на 
дейци на културата и науката. Това беше придружавано с големи страсти и 
вълнения.

С тези ордени (с изключение на "майчинска слава") по съветски образец бяха 
награждавани различни "научни и културни институти, обществени и 
стопански организации, учреждения, градове и други населени места", както 
е казано в Указа за духовно стимулиране. Ордените се даваха "при 
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навършване на 25, 50, 75, 100 години от основаването им и на всеки следващи 
50 години."

С два ордена "Георги Димитров" например беше награден вестник 
"Работническо дело", вестник "Труд" и прочие.
От името на Държавния съвет министрите раздаваха около трийсет различни 
медали на индивиди. А на колективите се даваха - "знамена на трудова 
слава" (на министерствата и централния комитет на съответния профсъюз, 
отделно за петилетката, за годината и юбилейни), звания "Колектив-първенец 
за петилетката", "Колектив-първенец за годината", "Колектив за отлично 
качество", "Образцов колектив"...
Сред масовите награди бяха званията: "Почетен работник (служител)", 
"Отличник в професията за петилетката", "Отличник в професията за 
годината", "Майстор в професията", "Образцов" (работник или служител)", 
"Първенец в индивидуални или колективни състезания", "Новатор" и 
"Отличник на министерството (ведомството)". На носителите на званията 
"Новатор" и "Отличник" се даваше значка, а за другите звания - грамота.

Окръжните и общинските народни съвети раздаваха "присъщи за тях 
награди":

1. звания за колективи: "селище-пионер", "първенец", "отличник", "образцов 
обект" (магазин, склад и пр.);

2. значки за колективи: "за опазване на обществения ред и законността", "за 
опазване на паметниците на културата", "за опазване на природната среда";
3. звания за отделни граждани: "най-добър майстор" (в професията), "почетен 
гражданин" и

4. значки за отделни граждани: емблема на града или селото и почетен знак 
на града - първа и втора степен.

Освен това всички организации и учреждания можеха да създават (и бяха 
поощрявани в тази посока) да имат собствени награди.

Учредяваха се различни "преходни червени знамена", които се даваха на 
първенци в хигиенизирането на населените места, на първенци в 
социалистическото съревнование, в художественвата самодейност и прочие.

През 1950 година с постановление на Министерския съвет се учредяват 
преходни червени знамена "за най-добри резултати в социалистическото 
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съревнование". За преходно червено знаме, дадено от Министерския съвет на 
предприятие, се дават от 80 000 до един милион лева в зависимост от броя на 
работещите в предприятието. За преходно червено знаме, дадено от 
министерство на предприятие, се дават от 50 000 до 500 000 в зависимост от 
броя на работещите. Петдесет на сто от получената премия трябва да се 
изразходва за подобряване на социално-битовите условия на работещите, а 
останалата половина се разпределя в персонални премии[60].

* * *

* * *

При тоталитарния комунизъм господстваше разбирането, че индивидът е 
резултат на социалната среда. Върху това се изграждаше цялостната 
политика, насочена към човека. Изграждането на социалистическия труженик 
ставаше от вън, под възпитателното въздействието на разнообразни 
институции. Пренебрегваше се фактът, че вътрешната, заложена в организма

Човекът, в борбата за оцеляване в условията на диктатурата, бе задължен да 
отговаря (или се стремеше по механизма на заместването да отговаря) на 
общото условие - социалистически труженик, което пък беше интимната 
крайна цел на тоталитаризма, следоветелно този човек независимо от своите 
намерения заставаше в подкрепа на тоталитаризма и беше негово 
оправдание...
И тъй като обществото съществува във и чрез дейностите на индивида[61], 
индивидът се превръщаше в носител и сила, създаваща и пресъздаваща 
тоталитаризма. Принудителното използване от човека на механизма на 
заместването правеше възможен тоталитаризма. Индивидът беше двойно 
принуден - външно от властта, но вътрешно - от себе си, да играе наложената 
му игра, за да оцелее физичиски.

Тоталитаризмът свършваше, щом като биваше, реално или като възможност, 
преодолян прагът на оцеляването. Той свършваше, щом като биваха 
създадени условия за задоволяване в някаква минимална степен, независимо 
от политическата власт, на базовите потребности от храна, сигурност, 
принадлежност, любов, себеактуализация.

Парадоксално казано: тоталитарният комунизъм подкопаваше себе си, когато 
постигаше повишаване на жизненото равнище в строителството, което 
обещаваше да изгради комунизма, и окончателно се срути, когато стана ясно, 
че няма да може да го построи.
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на човека положителна склонност към себеактуализация, която е различна от 
борбата за оцеляване, различна и от реакцията на външни въздействия[62], е 
основна сила в неговото личностно развитие.
Социалистическият труженик беше осъвремененият от тоталитарния 
комунизъм вариант на типажа на патриархалния българин - слят с рода, 
подчинен на по-възрастните и традицията, дезангажиран по отношение на 
държавни и отечествени дела, безразличен към природата.

От своя страна, патриархалният българин, както и неговото продължение - 
социалистическият труженик, беше частен случай на общия тип - зависимия 
човек, който се стреми да се слее с околните, да бъде неразличим от тях, да е 
"невидим", за добро и зло, както от околните, така и от силния. За зависимия 
човек е достатъчно, че се е родил, че може да се отдава на вътрешния си уют 
в недостатъчно осъзнат съюз с Бога и да се крепи от надеждата, че ще 
премине благополучно по колелото на живота - дете, младеж, зрял, 
стар. Зависимият човек желае отношенията му с околните да са безпроблемни 
и те да разбират и одобряват неговото старание да не им пречи. Той никога не 
поема пътя на свободата и себеоткриването. Остава прикован завинаги към 
ролята, в която оцелява и/или успява. Зависимият човек остава прикован към 
рамката на тук и сега.

184

* * *

Със своя живот идеалните типове на - социалистически труженик, 
патриархален българин, зависим човек, конкретизират с различна степен на 
общност и времева локалност архетипа за обикновен живот.

"Обикновен живот" има навсякъде и по всяко време. Обикновен 
живот открива Хаджийски, като цитира народната формула:

Що е живото:

Да си усладиш душата,
Да си подумаш,

Да се облечеш.

И следва разяснението за нуждите, радостите и грижите на първобитния 
българин, които се въртят „около един витален режим: около грижата за 
средствата за потребление и самото потребление.”.[65] Задоволявайки 
простите си потребности, „първобитният български селяк, член на рода или 
задругата, се променяше само по възраст - пише Хаджийски, - здравословно 
състояние и семейно положение: ерген, женен, вдовец (мома, омъжена,



вдовица). Тогавашното село не познаваше стопански и обществени степени, 
създаващи особено стопанско и обществено положение на селяците, което те 
да могат да менят, движейки се надолу или нагоре по обществената стълба. 
”[66]

Буржоазният идеал[63] за обикновен живот, според Хана Аренд, е „един 
начин на живот и житейска философия, съсредоточени неизменно и предимно 
върху успеха или провала на индивида в едно безмилостно съперничество, 
докато на задълженията и отговорностите на отделния гражданин се гледа 
като безсмислено прахосване на броените години живот и сили. ”[64]

* * *

Ще подчертая една важна особеност: обикновеното не беше ценно като 
обикновено!
Образецът на обикновения живот при тоталитарния комунизъм беше 
развиван и интериоризиран като необикновен, като важен и исторически 
значим.

Идеологията и пропагандата налагаха тезата, че строителството на 
социализма, строителство, извършвано от милиони обикновени хора, водещи 
обикновен живот, създава ново, невиждано общество, връх на доброто и 
справедливото. Обикновеният живот се превръщаше в изключителна съдба, 
свързана със световноисторическа промяна.

Знаковият за комунизма поет Пеньо Пенев пише:

Говоря на вас, 
потомци наследници, 

от твое име, 
съвременник мой!

Утре наистина
по-щастливи ще бъдат

ония, които
ще дойдат след нас.

Те с възхищение
за труда ни ще съдят 

и искрен ще бъде

185



благородният глас!
Защото

с пот кървава ний
сега крачим,

пороя на трудното 
заприщили в яз!

Защото сме първите разузнавачи 
на комунизма 

към ранния час!
Ний сме

разсъмването
трудно и свежо

на техния ден!

на нашия век
огромната тежест

на своите плещи
понесли сме

днес!
Кога е виждала това 

планетата?
Кои са стояли

така 
на пост? -

Към бреговете на нови столетия 
ний сме едно

поколение мост!
Не е ли

радост голяма,
велика

да знаеш
какво

и защо
си творил? - 

За нищо аз
никога,

с никого
такава радост

не бих заменил! ....
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Това стихотворение е особена поезия, но при Пеньо Пенев страстите са 
велики. Той според официалната литературна критика беше „певецът на 
социалистическото строителство”. Поезията му, без уговорки, изразяваше 
масови настроения.

Колкото и присмехулно да се отнасяха младите поколения, пък и възрастните, 
към типа - социалистически труженик, колкото и формално да вършеха 
своята работа тогавашните пропагандисти, типът беше официалната и 
публично обсъжданата цел на възпитанието и личностното саморазвитие. 
Съобразяването с неговите параметри (като нравствени критерии, като 
личностни характеристики, като база за разпределение на блага и престиж), 
даваше смисъл на социалното действие и по този начин в 1989 година 
милиони хора чрез механизма на заместването обективно се стремяха да имат 
точно такива публични лица и да държат на тях: колективисти, трудолюбиви, 
скромни, изпълнителни, честни, и прочие. Понякога, поради компенсаторния 
характер на заместването, всичко това съществуваше в карикатурни, 
асоциални форми.

А за качествата на „пазара”, сиреч на либералния капитализъм - 
индивидуализма, егоизма, междуличностната конкуренция, пресметливостта, 
предприемчивостта и прочие нямаше отиграни социални роли. Нямаше 
норма. Затова през годините на прехода голите, несоциализирани импулси 
станаха водещи. Те бяха вън от обичайното и за тях нямаше, както закон, така 
и морална норма.

* $ $

Да се върнем към линията на нашите разсъждения. Ще припомня, че първото 
изискване към всеки изпълнител на роля в официална интеракция беше - да я 
изпълнява като „социалистически труженик”. Независимо дали ролята беше 
директор на училище по време на педагогически съвет, работник в 
строителна бригада в обедна почивка, аспирант, който изнася доклад пред 
конференция...

Във всеки момент на социалното взаимодействие изпълнителят трябваше да 
бъде в образа на „уязвимия социалистически труженик”. Той точно като 
такъв беше директор, работник или аспирант, на когото нищо човешко не 
беше чуждо. Неговият външен вид, облекло, реч, невербално поведение 
трябваше да подчертават, че пред нас е един скромен, трудолюбив, честен, 
предан на партията човек, който кръшка от работа като всички и отмъква 
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къде какво му падне от държавното. Именно той води исторически значим 
живот.
Така, според мен, изглеждаха хората, тръгнали да правят капитализъм през 
1989 година: 1. без елементарния умения и знания за това накъде са тръгнали; 
2. нещо повече - отказващи да разберат истината на историческия процес 
(всички лидери криеха истината, че правим "капитализъм", а опитите да се 
обясни на масовия човек, че точно това правим, срещаше или яростна 
съпротива, или отприщваше гола алчност. Едва през 1997 година при 
правителството на Костов открито се заговори за това; 3. притежаващи точно 
обратни личностни качества; 4. неразбиране, че парите са основен регулатор 
във всички интеракции, пари, спечелени по прозрачен и законен начин; 5. 
дълбоко непознаване на морала на капитализма, в който уважението и 
респектът към чуждата собственост, чест и достойнство са защитени от 
легитимното насилие на държавните органи и всяко нахлуване в чужда 
територия е неморално и подсъдно...
Тези хора, влезли в калъпа на социалистическия труженик, бяха не само хора 
от махалата, а депутати, министри, президенти, съдии и прокурори.

Преодоляването на идеалния тип социалистически труженик и изграждане 
чрез практика, закони, литература на идеалния тип на капиталистическия 
човек е базова задача на днешните и утрешни български политици и 
общественици.

[1] Георги Карауланов, Спомени (непубликувани).

[2] Вестник „Стършел”, бр. 31, 13 септември 1946.

[3] Вестник „Стършел”, брой 7, 29 март 1946.

[4] Вестник „Стършел”, брой 11, 26 април 1946.

[5] Вестник „Стършел”, брой 12, 3 май 1946.
[6] Вестник „Стършел”, брой 28, 23 август 1946. Росстрой - „безделници” 
събрани на принудителен труд за строителството на язовир „Копринка”.

[7] В Народното събрание има още опозиция. След няколко месеца 
опозицията ще бъде изгонена и изпозатворена.
[8] В. „Стършел”, бр. 1, 1947 г.

[9] участие - дейности, чрез които индивидът се идентифицира с общност или 
обединение
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[10] изява - дейности, чрез които индивидът отличава себе си и постига свой 
резултат

[11] признание - оценка чрез ритуал и знак за участието и изявата на 
индивида, с която той в общи линии е съгласен
[12] Данните са от „Града и селото-1986”.

[13] От многото автори, които в традицията на Апостол Павел пишат 
за „вътрешен” и „външен” човек, ще посоча този, който най-подхожда 
- Карол Войтила - папа Йоан Павел II, "Личност и акт”, С., 1994. Ще 
заобиколя изясняването на двете понятия и само ще маркирам специфичното 
съдържание, което влагам в тях. В смисъла, в който ги употребявам, Папата - 
поляк, вероятно е най-извисеният пример на бунта на "вътрешния" човек 
срещу тоталитарния комунизъм.

[14] По данни от „Града и селото-1986”. Съгласно една „временна наредба” 
гражданинът можеше да живее и работи постоянно само в населеното място, 
където беше „жител”, а жителството се придобиваше по рождение (според 
жителството на родителите) и се променяше при строги правила. Жител на 
по-голямо населено място можеше да стане жител на по-малко без проблеми. 
Обратното преминаване (от жителство в по-малко селище към жителство 
в по-голямо) беше възможно в няколко случая: - Сключване на брак. 
Вероятно хиляди сватби са вдигнати през тези години, за да се придобие 
жителство. Но бракът между софиянец и провинциалистка или обратното 
трябваше да продължи минимум пет години. Ако съпрузите се разведяха 
преди това - провинциалистът се завръщаше там, от където е. - Издигане в 
партийната и държавна йерархия. Имаше израз „преминаване на отговорна 
работа”. - Упражняване на професия, за която имаше недостиг на работна 
ръка. Ватмани, строителни работници, металурзи... Наетият сключваше 
трудов договор, с който се задължаваше да работи без прекъсване - 10, 15 
или 20 години. Ако напуснеше работа преди срока, губеше правата си на 
„жител”. - Спечелване на конкурс за научен работник в БАН или университет. 
Но съгласно тази наредба на конкурс за говорител в радиото или телевизията 
можеше да се яви само софийски жител...

Жителството беше админстративна мярка, която ограничаваше свободите на 
гражданите. Това беше феодална, крепостническа мярка, която пораждаше 
корупция. Жителство можеше да се купи „на черно”.
„Временната наредба” беше отменена през август 1990 година с указ на 
президента Желев.

[15] По данни от „Града и селото-1986“.
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[16] За всяко пътуване в чужбина задължително се искаше разрешение от 
Държавна сигурност. За това имаше създаден административен ред, който 
беше обвързан е издаването на международния паспорт и изходната виза. А с 
туристическите групи (туристическите пътувания в чужбина бяха само 
групови и организирани от държавните фирми „Балкантурист“ и „Орбита“) 
задължително пътуваше и представител на Държавна сигурност - 
неофициално известен на всички от групата.

В Държавна сигурност решението дали някой да бъде или не "пуснат“ да 
пътува в чужбина, се вземаше от конкретни служители. Тяхната дейност 
нямаше никакъв граждански или публичен контрол. Тя беше контролирана по 
вътрешноадминистративни правила, които неизбежно се сливаха с мрежата 
от междуличностни отношения и поради това произволът де факто беше 
неограничен.

Един пример за взето решение по този въпрос:

Внук на Панчо Владигеров желае да пътува до ГДР. Не му 
разрешават. Служител от Държавна сигурност задава въпрос на шефа на 
Шесто управление Иван Янкулов - защо не му разрешават и имат ли някакви 
данни, които да им дават основание за такова решение. Янкулов отговаря: 
„Какви данни?! Да стои тук, да му е...а майката! “ (Разказано ми е от бившия 
началник на УБО - генерал Сава Джендов при събирането на материали за 
книга.)

[17] Съвместното живеене на мъж и жена, без да са сключили брак (или поне 
огласили предстоящото сключване), беше нарушение и милицията директно 
се намесваше. Глобяваше, в по-предни години можеше и да изсели 
„нарушителя“.

[18] Имаше множество фиктивни разводи (не се знае техния брой), за да може 
семейството да запази жилището си, ако е над 120 кв. м. или притежава две 
жилища. Разбира се, че това не засягаше високата номенклатура - те успяваха 
да се „измъкнат“.

[19] Когато се изпращаше научен доклад (и от обществените науки!) до 
чужбина, той трябваше да бъде заверен от специален отдел по сигурността и 
държавната тайна в Академията.

[20] През последните векове българският народ беше най-затворената 
народностна общност в Европа.

[21] Инстанция на истина - авторитет, който излъчва в публичното 
пространство норма за поведение и мислене или оценка за социално нещо, в 
случая - различни от нормите и оценките на официалната власт.
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[22] „Азиатски“ като епитет, а не като географско понятие.

[23] Обществата на тоталитарния комунизъм.
[24] Два са ключовете за интерпретация на българското общество от времето 
на тоталитаризма - Октомврийската революция и Студената война.

[25] българското общество
[26] Тук под „компартията“ имам предвид политическата сила БСП (БКП), 
водена от хората, които останаха нейни явни или задкулисни ръководители 
до края на 1994 година.
[27] Имам предвид „първото“ СДС и сетне СДС и организациите, които 
получиха "тирета“ - т.нар. от Христофор Събев - "люспи“.

[28] Според комунистическата пропаганда, издържана от ЦРУ.

[29] Вероятно най-хубавата просъветска книга, писана от българин, е 
Радичковата - „Неосветените дворове“. Любовта към Русия е истинска и 
неподправена. Но от книгата личи, че за българина Йордан Радичков 
рационалността на съветската действителност е или неразбираема, или 
неприемлива. Тя не е българската норма, а както историята показа, и за 
руснаците не е.
[30] Според данните от „Града и селото-86 година“, 73 на сто от населението 
беше нерелигиозно. Вярата в Бог и позоваването на Светото писание се 
смяташе за анахронизъм. Атеистичната политическа власт системно и 
мащабно потискаше институциите на вероизповеданията.

[31] Иван Хаджийски, Опитимистична теория за нашия народ, С., 1974, с. 43- 
44.

[32] Христо Радевски, С., 1983, книга първа, с. 173.

[33] асйарйога - гр., отнесено към друга страна. Фразата по повод 
реформацията заемам от Ницше в „Несвоевремнни размишления“, С., 1992, с. 
185.

[34] Протокол на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП на 6, 9, 10,13,14 
юли 1987 година. ЦДА, Фонд 1Б, опис 68, а.е. 3052 „б“, лист 177-178.

[35] Например: научен работник в обществените науки, дипломат, служител 
на държавна сигурност и др. За упражняване на тези професии не беше 
абсолютно задължително членството в БКП, но нечленството беше 
изключение, често нарочно търсено от партийния комитет. Например - за да 
има аргумент пред чужденците, че не всички в посолството са членове на
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БКП... От партийните комитети се следеше мнозинството на определени 
работни места, и в определени професии, да се състои от комунисти.

[36] Желю Желев, Въпреки всичко, С., 2005, с. 90-109.

[37] Работен консенсус с такова съдържание беше присъщ на всяка 
конференция по онова време.

[38] Описвам структурата на социалистическия труженик на основата на 
многобройни партийни документи и политико-социологически разработки от 
периода след XX конгрес на КПСС. Тогава се говореше за моралния кодекс 
на строителя на комунизма. Несъмнено моралният кодекс присъства в снет 
вид в идеалния тип на социалистическия труженик.

