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Увод 

През 2018 г. се навършват 75 години от спасението на 
българските евреи. Това е повод да се припомни и приноса 
на българските философи в създаването на такъв общест-
вен климат, който създаде условията за това. В центъра на 
смисловата конструкция на монографията е критика на 
Димитър Михалчев на расизма (националсоциализма) и 
опитът за обосноваване етика на любовта. Ето защо съот-
ветните студии и статии на Д. Михалчев ще бъдат предста-
вени в техния автентичен вид. 

В публикуваната преди няколко години монография 
на Ивон Шерат “Философите на Хитлер” (2013) се отбеляз-
ват само двама философи като последователи на Хитлер – 
Мартин Хайдегер и Карл Шмит, а като опоненти – В. Бе-
нямин, Т. Адорно, Х. Арент и др. (Sherratt 2013). Българс-
кият философ, който е опонент на Хитлер, безспорно е 
Димитър Михалчев. За съжаление този факт по неясни 
причини е пренебрегван (Желязков 2013). Цялостното 
творчество на Димитър Михалчев е пропито от духа на то-
лерантността, демократизма и хуманизма, но един от ос-
новните вектори на неговата критичност е насочена имен-
но против расизма и неговите производни като основен 
елемент от идеологията на националсоциализма. Дори мо-
же да се намери нещо символично в това, че, когато през 
5 март 1933 г. националсоциалистическата партия, извест-
на и със своя агресивен антисемитизъм, печели парламен-
тарните избори в Германия, Д. Михалчев публикува във в-к 
“Литературен глас” (4 юни 1933) статията “Участието на 
еврейте във философският живот в Германия”.  
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Теоретичното наследство на Д. Михалчев в това от-
ношение няма само историческа стойност, но и резонира с 
редица много основни и при това тревожни тенденции на 
нашето съвремие. Днес сме свидетели на разрастването на 
различни форми на национализма, с това на расизма, ксе-
нофобията, антисемитизма, липсата на толерантност, на 
тоталното неприемане на Другия. Именно по тази причина 
дори Дж. Сорос вижда новата опасност за отвореното об-
щество в появата на крайните форми на индивидуализма 
като резултат от пазарния фундаментализъм. Появяват се 
феномени като “дигитален фашизъм”, “фашизация на нео-
либералната държава” (Проданов 2018). Англосоксонският 
расизъм си остава все така агресивен, говори се и за черен 
расизъм, според който белите трябва да умрат 
(https://offnews.bg/ analizi-i-komentari/belite-hora-triabva-da-
umrat-674814.html), английски журналисти определят ру-
софобията като официално признат расизъм (https://www. 
kp.ru/daily/26810.7/ 3846072/..), и т. н. Накратко – свидетели 
сме на явление, същностно свързано с разрастващото се 
насилие, което и в България стана ежедневие – насилие над 