[39] Поради голямото разминаване на практика между идеалния тип на 
комуниста и членовете на комунистическата партия, във всекидневието 
битуваше изразът „партиец“ като различен, дори противопоставен на 
„комунист“. А изразът „истински комунист“ беше изпълнен с положително 
значение и съм го чувал като такъв и от явни антикомунисти във всекидневна 
употреба.

[40] Заменил съм името на характерна организация.

[41] Заменено името на лицето.

[42] СДА, Ф 1В, оп 56, а.е. 20, С поставените в кавички - „Иван“ и „градския 
съвет“, замествам реалните имена.

[43] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28.

[44] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 41.

[45] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 96-97.

[46] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 98-99.

[47] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 102-103.

[48] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 83.

[49] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 4-5.

[50] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 32.
[51] СДА, Ф 1В, оп 54, а.е. 28, л. 103.

[52] Преподавателите по марксизъм през 60-те години развиваха мисъл на 
Хрушчов: психично болни ще има и при комунизма, те ще правят 
изключение, НО! - докато не се намерят лекарства за лекуването им. Тази 
Хрушчова теза, родена от неговата простонародна вяра в чудото на 
идеологията, имаше практическо приложение в неосталинистката практика на
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последвалата Брежневистка власт - разномислещи и странници се изпращаха 
принудително в психиатрии. Да се отрича (кратко казано) ръководната роля 
на партията, беше обявено за психично заболяване. Друг е въпросът, че при 
безогледността и всеобхватността на онзи режим, често психично 
неуравновесените хора намираха смелост да кажат „кралят е гол“. Има 
достатъчно примери, при които принудително лекуваните, когато биваха 
екстрадирани от соцлагера, и на Запад попадаха в психоклиники.

Това даваше основание за твърдението на властниците: „те са болни и затова 
бяха затворени, и защото са болни бяха против системата“. Без да разбират, 
че попадат в собствения си капан: „преследват болни за това, че са против 
системата и смятат, че това се лекува с хапчета“.

Тук се докосваме до големия проблем за болестното, ненормалното, 
странното, индивидуално различното.

[53] Използвам главни букви за Партия и Комсомол, за да бъда съответен на 
предмета.
[54] Христо Радевски, Избрани творби, книга първа, С, 1983, с. 296.

[55] Не бива да се бърка „държавното планиране“ с „бизнеспланирането“. 
Бизнеспланът се прави от бизнесменът (стопанския субект), който е 
негов изпълнител; държавният план се твори от специализиран 
административен орган, който спуска на всички стопански структури плана, 
който те трябва да изпълнят.

[56] Янош Корнай, „Социалистическата система. Политическата икономия на 
комунизма“, С., 1996, с. 131-134.

[57] Липсата на време, средства и познавателен капацитет не позволява да 
бъдат цялостно проверени всички факти, свързани с някое събитие, така че 
пренебрегването на факти и аспекти на факти (ако примем, че под „факт” 
разбираме нещо цялостно) е неизбежно. При това процедурата по 
пренебрегването не би могла да бъде обоснована за всеки отделен акт на 
пренебрегване, защото пренебрегваното нещо изисква повече време, средства 
и познавателен капацитет за неговото изучаване от онова, което не 
пренебрегваме, защото е необходимо не само да го опознаем, както познаваме 
непренебрегнатото, но и да преценим дали имаме основания, от гледна точка 
на познаването на събитието, да го пренебрегнем и какви са последствията за 
нашето познание от това.

Познанието постоянно е изправено пред безкрайността от подробности, които 
не могат да бъдат (поради липса на време, средства и познавателен 
капацитет) регистрирани, описани и измерени.
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Под регистрирани разбирам наименоване на нещото и неговото 
отграничавене от другите неща.

Под описание разбирам - именуване на формата, структурата и движението 
(развитието, функционирането) на нещото.

Под измерване разбирам - създаване на конвенционална мярка, съотносима 
към формата, структурата и движението на нещото, и извършване на 
конвенционални процедурли по измерване с мярката.

Но дори да предположим, че е възможно да се стигне до такова цялостно 
познаване на конкретно нещо, било то малко или голямо, познаване, 
фиксирано със знаци, ще се изправим пред знаков образ на познатото нещо. 
Бих оприличил такова познаване на фотографска снимка. Образът ще бъде 
конвенционален - напълно познатото нещо, ще бъде означено с различни 
конвенции: именуване и разграничаване; описание като форма, структура и 
движение; измерване.

Познавателната полза от знаковия образ се изразява в степента, в която 
познаваното нещо става част, детайл, елемент от Света на познаващия субект. 
Познаваното застава редом да другите познати части, датайли, елементи от 
същия Свят.

Същият резултат обаче ще бъде постигнат и ако нямаме цялостно познаване 
на конкретно нещо, а пренебрегнем (в повечето случаи - несъзнателно и/или 
необосновано) множество факти, свързани с него, но включим така 
получения знаков образ като част, детайл, елемент на света.

(В този смисъл планирането - планираше се не само икономиката - по 
неизбежност планираше съобразно интерпретацията на местната компартия 
на марксизма-ленинизма, който имаше претенцията да предлага цялостна 
представа за Света, а не толкова съобразно регистрираните, описаните и 
измерени факти.)

Сътветствието с образа на Света за факти от природата и на такива, които 
биха могли експериментално да се изследват, не е достатъчно, за да бъде 
признато, че даден знаков образ е верен или погрешен. Той трябва да премине 
през изпитанието на експеримента и практиката.
В Представата за Света е прието да се смята, че познанието за нещо е вярно, 
когато се препотвърждава при всеки отделен случай.

Не така стои въпросът при фактите от историята.
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При тях от първостепенна важност е дали образът на събитието се съгласува, 
съответства, разширява, препотвърждава образа на Света, или е в 
притоворечие с него. Няма друга проверка.

[58] Виж например „Работническо дело“ от 19 април 1950 г.
[59] Тук е важно да се знае, че орденът "Стара планина" е създаден по 
времето на Живков за награждаване на чужденци.

[60] „Работническо дело“, 31 октомври 1950 година.

[61] индивид - в смисъл на понятие за всеки човек, което е понятие за всички

[62] Виж Ейбрахам Маслоу, Мотивация и личност, изд. „Кибеа“, с. 127- 128.

[63] Който позволява тоталитаризма.

[64] Хана Аренд, Тоталитаризмът, С., 1993, с. 31.

[65] Иван Хаджийски, Опитимистична теория за нашия народ, С., 1974, с.70- 
84.

[66] Иван Хаджийски, Опитимистична теория за нашия народ, С., 1974, с. 53.

195



СРЕЩАТА НА КУХНЕНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ С 
КАБИНЕТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

(Наброски за идейния багаж на българския преход)

1. КУХНЕНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

По времето на тоталитаризма, у нас, в България, спонтанно възникна една 
специфична представа за демокрацията, която наричам - кухненска 
демокрация. Тя се раждаше в многогодишни спорове с приятели в задимени 
кафенета, в кухни, където се пускаше чешмата да тече и транзистора да сви
ри, „за да не могат да ни подслушват“, в безкрайни разходки из паркове и 
планини, в широко разпространяваните политически вицове, в ежедневни 
реплики по опашки и в претъпкани автобуси и трамваи. Тя беше резултат от 
обговарянето на онова, 1. което се случва, 2. на спомените от миналото, 3. на 
сведенията за събития и факти от Съветския съюз и другите социалистически 
страни, 4. на достигащите до страната предмети от Запад и информация за 
тамошния живот.

Обговарянето беше нецензурираният и независим от властта поток на 
споделяните сред народа мисли, с други думи обговарянето беше битието 
на дискурса на всекидневието.
Твърдя очевидни неща - 1. че такъв дискурс съществуваше; 2. че той беше 
независим и нецензуриран от властите; 3. че неговите актьори не преследваха 
цел; 4. че беше ценностно рационален.

Той беше основен интегративен фактор на неструктурираното и незаявяващо 
себе си гражданство. В случая под "тражданство" разбирам онова особено 
множество от индивиди при тоталитарната система, които официално бяха 
свободни, но всичките им проявления бяха в разрешителен режим. Можеха да 
вършат всичко, което е разрешено.

Въпреки че участниците в дискурса не преследваха цел, те (по-често 
неосъзнато) допускаха възможността, макар и абстрактна, за друг социален 
ред, където във фактите на живота биха могли да бъдат реализирани 
ценностите, които се възприемаха като неопровержими, включително и за 
официалната власт (тя не би могла да ги опровергае).
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Неконтролираният и нецензуриран от властите дискурс препотвърждаваше 
ценностите, върху които претендираше, че се основава тоталитарният 
комунизъм...

$ $ *

Принуден съм да припомня, че тоталитарният комунизъм възниква на базата 
на прастари мечти за идеално общество и идеален човек. Всеки средноразвит 
индивид по различен начин осъзнава и изразява мечтата за безсмъртие[1], 
вечност, всесила, вседоброта и всеможене. Мечта, която от началото на 
историческото време създава образа на боговете. Колкото и да се 
различаваме, мечтата за социален ред, съответен на азовостта, т.е. мечтата за 
добро общество, където личното пребъдване се реализира безконфликтно, е 
всеобща. Мечтата става Вяра в Рая - буквален или приземен в "практически 
възможното" и "научно обосновано общество".

Приемам прастарата теза, сравнително цялостно развита от Тейлър (2003), че 
доброто в човека има онтологичен, природен произход. Човекът е добър по 
природа. Добротата му не е въпрос на конвенция или на възпитание.

При някои то е свързвано с Отвъдното. Основната молитва на християнина 
Отче наш[2] представлява цялостна морална платформа за доброта:

"И когато Той беше на едно място и се молеше, 
след като свърши молитвата, един от неговите ученици Му рече: 
Господи, научи ни да се молим, както и Иоан[3] научи учениците си. А Той 
им рече: Когато се молите, казвайте:

Отче наш, Ти, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето 
Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на Земята; дай ни днес 
насъщния хляб, прости ни дълговете, както прощаваме на нашите длъжници, 
не ни изкушавай и ни спаси от сатаната; защото Твое е царството, и силата, и 
славата вовеки. Амин. "[4]

Основната молитва е:

- призив за всеобхватно тържество на Бога, който е не само всесилен, 
всемогъщ и вечен, но и вседобър и милостив, а ние сме негови чада - родени 
по негов образ и подобие;
- молба към Бога за насъщния, защото без насъщния не може да се оцелее;

- самопоставяне и самосравняване с всички хора пред Божия съд;
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- отхвърляне на липсата на мяра, т.е. стремеж към норма, нормалност, в 
придобиването, потреблението, имането;
- приравняването на липсата на самоконтрол със Злото;

- отхвърляне на злото.
Върху тези извечни стремежи към добро се градеше комунистическата 
идеология.

Комунистическата партия официално претендираше, че е възможно 
постигането на абсолютното добро в обществото, стига от него да се махне 
частната собственост, т.е. материалният мотив на егоизма, и то да се 
ръководи ценностнорационално (ръководната роля на партията и централното 
планиране).

Надявам се, че след тези думи ще стане по-ясно какво имам предвид, когато 
казвам, че неконтролираният и нецензуриран от властите дискурс на 
всекидневието препотвърждаваше ценностите, върху които претендираше, че 
се основава тоталитарният комунизъм.

* * *

Ще отбележа, че рисуването в "кухните" на мечтаното общество не бе 
свързано с по-обща представа за социалното развитие - дали то е циклично 
(начало, развитие и край), или е прогресивно-безкрайно (относителна 
безкрайност: докато съществува Земята, Слънчевата система и пр.) 

Цикличността може да се интерпретира по различни начини: 1. 
Общочовешката, всеобхватна цикличност, която е еднократна. Има 
сътворение, развитие и край. Преди и след социалното не съществува. 2. 
Цикълът на конкретното общество (държава) - възникване, развитие и край, 
цикъл, предхождан и следван от друго общество (държава). 3. Циклите в 
развитието на елементите на обществото или държавата (институции, партии, 
стопански структури и пр.). 4. Циклите на индивидуалния живот.

Макар да нямаше дискусия за това дали мечтата за ново общество е част от 
цикъл, или етап от безкрайността на прогреса, несъзнателно се 
предпоставяше, че цикълът на комунизма е приключил, за да продължи 
безкрайността на общественото развитие.

„Безкрайността на развтието” се приемаше по начина, по който се приема 
смяната на деня и нощта - без мисъл за началото и края на Слънчевата 
система. По подобен начин хората се надяваха да живеят и решават текущите 
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проблеми, а къде са локализирани проблемите в развитието - дали възникват 
поради особеността на цикличност, или са част от безкрайна възходяща 
линия, често наричана спирала, беше толкова маловажно, че за него не се 
отваряше дума.

Тук аз се спирам върху Всекидневието на промяната, а не върху Лотоса на 
промяната.

$ * *

Ние[5] се деляхме на успели и неуспели. На бедни и богати. На включени в 
системата на властта и изолирани (или самоизолирани). На явно и скрито 
мразещи системата. На подмазващи се и конфронтиращи се с властниците. На 
смели и страхливи. Деляхме се на хора с вратовръзки и хора без вратовръзки. 
Всякак се деляхме. Но на една основа бяхме единни: обществото трябваше да 
бъде свободно, демократично и справедливо.

Това беше светла, извисена представа, която виждаше бъдещето като Свято, 
като един реализиран Град божи. Знаците, че е така, бяха дадени при първата 
открила се възможост за свободна изява.

СВЕЩЕНОТО
Ще започна с паленето на свещи по време на митингите на СДС от зимата на 
1989 до лятото на 1990.

Още при първите митинги, често спонтанни, възникна практиката да се палят 
църковни свещи. Това беше осъзнато като знак, подкрепящ и синхронен на 
лозунгите за свобода и демокрация. На втория голям митинг, проведен на 10 
декември 1989, обявихме, че започваме двудневни бдения със свещи на пло
щад „9 септември". (Така се казваше тогава площад "Батенберг".) Наричахме 
тези бдения „мълчаливо присъствие“. Стоеше се по часове - сутрин от 10 до 
11 часа и вечер от 17 до 18 часа. Започваше пленум на ЦК на БКП.

Тези бдения вечер представляваха потресаваща гледка. Всеки със запалена 
свещ в ръка, някои - сложили свещите във високи пластмасови чашки. Дър
жаха свещите в мълчание между дланите си и изведнъж с мистично 
единство ги издигаха високо над главите си. Издигаха ги с лице към Партий
ния дом - мълчалив вик за промяна. Фотографията на едно от бденията стана 
плакат-календар на изборната ни кампания. Главно действащо лице в тези 
бдения беше отчето Христофор.
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Свещи бяха запалени и при прочутата „жива верига” около Народното 
събрание на 14 декември.
& ............

Свещи бяха палени и на следващия ден. На площад „Св. Александър Невски“ 
течеше перманентен митинг. Този път се говореше за „обективна телевизия“. 
Разбра се за смъртта на Сахаров. Започнаха да купуват свещи от храма. Пале
ха ги - Бог да прости, Бог да прости. Който си тръгваше, забождаше свещта в 
мръсния сняг, разстлал петната си под ели и безлистни дървета. Насити се 
снегът и плъзнаха свещите по первазите на прозорците на Академията, по 
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уличните бордюри, по стъпалата на „Св. Александър Невски“. Хората вместо 
поздрави си казваха - Сахаров починал, Бог да го прости. Бликналата светли
на от хилядите запалени свещи превръщаше София в световен град, надмог
нал страстите си.
В последните дни на декември вече на всички митинги се палеха свещи. 
Митингът се превърна в събиране заради съкровеното, изява на виеше 
разбиране, себеразкриване пред непознатите. Пречистване и 
сам оутвърждаване.
Това продължи и в следващите месеци. На 20 февруари 1990 година Христо
фор Събев излезе в „Демокрация“ с няколко реда, които казваха всичко за 
настроенията сред устремените към демокрацията граждани: „От 18 до 20 ч. 
всеки ден пред руския храм „Св. Николай“ и до Художествената галерия се 
свикват мирни религиозни (курсивът е мой - П.С.) мълчаливи бдения със све
щи, за да не се бави процесът на демократизацията. Докато не излязат 1 000 
000 души на площада, няма да се оправят нещата в България. Бог да бди над 
всички.“

И започнаха бдения - със свещи. На 26 и 27 февруари на площад „9 септемв
ри“ (сега „Александър Първи“ или „Батенберг“). След като изпя с множество
то „Отче наш“, отчето Христофор премина към гласуване. С гласуване преи
менува площада на „Демокрация“, с второ гласуване обяви 3 март за официа
лен празник. Не помня дали с отделно гласуване не направи официални праз
ници Великдена и Ко ле дата, или ги прокара заедно с 3 март. Цялата тази сце
на може да бъде възприета и като комична, но когато митинг-бдение-ли
тургия взема политически решения, той ангажира с управленски въпроси хи
ляди хора и е етап във формирането на политическа СИЛА. Свещите горяха и 
се пееше „Отче наш”, през зимата и пролетта (1989-1990) на всеки митинг, за
щото с митинги установявахме връзката с вечността.

Ще спомена една върховна картина - на митинга на 7 юни, на многохилядния 
митинг на Орлов мост, при невероятната възбуда от предстоящите свободни 
парламентарни избори, в карето на четирите орли, понесли на крилете си 
амбицията на възродения народ, идещ от хилядолетията, бе сътворен невидим 
храм. Пеещото множество запали свещи и запя „Отче наш”,.

Формираната политическа сила (СДС), се свързваше със Свещеното, 
Крайното, Върховното добро. От тази сила се очакваше Всичко, на нея се 
възлагаха всички надежди на онези, които имаха причини да искат още и още 
от живота.

Паленето на свещите и пеенето на „Отче наш”, извеждаха политическите 
вълнения от руслото на обичайното, където хората са задвижвани от 
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мотивите за лично оцеляване и напредък. Манифестно се преживяваше 
единението на индивида с Върховното, Вечното, Великото, Всеобщото, 
Крайното; дали ще бъде наречено Бог, Дух на нацията, общочовешка 
Същност или нещо друго, е без значение. За да бъде възможно това 
манифестно единение, всеки от държащите запалена свещ го беше 
многократно преживявал скришно, тайно - в самота или сред близки. Там, в 
„кухнята”, бяха мислени и разбирани житейските, общностните и 
историческите факти, мислени и разбирани свободно в хоризонта 
на Върховното, Вечното, Великото, Всеобщото, Крайното, като напълно се 
загърбваше йерархията на тук и сега. Беше дошъл мигът, когато всеки 
можеше да заяви, че за него е валиден този мисловен хоризонт, а не 
споменатата йерархия.

Мигове на катарзис.
Защото десетилетията на тоталитаризма могат да се интерпретират и като 
трагедия за социализирания индивид, който без вина и съд беше лишен от 
възможността да играе ролята на свободен човек; трагедия, тъй като в 
модерно време отъждествяването на индивида с ролята на свободен човек е 
базово за неговата идентичност.

„Кухнята” е килия от самозатвор. Господстваше обща нагласа, настойчиво 
утвърждавана от властта, че в „кухнята” ще се пребивава доживотно. Но 
стената се срути, самозатворът загуби смисъл, индивидът разбра, че сюжетът 
на играната социална драма е изчерпан, представлението е свършило.

Но! Той беше преживял драмата.
Тепърва щеше да си отговаря на въпроса „как”. В обществото, както е 
известно, такъв разговор не се състоя.

Да се върнем на запалените свещи и митинговото скандиране на "Отче наш". 

След изборите за Велико народно събрание, недоволните от резултатите 
студенти започнаха окупационна стачка, която през юли се изнесе от 
Университета и се превърна в Град на истината.

ИСТИНАТА!
Истината се превърна в понятие на Вечното, Смисъла, Народа, Върховното.

Вече се действаше в нейно име.
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ИК на общонационалното движение 
„В името на истината“ 

кани

всички свой членове и симпатизанти на

МИТИНГ

ИСТИНАТА 
СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА

пл. „Демокрация“ 
от 18.00 часа на 14. 08.1990 год. 

(ВТОРНИК)

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Срещу комунистическия тоталитаризъм - конкретен политически ред, се 
изправяше Истината, която според контекста беше Върховна и Непобедима 
Сила. За Истината се провеждаха митинги, шествия, бдения, събрания, 
конференции, издаваха се вестници. Нейните привърженици, предимно 
преподаватели от Университета, научни работници и популярни артисти, се 
бяха организирали в Общонационално движение. Те имаха свой
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Изпълнителен комитет и за няколко седмици бяха в центъра на обществено- 
политическите събития в страната...

Паленето на свещите, общото скандиране на "Отче наш", както и изявилата се 
с различни акции и формирования вяра в Истината бяха спонтанни прояви. 
Чрез подобна спонтанност се реализират митовете на колективното 
подсъзнателно. Между вярата в Истината, непобедима, неоспорима, 
непреходна, и вярата в Бога - всесилен, вечен, всемъдър, няма граница - това 
е една Вяра с две имена.
Темата е с хилядолетна история във философията и теологията. Ще посоча 
само две фрази от Евангелието на Йоан: Христос казва: „Аз съм пътят и 
истината и животът.”[6] И после: „Духът на истината, който изхожда от 
Отца...”[7]
През зимата и пролетта на 1989-1990 година чрез спонтанните акции на 
атеисти и слабо религиозни хора оживяваха митовете на християнската 
цивилизация. Христос беше слязъл на Земята и се разхождаше из София.

Ще цитирам Юнг:

„Няма как да не говорим за Христос, тъй като той е живият още мит на 
нашата култура. Той е героят на нашата култура, който независимо от 
историческото си съществуване олицетворява мита за божествения прачовек, 
за мистичния Адам. Той заема центъра на християнската мандала, той е 
господарят на тетраморфоса, т.е. на четирите символа на евангелистите, 
които означават четирите колони на трона му. Той е в нас и ние сме в него. 
Царството му е скъпоценната перла, заровеното в нивата съкровище, семето, 
от което ще поникне голямо дърво, и небесния град. Както Христос е в нас, 
така е в нас и неговото небесно царство”[8]
А какво е Небесното Царство освен мечтата за уреден, правилен, истинен 
Град, в който живеят физически въплътени ангели, разбира се с човешки 
потребности, но умни, разумни, единни, всеобщи. Постига се екстазно 
единение в името на Истината.

ГРАДЪТ
За да бъде картината пълна, след изборите за Велико народно събрание, през 
юли 1990 година, възникна Градът на истината. С палатки или без палатки, 
насядали, налягали по паветата на площада, жени, мъже - всичките 
образовани, елитни: професори и студенти, артисти и художници. Част от 
духовния връх на страната, елит без кавички и ирония. На снимката "се 
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виждат" стотици книги, хиляди статии, десетки титли, ордени, медали и поне 
един милиард в евро.

Бяха създали Град. С кмет, общинска управа, църква...

Градът на истината тепърва ще се развива - това е първият му ден. На 
снимката е групата на АСП, където се виждат един до друг различни, но 
много интелигентни хора.

* * *

ГРАДЪТ е символ на мощен архетип, това е лицето на Царството божие. 
Царството божие е вътре в човека - който познае себе си, ще познае него. То е 
доброто, светлото, чистото, истинното в душата на човека. Но както 
несетивният Бог добива сетивност чрез земния живот на своя Син - с 
Назарет, яслата, чудесата, проповедите, Голгота, Божия гроб, така 
несетивното Царство божие намира своя видим образ в Град. Доброто в 
индивидите поотделно, Царството божие у всекого поотделно, се организира 
и обединява в Град.
Град особен, свят и свещен. Вечно възобновяващия се Йерусалим. Той е 
крепост на Духа, на Вярата, на Истината. Доказателството, че Доброто е 
възможно, е осъществимо.
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Два примера от българската култура.

Ботев изпраща телеграма до Парижката комуна: „Братски и сърдечни 
поздрави от българската комуна. Да живее комуната! ”[9]
Мечтата му е - комуната, т.е. Градът. „Българската комуна”, нещо не само 
несъществуващо, но и невъзможно в онези години, е също метафора за Града. 
Да си представим тогавашна България - значителни части от Северна 
България (и не само там) живеят в уземници. Землянки - едностайни и 
двустайни. Някъде редом с животните. Знаем за Копривщица и поговорката, 
че шоп като отиде там, покрай която къща мине се кръсти. Защо? Защото като 
минаваш покрай църква, трябва (това е в нормите на всекидневието на 
християнина) да се прекръстиш. Шопът мисли, че са църкви.

А къде е Шоплукът - територията между Ихтиман, Самоков, Дупница, 
Кюстендил, Куманово, Враня, Ниш, Пирот, Видин, Ботевград. Това са 
шопите. Те са приемали копривщенските къщи за църкви, защото техните са 
нещо ама съвсем не такова. Дворовете са оградени - в елитния случай с плет, 
а иначе, обичайно с тръни. Селищата по кърджалийско време (края на XVIII 
началото на XIX) са защитени със "крепостни стени" от плет.

Когато Ботев пише за българската комуна, Цариград - Истанбул, е най- 
големият български град.

Не емпиричната реалност на Града го подтиква да каже "българската 
комуна", а високи идеали[10].

Половин век по-късно Смирненски пише стихотворението Москва:

МОСКВА

Москва, Москва!
Ти ярко пак пламтиш, ти пак туптиш!
Ти пак си огнено сърце 
и с ясна пурпурна усмивка бдиш 
над братски стиснати ръце.
Че блясъкът на твоята зора 
раздра световната тъма, 
че ти като възторжена сестра 
събра на цялата земя 
и радостта, и бурната печал!... 
Москва, Москва! 
сърце от разтопен метал!
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Москва, Москва!
Пред твоите стоманени врати 
разби се вражата вълна; 
звездата ти с рубинен лъч трепти 
над всяка горестна страна, 
където робът цял живот оре, 
а мре лишен от късче хлеб, 
където пролетарското море, 
възвре от пламъка свиреп 
на петгодишна демонска война. 
Москва, Москва! - 
звезда на нови времена!

Москва, Москва!
От своите площади днес мълвиш 
присъда над вековен гнет.
Сред теб са Лондон, Рим, Берлин, Париж, 
сред теб и целий пролетарски свет. 
И горда в своя блясък и гърмеж, 
с копнеж за сетната борба, 
пламтиш чрез всеки старец и младеж, 
зовеш кат бронзова тръба, 

и твоя зов веригите руши!... 
Москва, Москва! 
вулкан от пламнали души!

Москва не е профанен град. Поетичната метафора я представя със 
структурата на свещеното място: оградена е със стоманени стени; в центъра 
има рубинена звезда; в нея гори благороден огън; тя пулсира и излъчва 
светлина; по мистичен начин побира в себе си останалите градове... Нейната 
зора раздира „световната тъма”; навсякъде по Света „пламти чрез всеки 
старец и младеж”, т.е. тя е подобна на Царството божие, което е във всеки 
човек.

За Смирненски Москва е Градът.

Градът е пространството, мястото, където (на Този свят) са реализирани 
чистотата, непорочността, истината, доброто, справедливото, разумното, 
свободата, красивото, общностното, духовното и душевното... Смирненски 
завършва: „ Москва, Москва!/вулкан от пламнали души!”
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Вулкан от души! Общност и душевност; всесветски значимо 
съществуване; общение в екстаз. Метафората ни отпраща към Рая...

А тази снимка е от вече развития Град на стината. От многото лица 
разпознавам големия актьор Константин Коцев. Той е този, който обяснява 
някому нещо пред палатката, на която е поставен надпис "Артисти за 
демокрация".

Имаше, както споменах, палатка - Църква, друга - Община. Свещеник в така 
получилата се енория беше отец Амбарев. Гражданите стоят, седят, 
разговарят, чакат. Истината трябва да победи!

В ролята на Града е другото свещено място - манастирът. Благочестивите 
християни, като знаят, че имат „помежду си свети обители и общества на 
монаси, ненапразно търпят, но пазят нещо, което е сходно със съкровище 
(курсивът е мой - П.С.), скрито в полето, което обилно ще обогати с духовно 
богатство всеки, който успее да намери достъп до него.”[11]

За Ботев сходното със съкровище е Парижката комуна, защото тя е искала "да 
направи човека повече от син божий и гражданин - не идеал, а същ човек, и 
от него да зависи градът, а не той от града" [12]. За Смирненски 
„съкровището” е Москва.
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И при двамата Градът решава основен социален и политически въпрос: 
сблъсъкът между бедни (онеправдани) и богати (властници). Ботев завършва 
Смешен плач по повод разгрома на Комуната: „Нека сега нашата 
журналистика задържи сълзите си, както ще ги задържи в европейската - за 
да оплаче други столици, други варварства и страдания, кога робът извика на 
господаря си: кой си ти, що плачеш? Мъж ли си, жена ли, или хермафродит - 
звяр или риба?... И ще бъде ден - ден първий.”

Бог е мъртъв, но свещеното остава. Има свято място, време, вещи, мисли и 
персони. Париж е Градът само докато е комуна. Тогава и само в този период 
той е свещен[13] Шо 1етроге на коспомогонията са имплициране във всяка 
„конструкция” и във всеки контакт с един „център”. [14] „Центърът” е Градът. 
Градът отново ще бъде намерен, „кога робът извика на господаря си: кой си 
ти?” Тогава „ще бъде ден - ден първий”, ще се положи Началото и значи ще 
започне Сътворението. „Премахването на профанното време" - както пише 
Мирча Елиаде - и включването в митичното.

С това искам да кажа, че митовете на християнството, трансформирали 
митовете на предходните епохи, оцеляват в модерни времена в социалната 
активност и на атеистите, някои от които - войнствени атеисти. Оцеляват, 
защото митовете са форми на психичното, изразявани чрез различни знакови 
системи.
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* * *

Нека се върнем отново при свещите, Отче наш, Града на истината и лятото на 
1990 година, когато комунизмът си отиваше и се откриваха всички 
възможности най-после да реализираме на практика представата си за 
демокрация.

Представата беше родена от непосредствения живот в тоталитарна България.



Това не е Градът на истината - това е началото на Студентската стачка от 11 
юни 1990 г. Студентите са за демокрация и затова са тук - те не са съгласни с 
изборните резултати.

Социалният ред, към който се устремява народът, застинал в закони и 
практики на Запад, трябва да се постигне като се отрече Досегашният ред с 
пълното му разпадане. Улицата вече не е Улица, кръстовището не е себе си, 
градските комуникации са загубили смисъл. Тази непосредственост се е 
случила, защото има съмнение, че не са спазени правилата, към които сме се 
устремили.

Тези правила няма да бъдат спазени и в следващите избори. Ще се купуват 
гласове, ще пътуват автобуси със серийни гласоподаватели, ще пристигат 
екскурзианти от чужбина, дори ще се сменят цели урни и това ще бъде 
известно на публиката, но тя няма да блокира улици и кръстовища, защото 
границата ДО-СЛЕД е мината. Хаотичната система - обществото е 
преминало през бифуркацията, вече е в друго фазово поле.

Ще вметна, че ние - живелите в България, си имахме собствен проблем, за
почнал с края на Втората световна война, която си беше решила своя проб
лем: фашизъм или антифашизъм. Ние участвахме в една трета световна вой
на, където се решаваше новият исторически въпрос: демокрация или комуни
зъм. Бяхме на страната на демокрацията. Кухненската демокрация[15].

* * *

210



РУСИЯ
За да се разбере смисълът на тази бележка, ще припомня Унгарското 
въстание от 1956 година.

Няколко думи за него.

Под влияние на XX конгрес на КПСС (февруари 1956) и оставката на вожда 
на Унгарската партия на трудещите се Матиаш Ракоши (юли 1956), у 
унгарците възкръсва надеждата за либерализиране на сталинисткия режим.

През октомври в Будапеща започват протести против властта на компартията. 
На 6 октомври е тържественото погребение на посмъртно реабилитирания 
Лаело Райк - убит след скалъпен процес през 1949 година. Надеждите за 
реформи и смекчаване на режима са извънредно силни. Има всеобща възбуда. 
В страната тайно пристига генерал Серов - председател на КГБ. Той лично 
ще ръководи операцията "против надигащата се контрареволюция".

Началото е дадено от голяма студентска демонстрация на 23 октомври в 
Будапеща, събрала над 250 хиляди души. Участниците настояват за свободни 
избори, премиер да бъде издигнат отново Имре Наги (1896-1958), 
който е отстранен през 1955 от Ракоши. Второ - искат изтеглянето на 
съветските войски. Манифестацията е остро осъдена по радиото от новия 
партиен лидер Ерньо Герьо. Това довежда до опит от демонстрантите да 
завладеят сградата на радиостанцията. Органите за сигурност стрелят и 
убиват неколцина, което ескалира активността на гражданите - за няколко 
часа те се снабдяват с оръжие, разграбват оръжейни складове, работници- 
металурзи разбиват огромна статуя на Сталин. Започнала е революцията.

Същата вечер под съветски натиск, Герьо - първият секретар на унгарската 
компартия, иска "братска помощ" от Съветския съюз и съветските войски се 
отзовават - танковете тръгват "срещу контрареволюцията". Започват улични 
боеве. Под напора на събитията Герьо е заменен от Янош Кадар (25 
октомври). На 28 октомври новото правителство (начело с Имре Наги) 
постига примирие със съветските части. На 29 октомври са разпуснати 
унгарските органи за сигурност. На 30 октомври е разтурена Унгарската 
партия на трудещите си, като на нейно място е създадена Унгарската 
социалистическа работническа партия начело с Кадар. Имре Наги обявява 
края на еднопартийната система. Руснаците дават вид, че са съгласни да 
изтеглят войските си.

При вестта за нахлуването на съветски войски на 1 ноември Наги обявява, че 
страната излиза от Варшавския договор и става неутрална. Обръща се към
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ООН и иска там да се разгледа унгарският въпрос. На 2 ноември Имре Наги 
протестира пред Съветския съюз за продължаващото нахлуване на негови 
войски на територията на страната и уведомява ООН. В кабинета на Наги 
вече влизат представители на забранените през 40-те години демократични 
партии (3 ноември).

Същия ден Янош Кадар, според някои под съветски натиск (Андропов е 
посланик там) [16], напуска Будапеща и отива в Солньок, където създава т.нар 
Унгарско революционно работническо-селско правителство. Руснаците 
продължават да имитират, че се изтеглят, а идващите нови войски са 
представяни като охрана на изтеглящите се. Вечерта на 3 ноември 
министърът на отбраната на Унгария - Пал Малетер е поканен от съветския 
щаб на преговори по изтеглянето на войските. В полунощ, когато 
преговарящите вдигат тостове за споразумението и дружбата, нахлуват 
агентите на КГБ, водени от генерал Серов, и арестуват унгарската делегация. 
[17]

На 4 ноември сутринта съветските войски атакуват Будапеща - формално по 
молба на „правителството” на Кадар. Андропов продължава да успокоява 
Имре Наги - нападението е грешка, няма такова нареждане на съветското 
правителство. Имре Наги се обръща по радиото към нацията и Света. 
Геройската съпротива на защитниците е сломена. До края на месеца е 
установен контрол над цялата страна. В боевете загиват над 3 хил. души, 200 
хил. емигрират зад граница.

Имре Наги заедно със свои министри се укрива в посолството на Югославия. 
Съветското правителство и правителството на Янош Кадар гарантират 
безопасността им. На 21 ноември те излизат от посолството, попречват им да 
се качат на очакващия ги автобус и веднага са арестувани. Следват дълги 
месеци на разпити, изтезания, завършили със съдебен процес. Шестимата 
арестувани при излизането от югославското посолство загиват: един умира 
при мъченията, един е удушен по време на гладна стачка, другите четирима 
са разстреляни след съдебен процес през лятото на 1958 година.

Това е последният политически процес в съветския блок, когато подсъдимите 
са осъдени на смърт. [18]

Кадар започва репресии срещу участниците - арестувани са няколко десетки 
хиляди души, извършени са няколкостотин екзекуции. Започва т. нар. 
„нормализация”.

Нахлуването на съветските войски в Унгария предизвиква световен отзвук. 
Дори в Съветския съюз негодуванието от намесата предизвиква вълнения.
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Има студентски вълнения. В Московския университет се провеждат митинги 
с антисъветски лозунги и плакати [19].

* $ *

Имре Наги е комунист. През Първата световна война попада в плен в Русия, 
където влиза в болшевишката партия и воюва в Червената армия. През 1921- 
1928 е отново в Унгария, а след това пак в СССР вече като деец на 
Коминтерна. През 1944 се завръща в родината си, където е министър на 
земеделието, впоследствие и на вътрешните работи. Член на Политбюро от 
1948. Неговите политически възгледи не подлежат на съмнение. Освен това 
той е проруски и просъветски настроен, но е унгарски патриот.

Той се обявява против колективизацията на селското стопанство и изпада в 
немилост пред партийния вожд Ракоши. През 1951 е изваден от състава на 
Политбюро. След смъртта на Сталин през 1953 става премиер със съветска 
помощ. Москва разчита на него. През 1955 е отново свален от Ракоши и този 
път е изключен от партията.

В навечерието на Унгарското антикомунистическо въстание от 1956 е 
възстановен в партията. След избухването му става премиер (24 октомври - 4 
ноември). Както споменах по-горе, включва в правителството си министри от 
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некомунистическите партии и обявява Унгария за неутрална държава. 
Арестуван е от съветските тайни служби, осъден на смърт и екзекутиран.

* * *

Ще откроя два проблема, свързани с Унгарското въстание: отношението към 
съветския войник (и не само към войника) и отношението към миналото на 
Унгария.

От огромната литература ще използвам коментарите в албум от черно-бели 
снимки, правени от анонимен фотолюбител през унгарската есен на 1956 
година. Албумът е издаден на български през 2000 година в Будапеща. Той е 
послание към българите, отправено достатъчно време след въстанието.
На няколко снимки се виждат убити съветски войници, паднали на 
будапещенска улица.
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Коментарът е:
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"Ако можеха да знаят...

Но не знаеха...
Живяха някъде, уединени сред безкрайната руска степ, сред славянска печал, 
във византийска отврата и разбираха, познаваха, накрая постепенно дори 
заобичаха погалването на бича.
Живяха в Империята, която през цялото си съществуване зобаше хора, ядеше 
собствените си поданици. Живяха - и не се превърнаха в Достоевски. Ако 
внезапно се прекъсне нишката на разговора, ако в една компания настъпи 
тишина, ние казваме: "Ангел прелетя над нас": А в такива случаи те 
промълвяват: "Някъде се е родил милицай".

Ако нищо не знаеш за тях, знай поне това. За да проумееш нещичко от 
душите им.
Един ден може би някой от тях ще помоли за прошка. Заради прикованите 
върху вратите на собствените им домове новгородски граждани. За Иван 
Ужасния, който по-късно, явно от политически подбуди, властническата воля 
омекоти на Иван Грозний... За милионите, хвърлени да умрат от студ и глад. 
За онези, които бяха натирвани върху минните полета, защото трябвало да се 
побърза с настъплението. Някой ще поиска от тях прошка за всичко. За 
неизразимото. И за всичко това, че тръгнаха към Суец, а се намериха на 
будапещенските улици с изцъклени очи, изгорели на въглен, умряха тук 
мизерно, от жизнерадостните бомби на деца, бранещи отечеството си.

Все някой ще поиска прошка.

Дотогава и от нас им се полага едно кимване от съжаление.

То все пак е почти опрощение."

Руският войник е видян не просто като поробител, враг или нашественик. Той 
е представител на чужда култура. Но не чужда в смисъл на различна, а на 
изостанала, примитивна, грозна.
Бих нарекъл този тип отношение към него - "типично европейско". Подобно 
на онова, което имат възрожденците към османците.

Благодарността за приноса в победата над хитлеризма се смесва със 
съчувствие към дадените жертви от народите на Съветския съюз, които от 
векове живеят в условията на неприемливи за европееца нрави.

Нищо подобно, дори като намек, няма в българското отношение към 
съветския войник и носената на върха на неговия щик тоталитарна идея. Той 
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е внук на руските войници, воювали за българската държавна независимост. 
Той е наш, свой. Съветският съюз е Русия! Русия, която ни е освободила!

Нещо повече - България като държава се самопоставя като дете, наглеждано 
от Русия.

Затова, а и поради безмерният конформизъм на българската интелегенция, в 
хиляди стихове българските поети възпяват Съветския съюз. Ще посоча само 
едно, знаково, на Орлин Орлинов -

"Ода за СССР":

За тебе е моята ода, 
за тебе е моята песен, 
за тебе - 
днес и завинаги...

Ти трябва всичко да можеш.
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Ти трябва всичко да имаш: 
танкове и ракети, 
свръхзвукови самолети, 
гениални физици, гениални поети, 
мозъци електронни, 
микрополупроводници, 
станове многотонни, 
океански атомни подводници, 
черна металургия, 
пещи доменни, 
вълнуваща драматургия, 
хидроцентрали огромни...
Ти си "виновен" за всичко: 
че имаш още сламени хати, 
че нямаш в изобилие 
червени домати, 
че не си в крак с парижката мода, 
виновен си даже за моята ода.

Боже господи!
Матушка мила!
Кажи
откъде 
си взимаш богатирската сила? 
Упрека да посрещаш с ласка, 
удара - с удар, 
угрозата - с нахлузена каска?

Ти трябва всичко да можеш.
Ти трябва всичко да имаш: 
нефт, 
злато
и диаманти, 
взводни командири, 
маршали - таланти.
Ти трябва революцията да не спираш. 
Ти трябва блудния син да разбираш, 
а за да може 
спасеният
от твоя солдат да се чумери -
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търпение,
спокойствие в сибирски размери

А знаят ли тия
нови пророци и вехти витии, 
че ако речеш 
свойте отворени вени да спреш 
само месец, 
само година,
само една петилетка -
и ти,
като старата Белгия, 
със сапунена пяна свойте черни асфалти 
ще четкаш?

А знаят ли тия
нови пророци и вехти витии, 
че ако ги няма твойте дула, 
че ако ги няма твойте крила, 
че ако ги няма твойте площадки, 
разговорите с тях 
ще са страшни 
и кратки?
Стига!
Стига!
Стига!
Точка на тая игра.
Баста на тая мелодрама! 
В тоя свят
озверен, 
настървен 
и зъбат - 
два пътя няма! 
Или тук. 
Или там.
Диалектиката е ясна.
Измерена до грам.
И ние добре истината знаем: 
за всяка продадена капка любов - 
американски заем.
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И ако ръката, 
която уби 
Кенеди I, 
Кинг Черни, 
Кенеди II, 
рече да запали 
земята, 
водата, 
небесните простори, 
кой ще отбие безумния удар? 
Кой ще ни защити? 
Небесно знамение?
Някакво чудо?
Ти!
Ти!
Ти!
Ти!
Ти ще бъдеш първият, тоя, 
който ще влезе в ада на боя, 
твоя Андрюша 
ще яхне катюша, 
русия Ванка 
ще влезе във танка, 
твоя Альоша 
ще мине по страшните бойни полета, 
за да остане безсмъртен, 
по нечии чужди тепета!
Тук няма шега. 
Няма измама. 
Един е пътя. 
Два пътя - 
няма!
И нека ни хулят. 
Нека се пенят.
Такъв е законът на нашите дни: 
който на теб, СССР, 
измени - 
той на великата правда изменя. 
За тебе е моята ода, 
за тебе е моята песен,
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за тебе -
днес и завинаги...

Това стихотворение е синтетично, то изразява цялостното отношение на 
българската публичност по времето тоталитаризма към Съветския съюз. Тук е 
всичко: разделеният от Студената война Свят; ние сме Доброто, другите са 
Злото; ангажирането на СССР с ролята на суперсилата на Доброто; жертвите, 
които гражданите му дават заради това; несправедливите обвинения към 
СССР...

След 10 ноември 1989 година Орлин Орлинов е питан за тази ода:

„През 1969 г. ви правят лауреат на най-високата награда по онова време - 
Димитровската. Какъв беше конкретният повод за това отличие?

- Моята „Ода за СССР”.
- По поръчка ли я написахте?

- Ако сега ме попитате, защо съм написал „Ода за СССР” - не мога да кажа. 
Никой не ми е поръчвал. Написах я на едни дъх една нощ при една жена. Бях 
запален по живота, защото вярвах в една идея. Е, претърпях крушение! Тежко 
го преживях. Тези, които ставаха на крака и виеха, сега се спотаиха като 
плъхове, артистите, дето с моите оди и стихове вили вдигнаха - онемяха.”[20] 

Няма причина да се съмняваме в неговите думи. Одата за СССР е спонтанна - 
тя е изблик на подсъзнателното; положителното отношението към СССР е 
обусловено от идентичността - СССР, това сме ние; част от 
българите[21]възприемаха СССР по този начин.
У нас не се намери мярата, включително и в наши дни, когато сме членове на 
Европейския съюз, между благодарността към Русия за Освобождението, 
респекта към нейната сила и елитна култура, изгодата, която бихме имали 
при икономическото си сътрудничество с нея и очевидния факт, че 
българските образци за социален ред, начин на живот и статут на личността 
са западноевропейски.

Велика е Русия, кат Русия няма втора, но българската мечта не е Херсон, а 
Виена. И това не е от днес. Десетки са примерите. Дори преди 
Освобождението, възрождениците и национал-революционерите, които 
очакват помощ от Русия за освобождението на страната, не виждат в нея и 
нейния социален ред пример за бъдеща България...
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* * *

Да продължим с унгарския албум. След серия от други снимки и кратък 
коментар за комунизма следва текст:

"И един народ на изток от Елба реши, че сам ще си помогне.

Един народ реши да си възвърне живота, предците, традициите, родината си, 
човешкия си език, да възвърне смисъла на думите си, да възстанови старите, 
сънливи следобеди, свещениците си, учителите си, героите, миналото, 
любимите си, бъдещето на децата си, звънтенето на нявгашните трамваи, 
дългите разходки из Хювошвйолг, движението, с което старият селяк 
прекръства хляба; един народ понечи да си върне своите прокудени писатели, 
поиска добрите граждански обноски вместо грубия, безсмислен идиотизъм на 
партийните функционери, бивши слугини, лумпенпролетари, мизерници 
московити - един народ искаше живот, вместо комунизъм...

Така и затова избухна революцията.

И се преобърнаха автобусите, подпалиха се камионите, а сред задушливия 
дим разцъфнаха смътни, прекрасни надежди. "[22]

Вярно е, че между смъртта на Сталин (1953) и Унгарското въстание (1956) 
има надигане на българския патриотизъм. По радиото по-често звучат 
български песни, в печата се появяват статии, които макар и приглушено, 
защитават патриотични тези, подражаването на съветското губи 
интензивност.

Но додеветосептемврийска България не е оставила аргументи, за да избухне 
заради нея революция против обществения модел, наложен от Русия.
Многопартийната система е ликвидирана още през 1934 година. Загубени са 
четири поредни войни. България е сред петте победени след Втората световна 
война държави[23]. (И Унгария е сред победените, но нейният случай е друг.) 
При преговорите за мир, Съветският съюз влиза в ролята на гарант на 
териториалната цялост на страната. Народният съд и пропагандата са обявили 
за "фашисти" всички, управлявали до 9 септември.

Самата идея за демокрация е станала "фашистка", всеки неин защитник е 
обявен за "фашист".
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Българските свещеници са обект на присмех[24], учителите и интелигенцията 
като цяло са левичари, героите или пряко или чрез създадения публичен 
образ са свързани с Русия. Страната живее в изолация от Големия свят...

Възникнал е

ОБСАДНИЯТ СИНДРОМ
В Г олемия свят двете свръх сили стоят една срещу друга с ядрените си 
арсенали. Съгласно тяхната договорка България е в съветската сфера на 
влияние. През пролетта на 1946 година САЩ осъзнават, че техните "шансове 
за влияние върху бъдещето на България са се изпарили. "[25]

* * *

Това са значими фактори в политическия и социално-икономическия живот 
на страната. И тъй като страната е малка, икономически слаба, изолирана, 
самосъжаляваща се, с нискочели управници, нейното положение е 
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трагикомично: "Съзнавайки малката роля, която играят на международното 
поле, българите проявяват чувствителност към критики отвън. И обратно, те 
проявяват почти наивна гордост при всяко развитие, което оставя 
впечатлението, че увеличава международния престиж на
България" [26] Гордостта е свързана с повишаване статута на няколко чужди 
посолства, с посещението на чужд държавен глава от Африка, с успех на 
български колоездачи в Обиколката на Египет, с аплодиран фолклорен състав 
в някое френско провинциално градче, с одобрение на българското 
саламурено сирене на кулинарна изложба. Нищо никаква информация в 
гръцки вестник за участието на България на XX международен мострен 
панаир в Солун е преведена и цялостно публикувана в "Работническо дело", 
коментирана е по радиото.
Дипломатите в София започват да разглеждат като успех, ако някой "старши 
член на режима" има възможност да посети западна страна, за да "получи 
представа за различния свят, където мислите и размяната на идеи не са 
командвани и контролирани. "[27] Такива посещения за съжаление не са в 
състояние да променят заченатия процес на формиране на обсаден синдром.

* * *

* * *

Обсадният синдром характеризира българското общество по времето на 
тоталитаризма. Той е резултат от езиковата, културна, икономическа и 
политическа изолация на страната и се изразява в обсебеност на съзнанието 
от българското всекидневие. Това е неспособност да се погледне отстрани на 
обичайното - от небрежното отношение към задълженията, до пилеенето на 
време и лошата хигиена. Това е неспособност да се оценяват управляващите 
такива, каквито са - от Георги Димитров, през Вълко Червенков и Тодор 
Живков до хилядите посредствени мъже и жени, озовали се по волята на 
случая на важни постове в столицата, по градовете и селата 
на незначителната балканска държавица.

Нещо повече, не само че липсва трезв поглед върху обичайното, обсадният 
синдром го превръща ту в превъзходно положително, ту в нещо крайно 
отрицателно. Синдромът понякога е амбивалентен, но в общи линии се 
изразява в засилена неувереност в оценката на нормално-ненормално.
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Обсадният синдром беше резултат от водената политика на изолация.
Създадената от Сталин Съветска империя властваше чрез принципа: 
разделяй, изолирай разделеното и владей.

Българският народ вероятно беше най-изолираният народ в Европа. Малък 
език, малък народ, минимално владеене на големи чужди езици, никакъв внос 
на оригинална западна литература, затруднено пътуване в чужбина.

Ще посоча няколко цифри, валидни за 1986 година, на общата тема

"Никакво разбиране на":

възраст английс 
ки

френс 
ки

немс 
ки

испанс
ки

до 17 год. 81,98 72,37 80,18 100,00

18-23 88,57 82,29 84,34 99,20

24-28 92,05 85,47 86,11 99,79

29-38 92,42 87,87 89,34 99,67

39-48 95,82 91,39 92,61 99,34

49-55 98,11 93,78 96,22 99,46

56-60 98,52 95,11 95,22 99,32

61-70 99,21 96,67 97,06 99,44

над 70 
годишни

99,34 97,14 97,80 99,56

Общо 94,92 90,47 91,86 99,50

А свободното ползване на тези езици е:

- английския - 0,66 на сто от населението;

- френския - 0,64 на сто от населението;

- немския - 0,59 на сто от населението;

- испанския - 0,08 на сто от населението.

При това 58,02 на сто не бяха напускали страната по какъвто и да е повод.
Под 7 на сто бяха посещавали капиталистическа страна. Едната четвърт от 
тях бяха над 56-годишна възраст. При възрастовите групи от 29- до 55- 
годишна възраст под 2 на сто бяха виждали с очите си капитализма.
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В годините преди Голямата промяна съществуваше една езикова врата: 
руският език. Тогава руският се разбираше масово. Разбираха го както поради 
задължителното му изучаване в училище, така и поради всекипетъчните 
предавания на съветската телевизия по първи канал на националната 
телевизия, поради изобилието на рускоезични съветски филми и поради 
съветския печат, към който имаше голям интерес в годините на 
перестройката. Всички български специалисти надничаха в Големия свят чрез 
достъпните и несравнимо евтини руски книги. Но влиянието на руския език 
не бива да се надценява - 3,77 можеха да го говорят свободно, а далеч по- 
малко мислеха на него. Въпреки роднинското "братушки" ние възприемахме 
руснаците като чужденци. За тях ние също бяхме чужденци. Пак ще го кажа - 
мечтата на българина беше и си остава Виена, а не Херсон.

Надеждата в руската православна сила при мюсюлманския натиск върху 
народа ни; съобразяването с тази сила, когато тя се намесва във вътрешните 
ни работи; страхопочитанието пред нея по време на Студената война; 
интересът към руските суровини и пазар - вероятно с това се изчерпва 
рационализмът на русофилството. У нас, както и в самата Русия, образците на 
културата идваха от Запад.

Вълненията на българите бяха неделими от всекидневието на нашия 
български живот и бяха изказвани с думите на нашия език. С тях се споделяха 
мисли, чиито общи идеи бяха идентични с идеите на хората от целия 
християнския Свят. Затова посланията, които се съдържаха в чуждите филми 
и книги от християнските страни, бяха разбираеми и популярни.

* * *
Тази езикова и възприятийна изолация от Света имаше поне два ефекта:

Първо. Тя довежда до това, че новото у нас явление винаги има привкуса на 
уникалното. Изрази от рода на "само у нас може да стане", "българска 
работа", "никъде го няма" и други подобни изразяват точно този елемент на 
изключителност, който надявам се, ще изчезне с настъплението на интернет. 
"Изключителността" създава онова очакване сред българите, което е готово 
да квалифицира всяко наше събитие (проява), като "най-", независимо дали е 
за добро, или за лошо, и ако то не се окаже такова, тогава се търсят 
причините защо не е "най-" или пък упорито продължава да се твърди, че е 
"най-". Преди три десетилетия настъпи истинска национална трагедия за това, 
че българските футболисти бяха отпаднали от Световното първенство още в 
първия кръг. А в днешно време се търсят всякакви доводи, за да се подчертае 
уникалността на българския политически преход от комунизъм към 
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демокрация. Всеки пример, че подобни неща са се случили и в други страни, 
неизбежно е съпроводено с разочарование.

Второ. Изолацията, съпроводена с въздействието на другите фактори, 
натрупваше напрежение, което инстинктивно търсеше нова приобщеност, т.е. 
ново ние. Ние, където няма изолация, няма потискаща (поради 
псевдоуникалност!) бедност, глупост на мнозинството, простовати 
взаимоотношения, безотговорност на елита... Осъзнаването на изолацията 
предизвикваше криза на идентичността. А преодоляването на изолацията 
(например - при емиграция), водеше често до нова чуждо-българска 
идентичност.

* * *

Чак през 1955 година, две години след смъртта на Сталин, в България 
пристига първата група съветски туристи.

Започнало е отварянето. През декември 1955 година Хрушчов и Булганин 
посещават Индия, Бирма и Афганистан. Посещението месеци наред е основна 
тема на печата, радиото, кинохрониката, политическите събрания, нагледната 
агитация, лекционната пропаганда. Говори се за мир и дружба в Света. На 14 
декември 1955 година България е приета за член на ООН.

Образът на Запада обаче продължава да се изгражда като - територия на 
социална несигурност и насилие. Ние сме оттук - те са оттам. Така през 
месец октомври 1955 година в "Работническо дело" са пуснати 6 снимки от 
Запада —
1 октомври - стачка на френски работници;

2 октомври - демонстрация на японски жени против американските бази;

12 октомври - английски войници са блокирали кипърско село;

13 октомври - френски войници прочистват алжирско село;

2 октомври - млади парижани демонстрират за изтегляне на френските 
войски от Северна Африка;
24 октомври - стачка на немски работници в Бремен.

Западът е Злото място, от него няма какво полезно да се научи. България е 
важната. Георги Марков отбелязва реплика на Тодор Живков:

"А за какво писателите са хукнали да ходят на Запад? Какво интересно 
намират там? Какво има да научат от Запада? Тяхната работа е тука, да ходят 
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из нашата страна, да опознават живота и да пишат за него! Писателите нямат 
работа на Запад! "[28]

Забележителното в тази реплика е твърдението, че осъзнаването на 
българския живот и българското (неговото художествено изобразяване) няма 
необходима връзка с познаването на Света и човечеството. Той - вождът, 
беше вожд на обсадена държава. Излиза, че е възможно българската 
художествена култура, която е съществен елемент на етносъзнанието, да 
съществува и да се развива като изолирано явление.

* * $

Значима роля във формирането на обсадния синдром играеше промененото от 
пропагандата съдържание на понятието патриотизъм. Установяването на 
тоталитарен комунизъм в България се разглеждаше като връх в развитието на 
страната, логичен резултат на историческия процес. Исторически събития и 
имена бяха съотнасяни с комунизма и съответно преинтерпретирани. 
Фолклорът и етнографското се превърнаха в класика на националната 
култура, която предхожда кулутурата на социалистическото общество. 
Общността на народа беше сведена до ниските страти - заетите с 
непосредствен изпълнителски физически труд.

Така понятието патриот доби значението на "лоялен гражданин на 
тоталитарна България".

Защитата на изолацията на страната, нейната принадлежност към 
социалистическия лагер в световното противопоставяне, се превърна в 
патриотизъм.

МЕРОДАВНИТЕ ИНСТАНЦИИ

Ясно се очертава противопоставянето между свободния свят и комунизма. 
България е включена в сблъсъка след договореностите в Ялта и в следващите 
години политическият живот в страната е подчинен на логиката на този 
сблъсък. През 1964 година английският посланик пише в доклада си до 
Форин офис: "Българите са управлявани от режим, чието кредо ние 
презираме. Контактите, които съществуват между тях и нас, са обикновено от 
двете страни на едно бойно поле" [29]

Световното разделение е в синхрон с тоталитарната структура на обществото, 
която така получава ново оправдание - военизирана йерархия, единоначалие, 
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дисциплина. Дихотомиите истина-лъжа, добро-зло и красиво-грозно добиват 
политически характер. Истината е наша, лъжата е на другите, добрите са 
нашите, те са от тази страна на Желязната завеса, лошите са другите, онези - 
оттатък. Тук е красивото, там - грозното.

При тези условия се появяват меродавните инстанции, или инстанциите на 
истината - това са служебни лица и социални структури, които определят кое 
е истина, кое добро, кое - красиво. Ние сме във война (студена!), 
надпреварата във въоръжаването продължава, на няколко пъти Светът е на 
ръба на открития сблъсък, постоянно се редуват регионални конфликти - 
Корейската война, Виетнам, Близкия изток... Инстанциите на истината 
поддържат реда, те сплотяват обществото, повишават неговата пригодност 
към световното разделение. Казаното от вън е вън от системата, то не е 
меродавно. То се отнася за друг Свят, за друга система. То понякога е 
неразбираемо.

$ $ $

Отгоре на всичко България, която е принудена да е на едната страна в 
Студената война, е пренебрегвана и от "своите", и от "чуждите": "Колко 
важна от наша гледна точка е тази малка балканска нация с население 
приблизително равно на това на Лондон? - пита се английският посланик. - 
България е ниско в списъка на нашите приоритети. Несъмнено това е най- 
маловажната от страните в съветския блок и нейното правителство вероятно е 
най-раболепното пред диктата на Москва. "[30]

Раболепието пред доминиращата над страната Велика сила е станало 
характеристика на държавата. В един от разговорите на Берлинската 
конференция (17 юли - 2 август 1945) Чърчил казва: "В тази война България 
почти не пострада, тя слугуваше на Германия..."[31]

Цитираните думи определят политики, които са се отразявали и се отразяват 
трайно върху живота на всеки българин. Ще направя една реплика: животът 
на всеки българин е толкова уникален и неповторим, колкото и живота на 
всеки британец, руснак, китаец или американец. Това не може да бъде 
отречено. И оттук би трябвало да следва размисъл за връзката: 
междудържавни отношения - индивидуална съдба...

* * *
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Допълнително: по времето на тоталитарния комунизъм във всекидневието 
господстваше личностният образец на селянина, тръгнал да покори града, а в 
медиите - физическият работник.

Андрешко слезе от каруцата и отиде в Града - там, на място да се разправи с 
облечения във Вълчия кожух:

В обществото не съществуваше образецът на достолепен, независим 
професионалист, самоограничаващ се, целенасочен, отворен към Света. 
Властта елиминираше всеки независим от нея авторитет. Нямаше ги 
впечатляващите стилни ритуали, обединяващи род и народ. Нямаше взаимния 
междуличностен респект. В трудовите колективи междуличностните 
пространства бяха смачкани. В работническите трудови колективи се 
преплитаха фамилиарност и простащина. В публичното пространство не 
съществуват независими от властта мнения. Доминираше апологията на 
съществуващия ред и подражанието на съветската публичност.

Има го селянина - в повечето случаи субективно добър човек. Във 
всекидневието той се стреми да добие жителство, да си купи апартамент и 
кола, че да си построи и вила. Въпросите на бита подавят всичко останало. 
Жилищният въпрос е първият през тези десетилетия. Повечето са преселници 
и не са задоволили основна потребност. Спомените за съборянски 
надпивания, тридневни сватби, коледарски или лазарски песнопения са 
спомени от окончателно напуснат свят. Урбанизацията и индустриализацията 
са отхвърлили културата на българското селско минало. Никой не иска да се 
върне там. Там - в калта, при добитъка, при ралото и сърпа, при огнището, 
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софрата, дървените лъжици, общите паници, сламениците и рогозките, 
газените лампи, ходенето по нужда на двора - сред кокошките...

Културата на отишлото си село, т.е. на българското минало, което е 
преживяно - лично или родово, от мнозинство, е тема само за трапезен 
разговор. В името на него въстание не се прави.

Освен това погражданените селяни бяха в криза на идентичност. Градът, 
разбирай - тоталитарният комунизъм, предлагаше битова представа за съдба. 
Работи, свързвай двата края и каквото се случи. Нямаше градски вариант на 
селската достолепност, изградена върху отговорностите и грижите за имот, 
добитък, стопанство, дом, семейство... В града селянинът беше наемник - 
работи каквото се случи и както се случи.

Няма го престижния образ на гражданин. Няма никаква култура на 
анонимното гражданство.

В града не беше пренесено селското достойнство, не беше култивирана 
дълбоката и артистична душевност на селянина. Той беше и остана маргинал.

Така че, когато в началото на тази точка казвам, че ние - живелите в 
България, бяхме изправени пред собствен проблем, започнал с края на Втора
та световна война, която си беше решила своя проблем: фашизъм или антифа- 
шизъм, имам предвид по-горе споменатото. Но и още много други неща, за 
които в това есе няма място. Не можеше да става дума за реставрация. Ние 
искахме модернизацията! Ние участвахме с пълно съзнание в една Трета све
товна война, където се решаваше новият исторически въпрос: демокрация 
или тоталитарен комунизъм.

За нас[32] Студената война беше невалидна. Тя беше и си оставаше 
постановка на политическите върхушки на Великите сили от края на Втората 
световна война. Едно удобно положение за Сталин, Чърчил и Труман и 
наследниците на техните политики.
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Ясперс пише, че преди политическата свобода „исторически първа е била ед
на... жива свобода“. Това е свободата на българина в неговия бит, в обърната 
с гръб към улицата, площада или морето къща, където е цар или принц в своя 
Двор. Модерното време пресова и опакова Двора в панели, като отвори кух
нята като пространството на публичната дискусия. Дали ще наречем това 
място кухня, хол, стълбищна площадка, балкон - е без значение, става дума 
за къта, в който българинът винаги - от началото на човешкото време - е бил 
той си. Върху това свободно, свое пространство, където българинът е имал



„живата свобода“ да бъде такъв, какъвто е, се опира конструкцията на българ
ското разбиране за политическата свобода, което се разгърна в седмиците и 
месеците след 10 ноември 1989.

За съжаление тоталитаризмът не позволяваше да се провежда непредубедено 
изследване на обществения идеал, който се раждаше в недрата му. Така че 
моите заключения за кухненската демокрация са на основата на документи - 
партийни, на неформалите, лични...

Особено „приказливи” са първите документи, създавани от неформалите след 
падането на Живков, когато демокрация и да нямаше, свобода имаше. Казва
ха хората какво мислят, изписваха го, събираха се в организации, действаха.

Както вече казах - народът искаше демокрация от особен тип, ще стане дума 
малко по-долу какъв, палеше свещи, пееше "Отче наш" и строеше Града на 
истината. Народът и, за съжаление, неговият елит, беше за кухненската 
демокрация.

Самият факт, че хората от самото начало на промените разискваха по въпроса 
какво трябва да бъде обществото, как да се промени, означаваше, че за тях 
тоталитарното общество, се беше провалило. Но точно то, тоталитарното 
общество (!) трябваше да се променя, значи с него, а не с нещо друго трябва 
да се съобразяват. Не можеш да кажеш - ще строя нова къща на мястото на 
старата, без да вземаш предвид каква е тази стара къща и къде е издигната.

Тоталитарната система беше изградена с претенцията, че е по-добра от 
предишната (от първия български капитализъм), а тя 1. не винаги беше такава 
и 2. беше ясно и официално признато, че изграденото общество е далеч от 
идеала в името, на който е възникнало.
И тъй като към този идеал от самото начало (Октомврийската революция) се 
вървеше със средства, които винаги бяха наричани политически, макар често 
да бяха полицейски, административни, военни и терористични, се приемаше, 
че средствата за промяна също трябва да бъдат политически, още повече че 
промяната беше наблюдавана от Запада и съгласувана с него. Затова нямаше 
официални съобщения, но всички го знаеха. Западът и неговите 
представители бяха КАТЕГОРИЧНИ: революцията е европейска, мирна, 
либерална. Никакво насилие! Строго спазване правилата на публично 
приетите правила!
Кое тогава е нормалното в нещо, което преди това не се беше случвало - 
революция без гилотина?
Как се прави такава революция?
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Няма кой да ти каже. Приличахме на внезапно порасли деца, които не знаят 
как се държат възрастните. Единственият ни реален консултант беше 
здравият разум[33]. Ясно беше едно - с партизанските откачености в 
българския политически живот трябваше да се спре!

Преди да започне Кръглата маса, поканихме консултант от полската 
"Солидарност".

Какво да правим на Кръглата маса?

Дойде младежът в мазето на Института по социология, там заседаваше 
Националният координационен съвет на СДС, и каза: "Няма какво да 
преговаряте с комунистите. Смейте им се! Като кажат нещо - вие се смейте."
До мен седеше николапетковистът Крум Неврокопски. Той запремигва и 
рече: "Тоя е луд!"

В моята представа това е репликата, с която Крум остава трайно в 
българската история.
Разбирах младия поляк - знаех, че тяхната компартия - ПОРП, винаги беше 
имала проблем с набирането на нови членове, но нашата - БКП, никога.

За членство в БКП, както и в КПСС (според известните ми социологически 
изследвания и сведения не само от спомените на Горбачов) такъв проблем 
нямаше и нещо повече - даваха се рушвети, подкупи, за да се стане член на 
компартията. Партийни книжки буквално се купуваха. Тук могат да се 
посочат дори любопитни примери включително и с тачени днес демократи.

В Националния координационен съвет седяхме трийсетина души, зад нас 
нямаше работещи структури, нямахме виждания и програми за управление. 
Една година по-късно (1991) положението не беше особено променено.

Според мен основната причина, поради която Филип Димитров подаде 
оставка през 1992 г. (не съм запознат дали той някъде е писал по този 
въпрос), беше недостатъчният управленски капацитет на СДС.
Филип Димитров може да е бил сигурен в политическите си виждания, но зад 
гърба му беше доста рехаво. Той нямаше достатъчна подкрепа от 
компетентни хора. През 1989 година (14 декември) и през 1991 (39-те) имаше 
изблици на радикализъм: "Влизаме в Народното събрание и ги изгонваме" (14 
декември), "Изнасяме ги!" (1991). Но това бяха несъстоятелни желания на 
властово и управленски неподготвени хора. Обвиненията на привърженици 
на Филип Димитров към Желев за така наречените Боянски ливади, където 
Желев публично разкритикува Филип Димитров за неумели управленски 
действия и даде начало на процеса на разпада на властта, както и критиките, 
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които отправя и в днешни дни Желев към Филип Димитров, че "се бил 
отказал от властта", нямат нищо общо с реалните проблеми на СДС, 
правителството на Филип Димитров, президентстването на Желев, и общото 
състояние на антикомунистическите демократични сили.

Вън от мрежата на БКП нямаше структура с кадрова и информационна 
готовност, която може да вземе властта и да управлява. Редуцирането на 
проблема до политическата воля, което следва от интрепретациите на 
оставката на Филип Димитров, е неразбиране, че завареният на 10 ноември 
1989 г. държавен апарат не беше обязден кон, който би препускал по трасето 
на всекидневието, независимо от яхналия го политически екип. В държавния 
апарат на всички възлови места (от всяка гледна точка възлови) работеха 
само номенклатурни кадри на БКП. Те бяха там, на първо място, заради 
партийно-политическите си качества и... обвързаности. Те можеха (и го 
правеха!) да забавят, компрометират, провалят, изопачат всяко управленско 
действие.
На второ място, нямаше нормална медийна среда. Медиите бяха част от 
апарата на БКП. Нямаше журналисти с подготовка да работят като 
независими медиатори.

На трето - съдебната система и нормативната база, с която тя работеше, бяха 
от предишното време.
Но най-вече нямаше готовност в населението да посрещне реформата. Ще 
потретя - народът искаше демокрация от особен тип, ще стане дума малко по- 
долу какъв, палеше свещи, пееше "Отче наш" и строеше Града на истината. 
Народът и, за съжаление неговият елит, беше за кухненската демокрация.
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Положителното съдържание на този идеал е отразен в огласените документи 
на СДС - учредителната декларация, "кратката" платформа, предизборната 
платформа, както и в десетки други документи, включително и от Кръглата 
маса[34].

Безспорно искахме

-избираема, сменяема и прозрачна власт;

-равенство пред законите;

-приемахме за нормално неравенството, обусловено от труда;

-отхвърляхме привилегиите;



- поддържахме демократични образци на организации (фирми, държавни 
институции, неправителствен сектор, политически структури);

- първият лозунг беше за премахване на бедността;

- настоявахме за честност;

-хвалехме индивидуализма...

Знаменателно е, че нашата кухненска демокрация (представата за 
нормалното) беше всъщност противоположна на етнокултурния ни 
софтуер[35], който предопределяше социалното ни развитие в две основни 
области

- социалното неравенство и отношението към властта;

- взаимоотношението индивид - група.
И в двете направления се търсеха либерални, индивидуалистични решения, 
до като етнокултурните представи бяха колективистични и социални.

$ $ $

Ще спомена няколко от недостатъците на кухненската демокрация.

Първият беше, че не се разбираше ролята на пазара. Давам само един пример 
от една резолюция:

„Да се отменят всички нормативни забрани и ограничения около издаването 
на печатни издания на обществени организации и им се оказва държавна под
крепа за тяхното материално и финансово стабилизиране.“ Това рецидивира и 
до днес[36] - свободата на словото, на сдруженията, на публичните акции, на 
стачка и прочие се разглежда като бюджетно и централизирано обезпечена.

Представяхме си, че човек сам е купувач и ценител на своето слово, и мечтае
хме за общество, където това е възможно. Всъщност мечтаехме за свобода без 
граници, където реалните на необозримите вътрешнодуховни и мисловни 
простори при рухването на тоталитаризма автоматично се превръщат в сетив
ни обекти, като дават значимост на индивидуалното съществуване. Това беше 
мистика и настроението, че е възможно чудо, идеше оттук, от интелигентска
та безграмотност, а не от лумпенска простотия.
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Стожери на Града на истината и създатели на лагера на Трийсет и деветте бя
ха учени хора. Поучително е, че чудотърсачеството е като заразната болест - 
прихваща според имунитета, а не според дипломата.
Вторият недостатък беше свързан с инфлацията на марксизма. Марксизмът на 
основата на своята критика на капитализма през 19-и и началото на 20-и век 
беше предложил на обществото комунистическия проект. В края на 20-ия век 
стана ясно, че проектът е негоден. В умовете на хората, включително и сред 
учените в България, се извърши превръщане: неверният резултат 
(комунистическият проект) от марксистката критика на капитализма се 
превърна в невярна критика на капитализма.
Мнозинството беше ослепяло за недостатъците на капитализма. Отричаше се 
истината, създала самите думи - пролетариат, безработица, бедност, 
експлоатация, социална несправедливост... Гласовете, които се опитваха да 
обърнат внимание на този въпрос, бяха заклеймявани като комунистически.

Комунизмът беше обявен за нещо произволно, случайно в историческия 
процес, затова трябваше да се върнем към „нормалното” общество и държава 
(лозунгът на Филип Димитров[37]). Бяхме спрели да разбираме, че 
комунизмът е рожба на дванайсет (и повече)-часовия работен ден, на 
безумното потисничество на работническата класа (индустриална и 
земеделска), на фрапантната бедност, включително и в най-развитите страни, 
за която българите нямат и понятие...

Не се разбираше, че сме длъжни да изберем такъв капитализъм, който не 
подхранва носталгията по комунизма и не ражда неокомунизъм.

Третият недостатък на кухненската демокрация беше инфантилизирането на 
човека и социалните взаимодействия. Не разбирахме, че свободата не 
означава автоматично съчетаване с отговорността, но задължително отприщ- 
ва егоцентризма, наивитета и прилагането на физическа сила в социалните от
ношения.

Вместо властта на БКП давахме свобода на личната и групова власт. 
Отваряхме свободни пространства на кликите и мафията.

Първите години бяха белязани с масова алчност, арогантност, наивни 
претенции и глупави изяви. Разграбването на керемидите от сградите на 
текезесетата, изколване за месо на племенни стада и скубането на колците от 
общите лозя беше проява на алчност. Регистрацията на стотици хиляди 
частни фирми беше наивна претенция. Голяма глупост беше искането за 
спиране строежа на АЕЦ Белене. Физическото насилие, включително 
бомбени антентати и убийства стана първата проява на конкурентна борба.

236



Неслучайно „борците“ заеха горните рафтове на българската етажерка, така 
както силните хлапета са господарите на децата в махалата.

Свободата инфантилизира българското общество с целия му етнокултурен 
блясък. Ще отбележа, че инфантилността съществува навсякъде в 
постиндустриалното общество с най-отчетливи прояви - консуматорството и 
развлечението. При голямата промяна се създадоха специфични условия, 
вероятно характерни и за другите страни от Източния блок, при които 
формите на задоволяване на потребностите на вдетинения народ бяха 
специфични (разграбване и разпиляване на държавната собственост), но 
лозунгът на "инфатофилията", по определението на Паскал Брюкнер, беше 
същият, както и в стабилния, развит Запад: "ти няма да се откажеш от 
нищо! "[38]

Освободеният от политическия диктат българин не беше склонен да се 
откаже от нещо, без да разбира нищо.

Той се оказа свой собствен водач на обществената сцена, на която по начало 
(научил го е от своята история) не е здравословно да се показва. Много 
коментираната поговорка "преклонена главица, сабя не я сече" е въздигнала 
историческия опит в принцип на поведение. Присъствието на сцената е 
нежелателно. Там могат да ти отсекат главата. Но дори да се появиш, бъди в 
ролята на отсъстващ! Нека действието се развива без теб. Одобрявай всички и 
ги остави да се разправят помежду си. По време на робството османлиите 
викат на българите "даживейлар". Този път, през 1989-1990 година се случва 
нещо странно - свободата призовава българина[39] да излезе на сцената, без 
той да знае как това се прави:
участниците във Възродителния процес вървяха редом с "възродените" да 
търсят своите права и свободи.

Четвъртият недостатък на кухненската демокрация беше, дето не се правеше 
разлика между обичайно и необичайно за пазарното общество. Всички индус
триални държави например произвеждат оръжие и специална продукция и 
търгуват с тях. Всички държави имат тайни служби. Навсякъде има фирмена 
тайна. За нас обаче това беше нещо необичайно, нередно. Появи се тенденци
ята за криминализация на всекидневието, която, съчетана с пазара на масова
та информация, доведе до раждането на криминализационен стил в публицис
тиката и политиката. Това беше ловко използвано от антибългарски елементи 
и техни нашенски прислужници. Криминализационният стил и днес цъфти. 
На чаша ракия в механа Иван сключил сделка със Стоян. Това се съобщава: 
„Сред алкохолни пари Иван и Стоян тайно се разбраха как да делят баница
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та“. Всекидневието загуби своята обичайност, беше неглижирано, оцвети се 
политически и стана осъдително. Неизчислими са бедите на обществото, при
чинени от превръщането на обичайното в лошо.

Петият недостатък на кухненската демокрация беше волунтаризмът. Разбира
нето за необходимостта от радикални законови промени беше свързано с раз
пилени идеи, характерни за кабинетните импровизации на тоталитарната епо
ха: Кое е по-добро? А, щом е по-добро, така да бъде! Например Законът за зе
мята. Не ни интересуват патилата му в последните години.

Говоря за циркулиращите идеи в края на 1989 година: аренда за цялата земя; 
аренда с право на онаследяване; аренда за всички желаещи; минимален раз
мер на отделно стопанство от хикс, игрек, зет декара; максимален размер на 
отделно стопанство от хикс, игрек, зет декара... Имаше пълна каша по въпро
сите на ползване, стопанисване, собственост, онаследяване, продаване. В този 
смисъл идеалът на кухненската демокрация не се отличаваше от дотогаваш
ната практика да се търсят политически целесъобразни решения, които удов
летворяват самия идеал. Идеал, лишен от всеобщност, а личен, групов, 
семеен...Не се държеше сметка, че съществуват реалности, които нямат съ
държателна връзка с идеала, и общности, които приемаха тези реалности като 
опора на своите политически разбирания.

Шестият недостатък на кухненската демокрация бяха апокалиптичните прог
нози за развитието на България - глад, безводие...

Все неща, които се случиха, но те се разбираха като продукт на умишлено 
предизвикана социална катастрофа, а не като същностни (неизбежни) 
резултати на социалните промени. Редът (комунистическият) беше разрушен. 
Постигането на нов ред (капиталистически) можеше да стане само с 
изразходване на огромни ресурси - личностна енергия, лични спестявания, 
държавна собственост, природни богатства. Опитът да се привлече външна 
помощ за покриване на тези разходи, срещна стена от общо неразбиране и 
целенасочена политическа съпротива.

При разместването на мебелите в една къща се изразходва сила, време, а 
често и пари. Какво остава за обществена трансформация, при която така се 
променя държавата, че индивидът се оказва в радикално различна ситуация и 
на тази основа самото общество става ново.
И най-болезненият процес - извършва се нов тип разделение на управляващи 
и управлявани, като възниква цяла нова класа - буржоазната[40]. За нейното 
раждане способстваха няколко мащабни процеса: реституция, приватизация, 
кредитиране от български банки, помощи от Запада.
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Незрялото българско общество и социализираните в национална изолация 
(при размерите на България!) граждани, почувствали свободата, изцяло се 
топнаха в казана на алчност и завист. Регистрираха се много, ама много 
хиляди фирми[41], експериментираха се какви ли не начинания, завладяваше 
се, крадеше се каквото паднеше - всички бягаха във въображението си от 
вековната бедност към нов, потребителски стандарт, който за тях беше 
емпиричното доказателство, че наистина са избягали. Точно такъв беше 
масовият процес - трупане на богатство за сметка на декапитализация на 
държавната собственост и народните спестявания.

Когато се огледахме, видяхме разрушените и ограбени селскостопански 
постройки, разпродадените заводи, фалиралите банки, периодичните 
умишлени горски пожари...

Не разбирахме, че ние - самите, сме оръдието на нечестивеца, и сами, поради 
невежеството си, създадохме апокалипсиса - бедността, безработицата, 
депопулацията. Българите, които трайно емигрират, не напускат страната 
заради правителство, макар че има и такива. Те бягат от неприветливата 
обществена среда. А тази среда сме всички ние и никой не може да се крие 
зад паравана на своята професия или незнание и неразбиране.

Тогава къде е смисълът на запалените свещи, на масовото пеене на "Отче 
наш", на Града на истината?!
Изкушавам се и ще поместя една от снимките, която стана плакат на 
предизборната битка през пролетта на 1990 година:

Плакатът изглеждаше така. Отдолу са наредени месеците - направен е 
календар с начална дата 10 юни 1990 г. - първият тур на изборите за 7 велико 
народно събрание, защото оттогава започва летоброенето, а завършва на 31 
декември - дотогава ще приемем новата конституция и в България нещата ще 
тръгнат по новому в интерес на всички.
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За какво се молеше този народ, който позволи да се разсипе индустрията и 
селското стопанство[42] и сам участваше (не само чрез изборите е гласа си) в 
това, без да спечели нищо, а напротив.

Към каква чистота, непорочност, истина, добро, справедливо, разумно, 
красиво, духовно се е стремял?

За какво се е молил със запалените свещи, за какво се е молил на Бога с "Отче 
наш"?

2. КАБИНЕТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ
И когато говорим за кухненската демокрация, е редно да започнем разговор 
за кабинетната.

Какво искаше да промени в българското общество Тодор Живков?

Какво искаше Горбачов?

А Луканов и сие?...

Как го направиха и това ли искаха да се получи. Все въпроси, вероятно по- 
важни от всичко, казано до тук....

[1] Пожеланията за здраве и поздравът "здравей" модифицират във възможен 
вид желанието за безсмъртие.

[2] Може да бъде видяна и чута на
11йр://уумчу.ргауо81ау1е1о.сот/то1йуо81оу/то1йу1/ео8ро(1ща.1йш
[3] Йоан Кръстител

[4] Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4

[5] „Ние” - навсякъде в този текст, хората от плебса. Онази пъстрота от 
управлявани от елита слоеве и малцинства: селяни, погражданени селяни, 
граждани (в смисъл - жители на градове, които са родени и израсли в град); 
цигани, турци, българомохамедани и пр; работници и интелигенция. Мечтите 
нямат привилигирован носител.
[6] От Йоана, гл. 14, 6.

[7] От Йоана, гл. 15, 26.

[8] К.Г. Юнг, ЕОН, Плевен., 1995, с. 47.

[9] Христо Ботев, Съч. в три тома, том трети, С., 1976, с. 202.
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[10] Ботев пише „Символ-верую на българската комуна”, където описва как 
си я представя:

„Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да 
твори добро.

И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от 
вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.

И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички 
хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.

И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху 
сички имоти.

Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото. 

Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия 
свят.

Галац, 20 април 1871 г.

Хр. Ботйов[10]”

Христо Ботев, Съч. в три тома, том втори, С., 1976, с. 5.

Авторството му се подхвърля под съмнение. Виж Илия Тодоров във Символ- 
верую на българската комуна в списание "Летописи", бр. 1, 1991 г. Но всеки, 
запознат с творчеството на Ботев, разбира, че автор или не, в Символ- 
верую са развити убежденията на Ботев, видни в творчеството му.

[11] Древни монашески устави, Света гора, Атон, Славянобългарски 
манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, 2002, с. 12.

[12] Христо Ботев

[13] Свещеното като метафора на върховното, последното, крайното добро, 
велико, желано, важно, значимо. Може да е Бог, богове, светци, църква, но 
може да е идея, разбиране.

[14] Мирча Елиаде, Трактат по история на религиите, С., 1995, с. 419.

[15] В дните след 10 ноември 1989 в множество изказвания на активисти на 
неформалните организации се правеше признанието, че в своя стремеж за 
промяна се основаваме на себе си, на идеите, до които сме стигнали в 
размишления насаме или в разговори "при спуснати пердета". Тези идеи бяха 
за нормален живот, за естествено, за нормално общество. Имаше претенция, 
че знаем какво е нормалното.
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[16] Кристофър Андрю, Олег Гордиевски, КГБ: поглед отврътре, С., 1992, 
книга втора, с. 440-441.

[17] Кристофър Андрю, Олег Гордиевски, КГБ: поглед отврътре, С., 1992, 
книга втора, с. 441.

[18] Кристофър Андрю, Олег Гордиевски, КГБ: поглед отврътре, С., 1992, 
книга втора, с. 442.
[19] Ф. Д. Бобков, КГБ и властта, С., 1996, с. 183.

[20] В. Женски тайни, № 10, 7 март 2006, с. 6-7; цитирано от 
1111р://Ьи1рге88.пе1/т(1ех.рНр?р=у1е\у&г%5В1(1%5Р=1786

[21] Колко голяма е била тази част, не може да се каже, защото няма 
непредубедени емпирични изследвания.

[22] Пак там, с. 58.

[23] Финландия, Италия, Румъния, Унгария

[24] Във фолклора има многобройни укорителни, присмехулни изрази, 
приказки и песни за поповете. Една пословица от сборника на Петко Р. 
Славейков: „Аврам, Исак, пълен дисак”, Славейков добавя обяснение за нея: 
”Върху лесния поминък на поповете”. (С., 1972, с. 54) В същия сборник с 
думата „поп” започват 51 пословици, от тях 33 са укорни, присмиващи и/или 
пренебрежителни, 9 могат да бъдат определени като неутрални, 6 са неясни 
(свързани с тогавашни реални, но явно не са положителни), две са буквален 
превод на турски поговорки (не положителни) и само една би могла да се 
приеме за положителна: ,Допа са не избира по брадата, ами по главата.” 
Отрицателните са два основни типа - за паразитен начин на живот и за 
лицемерие. Ще припомня, че пословиците на Славейков са събирани през 
втората половина на XIX век, когато традиционното общество е още живо. 
Дори в късното Възраждане свещеникът не е безспорен авторитет в 
българската народностна среда.
[25] Майкъл Бол, "Студената война на Балканите 1943-1947", С., 1999, с. 35.

[26] "Съветска България", книга втора, 1964-1966, Из архива на Форин офис 
по времето на първия британски посланик Уилям Харпъм, С., 1999, с. 64-65.

[27] Пак там, с. 65.

[28] Георги Марков, Задочни репортажи за България. С., 1990, с. 404.

[29] "Съветска България", книга втора, 1964-1966, Из архива на Форин офис 
по времето на първия британски посланик Уилям Харпъм, С., 1999, с. 13.

[30] Пак там, с. 17-18.
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[31] Берлинската конференция, 17 юли - 2 август 1945, С., 1987, с. 111.

[32] Тук имам предвид хората, които инициираха и създадоха СДС и другите 
независими организации през 1988-1989 г.

[33] В семейството на родителите ми, където съм роден и израсъл - четирима 
убити (от двете страни) и десетина репресирани от 1923 година докъм 1980, 
без да броя убитите и репресираните, с чиито родственици бях свързан по 
брачна линия и сватовство. Подобни неща можеха да разказват поне 
неколцина от първия Координационен съвет на СДС.

[34] Всички споменати документи могат да бъдат намерени в 
1Щр://уут\.отс1а.Ьу. Протоколите на Кръглата маса са поместени в сборника 
стенографски протоколи, издаден от фондация "Желю Желев", както и във 
1111р://мчм\у.отс1а.Ь§. Тяхното разглеждане на този адрес може да стане, като 
се започне с един от файловете - например 1111р:/Лм\м\у.
о1пс1а.Ъ§/Ъи1§/к_та8а/0301 оЪог§/1,111т1

[35] "Софтуер" в смисъла на Хеерт Хофстеде в "Софтуер на ума", С., 2001.

[36] 1995

[37] 11йр: /Лумлу. от 4а/Ьп1 ет/регзоп а1/П1пЩго уГ.Нйп

[38] Паскал Брюкнер, Изкушението на невинността, С., 1998, стр. 9.

[39] Имам предвид всички съставки на българския народ - християни и 
мюсюлмани, славоезични и тюркоезични.

[40] Марксистката терминология съдържа в себе си онези морални и 
емоционални натрупвания, които я правят подчертано най-подходяща за 
анализ на прехода, където бившата номенклатура (слоят, който 
експлоатираше марксизма половин век) беше главно действащо лице. 
Номенклатурата стана буржоазия, като измами "работническата класа, 
трудовото селячество и народната интелигенция", че ще гради някакъв 
"демократичен социализъм". Периодът на първоначално натрупване на 
капитал, т.е. преходът се превърна в "епохата на буржоазията." Нейната епоха 
"се отличава с това, че е опростила класовите противоположности. Цялото 
общество се разкъсва все повече и повече на два големи враждебни лагера, на 
две големи, изправени направо една срещу друга класи: буржоазия и 
пролетариат." Буржоазията, т.е. номенклатурата и нейните протежета в 
процеса на прехода смъкнаха "свещения ореол на всички видове дейност, 
смятани досега за почетни и гледани с благоговеен трепет. Тя превърна в свои 
плащани наемни работници лекаря, юриста, попа, поета, човека на науката." 
Цитатите, както се досеща читателят, са от Манифеста на комунистическата 
партия - в това отношение можем да продължим до безкрайност.
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[41] В края на 1989 година - около 20 хиляди.

[42] Приказките, че тази индустрия била остаряла и селското стопанство 
неефективно, са за наивници. Нашето производство беше конкурент. Мощни 
пазарни субекти с наши политически механизми унищожиха своите 
конкуренти.
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ИДЕЙНАТА КРИЗА, ВЛАСТТА НА КЛИКИТЕ И НОМО 
ТКА\*С1КК1А^

На 10 юни 1990 година, вечерта след първия тур на изборите за Велико 
народно събрание, независимо от обявените предварителни резултати, 
идеологията на неформалите[1] (по-долу ще обясня този израз), която 
обединяваше СДС, вече беше изчерпана. Съзнавахме го отчасти. Бяхме 
постигнали всичко, не бяхме променили кой знае какво.

1.

През 1989 година с началото на "кръглите маси" в Полша и Унгария, след 
изборите и съставяне на некомунистическо правителство в Полша (юли- 
август 1989), след рухването на Берлинската стена и промените у нас, в 
Чехословакия, Румъния, европейският комунизъм беше цялостно 
делегитимиран.

През януари 1990[2], след значим обществен натиск и в унисон с промените в 
Източна и Централна Европа, управляващата БКП беше принудена да 
премахне член първи от действащата конституция. С това се елиминираше 
правната основа на централното властово отношение при тоталитаризма. До 
този момент компартията чрез своите комитети властваше на основата на 
принципа за ръководната роля, често конкретизиран със закон. Властването 
официализираше междуличностни отношения на представителите на 
партийния комитет и представителите на подчинената организация. 
Подлежеше на санкция всяко отклонение на партийния функционер или/и 
представителя на подчинената организация от формалните правила на 
властовото взаимодействие.

С премахването на член първи съществуващото междуличностно 
взаимодействие губеше официалния си характер. Неговите правила вече 
нямаха формалност, но оставаха като стандарт на взаимодействие. Всъщност 
те изчерпваха управленската култура.

Затова взаимодействието, нормирано от член първи, имаше инерционна сила. 
То оставаше живо като набор от неформални обвързаности и след неговото 
премахване.

2.
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Пред загубилите официалния си характер властови междуличностни 
взаимодействия се откриваха нови социални пространства от член втори на 
Конституцията, където се постановяваше чия е властта. По отношение на 
политическата практика членът съдържаше един лозунгов, нищо незначещ 
текст: "В Народна република България цялата власт произтича от народа и 
принадлежи на народа", който се допълваше от още едно декоративно 
изречение: "Народът осъществява властта чрез свободно избрани 
представителни органи - Народно събрание и народни съвети - или 
непосредствено."

Нито Народното събрание и местните народни съвети бяха свободно избрани, 
нито съществуваха утвърдени практики за "непосредствено" упражняване на 
властта от народа. Всички знаеха, значи приемаха за правилно, че Народното 
събрание и местните народни съвети нямат своя инициатива, те само оформят 
или изпълняват волята на БКП, представяна и изразявана от функционерите 
на ЦК, членовете на Политбюро и „лично от другаря Тодор Живков”[3]. 
Затова Народното събрание (след премахването на член първи) приемаше 
само онова, което вече беше одобрено от Националната кръгла маса. То 
признаваше, че върховенството на властта не е в него. Подобна нагласа 
имаше и в местните народни съвети.

3.

Със споразумение от Кръглата маса от 12 март 1990 година беше решено, че 
се разформироват ППО по месторабота на комунистическата партия и се 
забраняваше на "партиите, политическите организации и движения" да 
изграждат организационни структури по месторабота[4]. Това нормативно 
отделяне на БКП от държавата и стопанството предпоставяше 
допълнителното споразумение за деполитизация на широки сфери от живота: 
националните медии, армията, МВР, съдебната система.

Доминиращите в обществото представи определяха на Кръглата маса 
(пролетта на 1990) и по-късно на Великото народно събрание (юли 1990 - 
септември 1991) крайната политическа отговорност за промените. Това беше 
върховната, легитимна, явна власт, която рушеше тоталитаризма и градеше 
основите на либералната демокрация.

Създаваше се видимост, че мирната революция има свое ръководство. Така 
се успокояваха страстите в обществото и се даваше доказателство пред 
Великите сили, че в България преходът към либерална демокрация[5] е в ход 
и под контрол.
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4.
Зад видимостта обаче вървеше друг процес. Бяха унищожени тоталитарните 
представи за социален ред. Системата на властовите отношения, върху която 
се градеше държавната и обществена пирамида, беше разрушена.

В същото време структурата на държавата и стопанството оставаше 
непроменена. Стояха като празни черупки хиляди съвети, учреждения.

Както би могло да се очаква, въпреки промените в системата на властовите 
отношения, съсловието на политически подбираните и квалифицирани 
държавни и стопански служители[6], които формираха управленския и 
административен елит на тоталитаризма (между 4-5 на сто от заетите), 
продължаваше да управлява. Управляваше при нови условия. В 
конституцията вече не пишеше, че тяхната партия - БКП, управлява; 
социалният ред беше обявен за негоден (подлежащ на преустройство); 
огласената политическа програма (развит социализъм и прочие) беше 
официално изоставена; всички форми на контрол (партиен, държавен, 
полицейски, съдебен) бяха лишени от нормативна база.

Представителите на елита управляваха с пълното съзнание, че е отречена 
легитимността на тяхната власт. Отречена политически, публично, медийно, с 
открито неподчинение, със стачки, протести, подписки, петиции. Техните 
задължения вече нямаха общественополезен смисъл...

Остана им само едно поле за разбираема делова активност - частните 
интереси. За интересите си можеха реално и смислено да работят. 
Представителите на елита независимо от волята им бяха превърнати в 
клиенти. Да бъдат клиенти беше интелигебилно.

Но тъй като легитимността на елита е основен фактор на неговата интеграция 
и морал, попаднали в положението на клиенти, неговите представители бяха 
атомизирани и освободени от задължението да се съобразяват с каквито и да 
са общоприети норми.

5.

Тоталитарният елит беше общност, изградена от многогодишни 
междуличностни взаимодействия с размяна и споделяне на вещи, пари, 
услуги, информация, емоции. Често връзките бяха по рождение - роднински и 
съседски, укрепвани в апаратни игри, с приятелства и бракове. Общността 
продължаваше да съществува в идейно, структурно, ведомствено и 
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йерархично отношение, но вече като общност от клиенти, сепарирани по 
институциите на тоталитарната държава.
Институциите вече не действаха като институции не само защото служебните 
лица бяха клиентизирани (оставаха неотхвърлени всички административни 
зависимости), а защото след рухването на крайната институция - 
тоталитарната държава, съществуването на всички институции и/или реда в 
тях, беше поставено под въпрос. Институциите останаха без цел и програма 
за действие. Нямаше власт, която би могла да ги преформулира.

В същата посока на институционален разпад действаше знанието, че се 
извършва промяна. Липсата на официална, доминираща в общественото 
мнение представа за промяната, разширяваше до произволност 
възможностите за интерпретация на случващото се. Поведението на 
индивидите (като частни и служебни лица) ориентирано към различни 
интерпретации на промяната, силно препятстваше съгласуване на действията 
им при постигане на каквато и да е обща цел.

Всичко това подейства като ускорител на вече съществуващата в 
десетилетията на тоталитаризма тенденция. За нея пише Александър Яковлев: 
"Когато собствеността е ничия - той има предвид така наречената "държавна 
собственост" - а над онези, които се разпореждат с нея, практически няма 
контрол[7], се ражда уникална престъпна структура, където мафията се 
сраства с държавата. По-точно, колкото самата държава върви по-нататък, 
толкова повече тя се превръща в мафия - и по методи на дейност, и по 
отношение към човека, и дори по своята психология." [8]

Неговата оценка се отнася за времето, когато социалният ред на 
тоталитарната държава беше непокътнат. След 10 ноември мафиотизирането 
на държавния апарат и освободените от работа управленци тръгна с пълна 
пара.

6.

Системата от междуличностни властови и административни взаимодействия 
ставаше неформална. Господстваше неформалното и неофициалното.
Проявите на официалност и формалност станаха реликти. За известен период 
(лятото на 1990 - края на 1996) дори държавният протокол беше неустановен. 
Групирането на клиентите ставаше на основата на частния интерес. Това 
беше разумно и разбираемо. Възникнаха кликите.
Тук ще вметна, че две от институциите на тоталитаризма бяха цялостно 
закрити или драматично съкратени - партийните комитети и бившата 
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политическа полиция (прословутият шести отдел на шесто управление на 
Държавна сигурност.) Двете институции освободиха от работа десетки 
хиляди активни мъже и жени без никакъв ангажимент да бъдат възстановени 
на работа. Напротив - новият политически елит от всички бои им отправяше 
ясното послание, че са нежелани на служба и държавата няма да има нужда от 
тях.

В новите условия загубиха перспектива заетите в сферата на държавно 
издържания спорт - спортисти, треньори и деятели, а в началото на 1990-а 
година беше извършена амнистия. На свобода се оказаха хиляди криминални. 
Беше очевидно, че кариерите на хиляди офицери и волнонаемни са 
проблематизирани. Повечето от тях трябваше да търсят нови поприща.

Така се създаде масив от хора - бивши партийни работници, полицаи, 
спортисти, военни, криминални, които бяха неангажирани в социалния ред и 
неговата управляема промяна.

7.

Със свободните избори за Велико народно събрание се постигна разделяне по 
генезис на трите власти. В тоталитарния период всички те произтичаха 
кадрово, структурно и функционално от ЦК на БКП. Сега (на 10-17 юни 1990 
година) парламентът (законодателят) беше конструиран след свободни 
избори; председателят (президент) на републиката персонално и като 
правомощия беше определен чрез максимално обществено съгласие (на 
Кръглата маса); предстоеше оставка на действащия министерски съвет и 
избор на нов от парламента; съдебната система оставаше встрани и вън от 
интереса на основните политически играчи, което беше многозначително и с 
трайни последствия.

Разделянето на властите по генезис беше засегнало само върха на държавната 
пирамида - парламент, президент, правителство, то не касаеше въобще 
съдебната система и всички по-ниски етажи на изпълнителната власт: 
областните управи, общинските власти, управленията на МВР, военните 
поделения, държавните фирми, които обхващаха почти цялата икономическа 
дейност.

8.

Другата съществена промяна, настъпила през 1989-1990, наред с ценностната 
система като цяло, за която тук няма да говоря, беше в представата за 
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индивидуална съдба. В значителна степен житейският път е предначертан: 
учение, работа, семейство, деца, дом, пенсия... Дали учението ще бъде 
"изучаване на занаят" или "получаване на диплома" и какъв занаят или каква 
диплома, в традиционното общество е въпрос в силна зависимост от 
общността. Котленчето Захари (Стоянов) е пратено да учи овчарския занаят, 
карловчето Васил е замонашено. Семейната им среда е носител на такива 
образци за живот и съдба. Но и двамата правят свой избор - правят крачка в 
модерното време.

Наборът от възможности за съдба при повечето хора и в модерни времена се 
задават от средата. Какво прави човекът през живота си, какви цели да си 
поставя, как да работи за тях, кога и как да гради семейство, отглежда челяд, 
прави къща, осигурява старост и прочие... До 80-те години в българското 
общество господстваше образец, маркиран от елементите: диплома, щатна 
добре платена работа, семейство, апартамент, вила, кола, ранно пенсиониране 
с голяма пенсия... Едно спокойно, еснафско живеене, освежавано с 
командировка в чужбина, покупка от Кореком, тежки сватби, шумни 
новобрански изпращания и показни абитуриентски тоалети. Това беше 
постигнатият уют на ясното и предвидимо живеене след катастрофичните 
изживявания, свързани с 9 септември, Народния съд, национализацията, 
кооперирането, индустриализацията, урбанизацията. В началото на 80-те 
години този модел започна да се разпада, защото той беше изграден върху 
идеята за постоянния прогрес към доброто и справедливо бъдеще. 
Осъзнаваната идея обединяваше в едно: цел на обществото и мотив на 
индивида. Такова обединение е нетрайно, то е екстазно.

Още повече този модел на съдба в своята интимна същност беше отрицание 
на официално налаганите колективизъм и скромност. Моята диплома, моята 
работа, моята кола, моята вила и прочие. Непобедимият индивидуализъм, 
поощряван от бума на потреблението на Запад, придобил романтичен 
характер в пакетажа на тоталната изолация в условията на всеобщ дефицит, 
напираше и рушеше представата за съдба.

В края на 80-те години благодарение на лозунгите за гласност и 
преустройство, които отваряха пространства за ново мислене и говорене, 
стана масов и явен стремежът официално да се признае, че е нормално (! ) 
индивидът да се стреми към богатство и доминация при свободен избор на 
целите и средствата. Представата за съдба загуби (продължава да губи!) 
предписателните си черти, характерни за традиционното общество и все 
повече сред мозайката от общности се приема, че съдбата е въпрос на 
свободен личен избор.
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Настъпи (или настъпва, доколкото процесът може да се мисли като 
приключил и като продължаващ) промяна в представата за нормално. Оттам 
следваше промяната в представите за легитимно, морално и законно.

9.

Съществено се промениха възможностите за манифестно поведение - 
стопанската и гражданската инициатива имаха минимални административни 
ограничения. Чувството, усещането на свободата съвсем не бяха лъжовни. 
Бяха постигнати петте свещени свободи. Първите четири от тях:

1- свободните избори бяха факт и норма и ги имахме на практика;

2- свободата на сдруженията беше факт и норма и се сдружавахме на 
практика;

3- свободата на стачките беше факт и норма и ги провеждахме на практика;

4- свободата стана свобода за индивидуалните истини и те бяха изговаряни и 
печатани.

Петата свобода, за която ще стане дума малко по-долу, беше "свободата на 
частната собственост". Всъщност тези пет свободи, заедно с махането на член 
първи и разформироването на ППО по месторабота, бяха почти всичко, което 
се споделяше в публичното пространство до този момент. С това се 
изчерпваха идеите за промяна, т.е. идеологията на неформалите.

Оставаше тази идеология да стане нормативен документ чрез новата 
конституция.

10-А.

А къде са вижданията на БКП за промяната? - бихме се запитали.

Такива не съществуват.

10-Б.

Промяната според генезиса, както споменах, засягаше само върха на 
пирамидата - равнището на върховната власт. Премахването на член първи от 
действащата конституция - за ръководната роля на БКП, разформироването 
на ППО по месторабота, рухването на старите ценности и формирането на 
нови представи за съдба променяше обаче ситуацията на всички равнища. 
През 1989-1990 година всички индивиди преминаха от традиционен, 
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нормативно определен ред в икономическите и гражданските си дейности в 
инерционен ред с личностно мотивирани систематични осцилации.

Ако си представим пирамидата на тоталитарната държава, а до нея поставим 
една празна пирамида, която ще наречем "либерална демокрация", то бихме 
могли да развием образа, като кажем, че при политическата промяна и 
последвалия преход индивидите (българските граждани), изпълващи 
пирамидата, "тоталитарната държава", трябваше да бъдат "подредени" в 
пирамидата "либерална демокрация".
Подобно "преподреждане" на населението се извършва при всяка революция. 
Ще използвам примера на Октомврийската революция, тъй като тя е добре 
позната на българския читател.
Болшевиките вземат властта на 25 октомври 1917 година. Разгонват 
правителството на Керенски, съставят ново правителство и обявяват два 
декрета - за мир и за земята. С първия Русия излиза от войната, като така се 
блокира възможността на въоръжените сили да се противопоставят 
организирано на революцията. С втория декрет се ликвидира помещическото 
земевладение, и така се разрушава системата на властовите отношения в 
селото. По това време Русия е селска, земеделска страна. Основната част от 
населението получава могъщ импулс за активност: да заграбва земя.

Навсякъде (държавни, регионални, общински управи, ведомства, фабрики, 
военни части) започват да се провежда събрания, където се избират съвети. 
Следват серия от декрети: забраняват свободния печат; отменят Таблицата на 
ранговете от времето на Петър Велики; отменят военните звания; създават 
революционни съдилища; провеждат цялостна национализация (банково 
дело, индустрия); запорират влоговете; създават Че-ка (Общоруска 
чрезвичайна комисия) начело с Дзерджински...

Болшевиките действат в няколко посоки: разрушават властовата структура на 
Царска Русия; атомизират гражданите; предлагат на мнозинството поле за 
действия: заграбване на земя; започват червен терор (от септември 1918 
година официално обявен); създават системата за специално снабдяване на 
апарата. За да "преведат" населението на огромната страна от едната 
пирамида (на царска Русия) в новата (на СССР), те разрушават, тероризират и 
примамват. След началните революционни години остават двете средства: 
терор (в разнообразните му форми, от подслушване и доносничество до 
убийства и затвор - за всички) и облаги (за елита - с елемент на разкош и 
признание, за останалите - възможности за оцеляване). Това крепи 
конструкцията на тоталитарната пирамида. Камшик и морков.
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Като използвам дадения пример, който се развива по модела на всички 
революции, ще отбележа, че при нашата мирна революция се случи следното: 
разруши се властовата структура на тоталитаризма; на гражданите беше 
предложено неограниченото поле на свободното действие. И край. Тя беше 
огледален образ на насилствената социална революция (социалистическата - 
Октомвриийска или Деветосептемврийска): тогава е имало силово отнемане 
на свободи и собственост, сега те се връщат мирно... Предполагаше се, къде 
съзнателно, къде интуитивно, че свободата в стремежа към частна 
собственост ще преподреди индивидите в пирамидата на новото общество, 
ако не справедливо, то поне отговорно. Както е видно: камари от моркови. 
Реални и въображаеми.

11.

Отказът от насилие ("мирният преход") обаче, деклариран и контролиран от 
Кръглата маса и Великото народно събрание, в резултат на идейната криза 
(неразбиране на ставащото) беше неимоверно разширен до ненамеса в 
съдебната власт и полицията от страна на двете легитимни институции на 
промяната. С други думи, държавата се отказа от своята диференция 
специфика - от легитимното насилие!
Кръглата маса, с изключение на едно посредствено изслушване на министъра 
на вътрешните работи генерал Семерджиев, не стигна до мисълта да бъде 
изграден механизъм за управление и контрол на полицията и тайните служби 
в процеса на промените. Подобно подминаване на проблема имаше и по 
времето на Великото народно събрание. В разискванията и на двете места, 
както личи и от протоколите, негласно се предпоставяше, че щом като 
съдебната власт бъде обявена за независима, тя става от само себе си 
независима и функционираща; щом като полицията бъде поставена под 
контрола на правителство, формирано от парламента, то тя ще работи 
ефективно; щом като президентът има власт над тайните служби, те ще 
действат в интерес на народа и страната.

Подобна грешка е допусната в Съветския съюз при перестройката на 
Горбачов. Яковлев констатира: "Реформирайки системата, ние вероятно не 
предвидихме едно решаващо обстоятелство, бих казал специфично за 
системата на двувластието. Като намалявахме властта на партийния апарат, 
трябваше едновременно с това да понижаваме силата на откритото и тайното 
влияние на апарата на КГБ върху политическите решения".
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Яковлев нарича тоталитарния комунизъм в Съветския съюз "двувластна 
диктатура" - власт на компартията и на тайните служби. Първите промиват 
мозъците, вторите репресират.

С махането на член първи, без да обръщаме особено внимание на Държавна 
сигурност, ние, в България допуснахме същата грешка. Държавна сигурност - 
ръката на КГБ у нас, остана непокътната. Там всичко се размина с няколко 
безсънни нощи на работещите в ключовите структури.

Без предизвикателство казвам "няколко безсънни нощи". Би било непростимо 
престъпление, ако тези хора бяха подложени на репресия само защото са 
работили там.

Отказът на СДС от насилие, като се имаше предвид поредицата от кървави 
разправи, започнали с деветоюнския преврат от 1923 година, беше правилен, 
но мястото на "камшика" в една революция, а рухването на комунизма и 
походът към либералната демокрация беше революция, не остава празно.

Моята теза е, че революцията (кардиналната политическа и социална промяна 
в кратко време), независимо от това дали е "нежна", "мирна" или кървава, е 
невъзможна без насилие. А ние оставихме силовите структури на 
тоталитарния комунизъм непокътнати[9].

12.

На мястото на легитимното насилие, от което Кръглата маса и Великото 
народно събрание се отказаха, се развихриха спонтанно 
създадените[10] "отряди на революцията" - клики (неформални структури) от 
клиентите (участниците в кликите): бивши партийни апаратчици, съдии, 
прокурори, следователи, полицаи, силови групировки, самодейни 
бандити, структури за прилагане на сила от некриминални лица. Силовото 
действие беше масово, систематично и повсеместно използвано в 
разграбването, разрушаването, раздържавяването, придобиването. Ако Русия 
в 1917 година беше "комисарска" република, България в началото на 90-те 
години се превърна в република на кликите, която логично прерастна в края 
на века в мафиотско-корпоративна власт.
Организираната престъпност, или ако я назовем с ясното име, „мафията” 
поради своята организираност и мотивация се превърна в ръководен субект 
на прехода. В едно свое интервю Миша Глени казва:

„Също опитах да говоря и със самите мафиоти, и в някои случаи успях. 
Трябва да кажа, че не винаги представляват абсолютното зло, тъй като често 
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осигуряват работа и обществени услуги в региони, където няма никаква друга 
икономика. И честно, мисля че вършат добра работа.

- Това ли е вашата теория - теорията за добрия гангстер?

- Да, това са хора, които във време на радикални промени осигуряват работа и 
функционирането на елементарните социални услуги. Макар и в редиците-да 
има доста съмнителни типове, руската мафия например в своя зародиш влиза 
точно в тази категория. Това бяха хората, които проведоха прехода към 
капитализма, тъй като в това време държавата просто беше неспособна да го 
направи. Така се случи на още много места в Източна Европа.”[11]

Случи се и у нас.

В момента са рядкост богатствата, възникнали по непрестъпен начин. Зад 
тези богатства пряко или косвено стоят клики - "отрядите на революцията". 
Те гарантираха със силата си (физическа, финансова, административна, 
псевдо-правна), в условията на пълна непрозрачност, че интересите на 
техните клиенти ще бъдат защитени: "сделката" ще стане, договореното ще се 
изпълни и прочие.

Българският народ беше "изведен" от пирамидата на тоталитаризма от 
публичната власт на Кръглата маса и Великото народно събрание, а беше 
"натикан" в пирамидата на либералната демокрация от скритата власт на 
кликите, голямата част от които бяха контролирани от служители на бившите 
тайни служби и бивши водачи на компартията и стопанството.

13.

Една от причините, поради която кликите разполагаха с голяма свобода за 
действие и се водеха единствено от личните амбиции за богатство, беше 
идейната криза.

В късната нощ на 10 юни 1990 година, когато в СДС страдахме за получения 
резултат, България навлезе в тежка, многогодишна идейна криза. В най- 
добрия случай разбирахме, че вече не разбираме. Действителността беше 
загубила дотогавашната си обща смисловост.

Идейната криза като повечето неща в онези дни беше тотална. Тя касаеше 
ценностите, целите и разбирането на обществото. Цялата индивидуална 
активност (стопанска, финансова, гражданска, културна, политическа) и 
междуличностните взаимодействия в посочените области фактически ставаха 
нерегулирани от писани закони и неписани обичаи.
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Проектът на капитализма още не беше ясен на равнището на публичната 
политика, затова след изборите за ВНС нямаше какво да се превърне в проект 
за управление, т.е. в институционален проект.

СДС, БСП и всички останали партии нямаха най-важните неща за социалния 
управленски проект "капитализъм в България в края на XX век":

-Не бяха ясно дефинирани и широко огласени целите.

-Нямаше публични дебати по наличната информация (отделно, че тя се 
криеше от тоталитарната власт) за състоянието на обществото. Дори днес 
(2006) са секретни документите от 80-те години, свързани с външния дълг.

-Нито една партия не предлагаше публичен анализ на ресурсите за 
изпълнението на проекта - финансови, кадрови, информационни.

-Не беше публично заявено каква е представата за ролята на различните 
общности в изпълнението на проекта.

-Не беше публично заявено какви резултати се очаква да се постигнат при 
различните общности, участващи или изключени от изпълнението на проекта.

-Не беше публично заявено какви проблеми на България се предполага, че ще 
бъдат (няма да бъдат) решени в резултат на изпълнението на проекта.

-Не беше публично заявено какви са очакваните рискове за България като 
държава и отделни общности в нея в процеса на изпълнението на проекта, 
както и в неговия край.
-Партиите бяха в мълчание по възможните бъдещи конфликти в резултат на 
изпълнението на проекта.
-Не беше публично обсъждано какъв би трябвало да бъде мониторингът в 
процеса на изпълнение на проекта.

-Нямаше публично обсъждане на етнокултурните норми и нагласи, 
подпомагащи или препятстващи изпълнението на проекта.

-Не се обсъждаше въпросът (никой не предлагаше решение) за равенство в 
ползите при изпълнение на проекта. Нещо повече - основни играчи в прехода 
заявиха в неговия край, че проектът по принцип може да бъде само с 
драматично различни ползи, т.е. несправедлив по замисъл.

-Не се обсъждаше въпросът за отношението на администриращите 
стопанството, културата, социалната сфера, сигурността към проекта...

Да не говорим, че никой не се интересуваше от вътрешната логичност на 
собствените си концепции за това какво трябва да става в България.
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14.
БСП и Луканов направиха един опит. По тяхна инициатива беше създаден 
проектът "Ран и Ът". Нека приемем, че докладът на Ран и Ът не е бил пиар 
акция на Луканов.
Тогава не съдържанието на доклада на Ран и Ът, а неговата политическа 
съдба е едно от доказателствата, че някои умишлено са целели той да потъне 
в забвение.
Луканов имаше огромна власт, беше политически школуван, беше умен, 
образован и възпитан. Неговият тип интелигибелност обаче беше определена 
от комунистическите му убеждения в тяхната съветско-апаратна 
интерпретация.
Той истински се обърка и изплаши за държавата, когато стана ясно, че Желев 
ще отмени временната наредба за жителството. Беше убеден, че в страната ще 
настъпи хаос, че това не бива да се прави, че всеки ще живее, където си иска. 
Нещо, което било страшно... Останал съм с впечатление, че той не разбираше 
сложностите на връзките на индивида с местообитаването и не само. Казвам 
тези неща, защото не съм склонен да му приписвам меркантилност в 
пренебрегването на доклада на Ран и Ът. Луканов може да е планирал и 
ръководил раздаването на куфарчетата с пари, това го допускам, защото 
"куфарчето с пари" е част от разбираем процес. Това е „разумното” 
разпределение на богатството между "избрани от партията наши другари". 
Трансформация на "ръководната роля на партията", която продължава да 
води своята "кадрова политика". Така тя строи "нашия" капитализъм, при 
който "запазва своите позиции" [12].

Доклъдът на Ран и Ът беше оставен в чекмеджето от Луканов и другите не от 
користни подбуди, а от идейни!.. В доклада се предлагаше България да тръгне 
по пътя на "техния" капитализъм. Това не биваше да се позволява!..

Ако приемем, че докладът на Ран и Ът е бил само пиар акция на Луканов, с 
която е целял да покаже на американците, че намеренията му за разрушване 
на тоталитаризма са сериозни, то пак стигаме до същия извод. Той не се е 
интересувал от "техния" капитализъм и съвет, той е искал да гради "наш" 
капитализъм. А е провел пиар акцията, за да покаже, че приема тяхното 
лидерство.
В крайна сметка "нашият капитализъм" беше построен. "Сега - пише Яковлев 
за началото на XXI век - всички от бившите номенклатурни големци са на 
доходни служби: кой - в Думата, кой - губернатор, кой - в банките, фирмите и 

257



т.н. А онези, които не се оказаха в състояние да правят нещо конкретно, 
изискващо професионализъм, се устроиха като съветници при "новите 
руснаци" - бивши номенклатурчици."

И за да стане ясно какво е "нашият" капитализъм, ще акцентирам върху 
последното изречение, с което завършва този цитат от Яковлев: "При Путин 
политическата роля на спецслужбите отново порасна."[13]
Каква е връзката на случилото се в бившия Съветски съюз, за което пише 
Яковлев, и процесите у нас?
Връзката е грандиозна. Няма никога да разберем нашия живот при 
тоталитаризма и в десетилетията след него, ако го разглеждаме откъснато от 
събитията в Съветския съюз. През този исторически период България е част 
от Империята и нищо друго.

15.

"Ние" и "те"! Известното противопоставяне от Студената война. "Ние" беше 
идентификационното поле, изградено от тоталитарния комунизъм, където 
номенклатурата[14] (управляващият елит на тоталитарния комунизъм) 
разполагаше държавата и народа. "Ние" бяхме себе си и вървяхме по свой път 
в изграждането на митичното ново общество.

При рухването на тоталитаризма вече не градяхме ново общество, 
представата за "ние" обаче остана. На 10 ноември 1989 година официално 
"ние" беше целият народ и цялата държава. В следващите дни "ние" започна 
да се свива, да отделя от себе си милиони, категории, общности. "Ние" се 
превръщаше в социален реликт. Появиха се знакови за "ние" структури - 
Общонародният комитет за защита на националните интереси[15] и Съюзът 
за стопанска инициатива на гражданите. И заедно с тях - "честните частници", 
"национално отговорният капитал", Г-13, "едрите индустриалци". И разбира 
се, днешната Атака...

Кликите или "отрядите на революцията" възникнаха и действаха в полето на 
"ние". Те бяха непублични, но останали при себе си, препотвърждаващи 
идентичността на клиентите в опасно време. В психологичен план: 
инстинктивни. Алчни до радостта, че е възможно безнаказано да придобият 
толкова много. Кликите не се нуждаеха от светлината на идеи, виждания, 
мнения...

Кликите бяха възлите на националната мрежа, обхванала България.
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16.

Най-висшата власт - Великото народно събрание, както и властта на Кръглата 
маса, беше абстрактна власт - тя имаше контакт с реално управляващия 
страната апарат, дотолкова доколкото на депутатските банки седяха 
управлявалите до 10 ноември. Парламентарната група на СДС имаше по- 
малко възможности за въздействие върху обществените процеси, отколкото 
делегацията на СДС на Кръглата маса. Депутатите от СДС, ДПС или от 
"новите лица" в БСП и БЗНС бяха безвластни фигури, разполагащи с правото 
да говорят по парламентарния микрофон. Никакъв властови механизъм не 
беше в ръцете на това малцинство. А Великото народно събрание, публичната 
власт в страната, още в първите дни се зае не да управлява, а да разговаря за 
властта. Ако сведа политиката до публичната власт, ще отбележа, че се 
създаде логически парадоксалното безвластно политическо пространство. 
Нещо като дървено желязо.
Иначе държавата се управляваше (и не се управляваше) от държавния, 
партийния и стопанския апарат под ръководството на по-големите апаратни 
началници, организирани в "отрядите на революцията" (кликите). Всички те - 
фактически анонимни.

Политиката тотално се раздели на две: публична (ВНС, Президент, СДС, 
БСП, Правителство) и непублична (клики, престъпни групи, правителство, 
БСП, държавна и стопанска администрация, съдебна система). Публичната 
политика се превърна в параван на непубличната.
Реално властващият (неформалният лидер на клика), ако някой проявеше 
интерес, беше потънал в мъгла от догадки. Отначалото, както споменах, това 
бяха хората, които ръководеха държавния и стопански апарат, тогава 
"Луканов" (като емблема) беше всевластен, две-три години по-късно властта 
бавно започна да преминава в ръцете на тези, които управляваха парите и 
започнаха да владеят собствеността. Ще посоча Илия Павлов като знакова 
фигура. Павлов вече можеше да каже на Луканов, че "сам кара влака" [16].

В далечното лято на 1990 година бързо стана ясно, че най-доброто, което 
може да направи Великото народно събрание е да бъде редакционен колектив 
на един нормативен текст.

17.

На 10 юни 1990 в българското смислово пространство бяха извършени 
съдбоносни промени. От една страна се издигаха носещите колони на 
бъдещата обществена конструкция:
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- разделение на властите;
- права и свободи на индивида по евроатлантическа мярка;

- пазарно стопанство и общество;

- свободно трансгранично движение на стоки, капитали, информация, хора...

От друга страна, в следващите месеци промените постепенно обезсмисляха 
индивидуалното социално действие.
Като краен резултат свободата стана заместител на участието. Свободата на 
словото например остана, но връзката между говорещия и фактически 
решаващия, между управлявания и управляващия се скъса. Нямаше връзка 
между точното и вярно слово (напечатано или изговорено) и кликите 
("отрядите на революцията"). Те продължаваха делото си. Словото се 
обезсмисли. Свободата на сдружаването остана, но свободно създаденото 
сдружение не се включваше (или се включваше) в структурата на 
гражданското общество или на политическата система като параван на 
действита на кликите ("отрядите на революцията"). Сдружаването губеше 
смисъл.
Непосредствено изживяваната свобода, достигнала своя пик през есента на 
1990 и лятото на 1991 година постепенно линееше и умря. В обществото 
вземаше връх тайно извиращата принуда на кликите върху индивида - 
стопанска, административна, властова, политическа, физическа, престъпна.

Чрез действията на кликите преходът системно неглижираше истината и 
човечността.

18.

Така българските граждани се присъединиха към глобализиращия се Свят 
през отходните му канали. Ако в развитите демокрации динамиката на пазара 
(индивидуализъм, конкуренция и антагонизъм) поражда "антропологична 
катастрофа"[17]1юшо 1гап8сштеп8[18]. , то българинът катастрофира не заради 
прекадената си делова активност, а поради алчност, глупост, безотговорност 
и цинизъм на реално властващата мрежа на кликите. Кликите създадоха 
човека на прехода - Ното Чапзснггепз е преминаващият човек, който не се 
променя. Той извървя нерефлективни пътища през годините на политически 
сътресения. Всичко случващо се е външно на него. Публично той е винаги 
"за". Не го интересува какво значи това. Важна е ползата. Безкритичен към 
себе си. Вечният оцеляващ. Постоянният инсайдер. Винаги същият.
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В днешно време той е клиентът, паразитиращ върху държавния бюджет и 
европейските фондове, за когото идеалът на либералната демокрация и 
въобще общоприетите ценности са маска. Опортюнист на дело и на думи. Без 
затруднения твърди, каквото му е угодно - анти НАТО или НАТО, 
Милошевич или Хага, Москва или Вашингтон.

Ношо йапзсштепз възпроизвежда в условията на XXI век "ганьото" - типа, 
дошъл при нас от миналите векове: нерефлективно циничен, напорист и 
алчен, твърдо убеден, че това е нормално. Да живееш в битов смисъл добре, е 
върхът на неговата ценностна пирамида. Потребността му за принадлежност е 
силно редуцирана. Тя се изчерпва (пълностно и цялостно е задоволена) със 
семейството. Не признава (не съзнава, че има, или не я цени, ако съзнава) 
друга общност: родова, селищна, партийна, верска, народностна, 
общочовешка. Има инструментален подход към членовете на другите 
общности. Властващият е важен. Трябва да се постигне на всяка цена 
(средствата нямат значение) неговото благоразположение. Смята, че всички 
са като него, а който не е, е глупак. Така дели другите: своите (членовете на 
семейството), властващите, подобните на него, глупаците (малоценни, 
незначителни, неважни). Безкритичен към своите, сервилен пред 
властващите, бдителен (враждебен, нахъсен) към подобните, безпощаден към 
„глупаците”.
Няма убеждение. Подхожда инструментално към вяра, религия, църква, 
общочовешки и етнокултурни ценности. Действията му са традиционно 
ориентирани. Те са обживените, изпробваните през вековете. Нерефлективен 
върху себе си и живота. През XIX век поведението му е профанско, през XXI 
вече е школуван, но е останала пряката или косвената му обвързаност с 
политиката.

19.

На това място в текста трябва да припомня идеята за мирния преход. 
Мирният преход беше общоевропейска норма за социално-политическа 
революция в края на XX век. Ние, българите, подобно на другите европейски 
народи, имахме основания да приемем мирния преход като свой избор. На 
Кръглата маса, във Великото народно събрание, на множеството публични 
прояви през 1989-1991 година, многократно ставаше дума за мирния преход 
като наше, българско разбиране. Трябваше да сложим край на кървавите 
сблъсъци между политическите противници, наченати с деветоюнския 
преврат от 1923 година.
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По подобен начин беше развита и съпътстващата идея за междуетническата 
толерантност. Първите неформални организации от 1988 година[19] се 
обвързаха със защита на свободите и правата на всички граждани. Това беше 
позиция и на последващите граждански структури. Демократичните сили от 
всички политически окраски направиха свой аргументиран избор и 
отхвърлиха политиката на конфронтация[20] между етническите групи...

Значи в началото на Голямата промяна в българските общности се виждаха 
двата проблема: 1. отношенията между политическите партии и
2.отношенията между етническите и религиозни групи. Решението беше 
намерено в мирния преход и в етническия модел.

Но и на Кръглата маса и във Великото народно събрание остана в невидимост 
другият страхотен проблем, съпътствал държавата от самото Освобождение: 
повсеместното разбиране, че държавната служба е за лична изгода.
Проблемът е така гръмко известен, че тук ще избегна очертаването на 
емпиричните му измерения. Ще припомня само образите на Бай Ганю и 
Големанов.

Защо на Кръглата маса, във Великото народно събрание, в безбройните 
документи на неформални организации, партии и публични прояви не се 
поставя акцент върху необходимостта да се сложи край на 
дисфункционалната традиция - държавната служба да се използва за лична 
изгода? Защо всички виждаха проблемите на политическата и етническата 
конфронтация, а не виждаха проблема, че служенето на държавата при 
заемането на държавна служба не е първостепенен дълг? Преди него е дългът 
към себе си, към семейството и рода, към махалата и населеното място...

Защото политическата конфронтация, както и между етническите напрежения 
бяха в полето на политиката, откъдето рефлектираха върху всекидневието, 
докато служенето на държавата като всяка работа е в полето на 
всекидневието, откъдето рефлектира върху политиката. Получилото се в 
политиката, за разлика от получилото се във всекидневието, е видимо, а 
получилото се във всекидневието, за разлика от получилото се в политиката, 
пряко определя битието на индивида.

С други думи: начинът, по който се възприема държавната служба, е елемент 
на етнокултурата[21], елемент на онова, което се смята за нормално, без да се 
официализира. То не се обсъжда и няма алтернатива[22]. Докато разбирането 
за политическата и междуетническа конфронтация (респективно - 
толерантност) е елемент на гражданската култура, която задължително е 
официална. Тя е нещо, което подлежи на обсъждане и избор[23].
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20.

Драматичното беше, че в обществото като цяло, и разбира се, в публичното 
пространство не само че нямаше съзнание за идейната криза, напротив - 
смяташе се, че всичко е ясно, защото беше постигната, според разбиранията 
от юни 1990 година, и "основната", "главната" свобода:

Петата - свободата на частната собственост!

Значи, оставаше - какво?

Оставаше на практика да придобием частна собственост.

А придобиването на частна собственост, както е известно на всички, не е 
идеен процес. Той е превръщане на предимствата в притежания и контрол, 
без от това да намаляват или да се променят предимствата. Стремежът към 
богатство не се саморегулира.
Предимството - в ум, образование, информираност, комуникативност, 
находчивост, политическа позиция, физическа сила, здраве, воля, възпитание, 
местоживеене, пол, възраст, познанства и прочие - в процеса на 
междуиндивидуалната конкуренция в условията на свободен пазар, според 
модела на либералния пазар, създава собственост, но в нашите условия, 
когато либерален пазар не съществуваше, най-важното предимство, което 
можеше да елиминира всички останали или да ги замести, беше 
възможността индивидът да се включи в мрежата на кликите ("отрядите на 
революцията"), т.е. да се превърне в Йото 1гап8сштеп8.

Политическата власт, след отпадането на член първи, даваше възможност 
именно за това - бързо и лесно интегриране в клика. Колкото и кликите да 
бяха всевластни, те се нуждаеха от публични лица. Нуждаеха се от "лоби" в 
Народното събрание, в общинските съвети. Те имаха нужда от Йото 
1гап8сштеп8 в ролята на премиери, министри, председатели на парламента, 
кметове, професори, журналисти, медийни звезди и прочие.

Точно заради това управляващите политици, доколкото бяха чисти или 
частични Йото 1гап8снггеп8, не успяваха да устроят администрацията и съда 
по европейски образец. Те работеха за своите клики, а не за държавата. Те 
продължават така да битуват. Едва след продължителен и силен 
международен натиск, свързан с присъединяването на страната към 
Европейския съюз, през 1998 и 1999 бяха приети Законът за 
администрацията[24] и Законът за държавния служител[25].
Администрацията обаче остава клиентелска структура. Проблемите на 
съдебната система продължават и през 2006 година да са забележими и от 
Брюксел.
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Длъжен съм да направя разграничение - почти всеки индивид принадлежи 
към неформална общност, в която е самоценен, в която при 
междуличностните интеракции безпрепятствено се нахлува в чуждото лично 
пространство, в която неглижирането не засяга достойнството.
Междуличностните отношения са открито емоционални и спонтанни. Това е 
базовата общност на индивида. В българския социум базовите общности са 
изградени предимно на основата на семейството и селището.

Следва общността, чрез която индивидът участва в социалния процес, 
протичащ вън от базовата общност. Става дума за професионални, търговски 
и нестопански структури, където междуличностните отношения са 
рационални. Те се регулират от публични правила[26]. Техните цели са 
законообразни. Предметът на техните дейности са или/и: парите, властта, 
престижът, знанието, признанието. Но парите, властта, престижът, знанието, 
признанието имат на първо място неперсонална ценност. С парите се решават 
обществени и държавни въпроси, властта се използва за общото благо, 
престижът и признанието са обществено признати мотиватори на 
поощряваната активност, знанието е общочовешко благо. В общността 
индивидът решава своите проблеми, като препотвърждава неперсоналната 
ценност на парите, властта, престижа, знанието, признанието. Той е средство 
за другите, но не отпада от общността, след като поради възраст или болест 
прекратява членството си в нея. Нещо повече - заради приносите си към 
общността той може да бъде почитан, честван дори и след смъртта. Това е 
участническата общност. Тя е институция.

Кликата е деформирана участническа общност. Тя действа на основата на 
таен сговор в системата на властта. Нейната цел е използването на 
легитимната власт за лично облагодетелстване на участващите в кликата. 
Междуличностните интеракции са подчинени на тази цел. Правилата са 
недостъпни за невключените в нея. Държавата, обществото, регионът, 
общината, отрасълът, службата се трансформират във владение на клика. 
Собствеността, парите, властта, престижът, знанието, признанието имат само 
персонална ценност. Затова кликата, участникът в нея, купува или продава 
без задръжки държава, общество, община, служба, регион, отрасъл, 
собственост, орден, длъжност, слава. Индивидът отпада от кликата, щом като 
спре да обслужва нейната цел. Кликата няма памет. Тя не е институция, макар 
че може в персоналния си състав да се припокрива със съществуваща 
институция. Да бъде дори правителство.

Кликата може да прерасне в мафия.
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Своеволието на овластените, които се възползваха от мирния преход и се 
самоорганизираха в клики, създадоха днешна, стегната в 
обръчи[27] България. Тя е техен продукт.

21.

Заключение. Накрая на този кратък текст ще подчертая идеята, която ме 
мотивира да го напиша: всяка революция, включително и мирната, използва 
някакъв вид принуди, за да постигне целите си. Отказът (напълно несъзнаван 
от СДС) на Кръглата маса и Великото народно събрание да разглеждат 
съдебната система и полицията като охранителни (силови) институции на 
извършваните промени, отвори пространства за възникване и развихряне на 
кликите ("отрядите на революцията"). Незаконни структури, доколкото 
дейността им не беше регламентирана от никакви правила, съставени от 
бивши апаратчици (държавни, партийни, стопански), служители в тайните 
служби и криминални. Към тях успешно се присъединиха политизирали се 
авантюристи. Кликите трансформираха политическата революция в 
криминална и създадоха втория български капитализъм и неговите агенти - 
йошо Йап8сиггеп8. В този смисъл битката с организираната престъпност 
(организирано социално отклонение) ще има съществени български нюанси, а 
превръщането на българския капитализъм в нормално европейско явление е 
неотделимо от дискусията за кликите, клиентите и Йото 1гап8сштеп8.

[1] Доколкото изобщо може да се използва думата "идеология" за 
съдържанието на техните декларации, подписки и други подобни.

[2] По същото време е премахнат чл. 6 от съветската конституция - пак за 
ръководната роля. Съвпадението по време едва ли е случайно.

[3] Изразът „лично от другаря Тодор Живков” беше формула на крайната 
валидност, с нея се означаваше последния авторитет, власт, върховенство, 
истинност...

[4] ййр://мдулу.ошс1а.Ь§

[5] Дали България беше тръгнала по пътя на либералната демокрация? Като 
изправарвам по-нататъшното си изложение, ще си позволя един дълъг цитат 
от Хънтингтън: "През 1917 г., в резултат на руската революция, конфликтът 
между националните държави се допълва от конфликт между идеологиите - 
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отначало между фашизъм, комунизъм и либерална демокрация, впоследствие 
само между последните две. В периода на Студената война тези идеологии се 
олицетворяват от двете свръхсили, всяка от които дефинира идентичността си 
чрез своята идеология, като нито една от тях не е национална държава в 
традиционния европейски смисъл. Идването на власт на марксизма, отначало 
в Русия, а после в Китай и във Виетнам, представлява преходен етап от 
европейска международна система към постевропейска 
мултицивилизационна система. Марксизмът е продукт на европейската 
цивилизация, но той нито съумява да пусне корени, нито да постигне някакви 
успехи в Европа. Вместо това модернизиращи и революционни елити го 
„експортират“ в неевропейските общества; Ленин, Мао и Хо Ши Мин го 
нагаждат към своите цели и го използват като предизвикателство срещу 
властта на Запада, за мобилизиране на своите народи и за утвърждаване на 
националната идентичност и автономия на своите страни в противовес на 
Запада. Рухването на тази идеология в Съветския съюз и 
същественото-преобразуване в Китай и във Виетнам обаче съвсем не 
означава, че тези общества биха възприели другата европейска идеология - 
либералната демокрация. Тези представители на Запада, които предполагат, 
че това ще стане, вероятно ще бъдат изненадани от творческата енергия, 
гъвкавостта и индивидуалността на незападните култури."

Възниква въпрос: българската традиционна култура как може да бъде 
определена - като западна или незападна? В какъв смисъл е "западна", ако е 
"западна", и в какъв смисъл "незападна", ако е такава.

[6] През 1986 година една четвърт от населението над 16-годишна възраст 
попадаше в категорията "служител".

[7] Няма контрол, защото преценката за дейността на управлението не е на 
основата на закон, а на основата на политическата целесъобразност, която е 
постоянно преформулирана и интерпретирана от тези, които управляват.

[8] Алексъндър Яковлев, Здрач, С., 2005, с. 639.

[9] Показателно е непрекъснатото протакане на проблема с досиетата.

[10] Да приемем, че са спонтанни, въпреки аргументите, че това не е съвсем 
така.
[11] Миша Елени, интервю виж - 11йр://е-уе81шк.Ье/3821

[12] Не твърдя, че Луканов е ръководил тази известна операция, но 
несъмнено той имаше качествата и властта да го прави.

[13] Александър Яковлев, Здрач, С., 2005, с. 593.
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[14] Развил съм разбирането си за номенклатурата в Голямата промяна, 2005, 
с. 738 и сл.
[15] Началото е положено в края на 1989 година от стотици партийни 
секретари от смесените райони и утвърдено чрез манипулирани от 
партийните комитети митинги.

[16] Израз на Илия Павлов при конфликта му с Луканов по повод газовите 
спогодби с Русия.
[17] Израз на Йосиф Бродски, използван от Иван Станев, виж си. Алтера, 
бр1/2, 2006 г.

[18] Лат. буквално: човек, преминаващ бързо покрай.
[19] Независимо дружество за защита правата на човека (6 януари 1988), 
Общонароден комитет за екологична защита на Русе (8 март 1988) и Клуб за 
подкрепа на гласността и преустройството в България (3 ноември 1988).

[20] Конфронтацията беше започнала от турски терористични организации, 
които предизвикаха ответната проява на държавен тероризъм от 
комунистическата власт в тъй наречения Възродителен процес.

[21] Това е софтуерът на ума в смисъла на Хофстеде.

[22] За подобен проблем съобщава Антон Первушин във връзка с прехода в 
Русия. Корумпираните чиновници довеждат до разрухата "Но пък ние 
възприемаме тъкмо чиновниците, от най-обикновените председатели на 
домсъвети до президента, като част от народа и някъде в дълбините на своята 
"загадъчна руска душа" дори им съчувстваме и се страхуваме да им 
напомним за самите себе си." (Антон Первушин, Окултният Хитлер, София, 
2006, с. 47). Акцентът, който поставям в тази фраза, е възприемането на 
чиновниците "като част от народа", защото с нея се констатира, че 
чиновникът е фигура от всекидневието.

[23] Значи ако желаем да променим ситуацията, трябва да поставим кликите, 
клиентите и 1юшо 1гап8сштеп8 в полето на гражданската култура, но с пълното 
съзнание, че става дума за феномени, свързани с етнокултурата.
[24] ДВ, бр. 130 от 5 ноември 1998.

[25] ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999.

[26] "публични правила" - свързани със светлата, прозрачната, откритата 
икономическа дейност и/или открити за публиката

267



[27] "Обръчът от фирми" на Доган е оглавявана от него клика ("отряд на 
революцията") на ново равнище. На новото равнище кликата вече е решила 
въпроса за принадлежността на клиентите към имуществената класа.
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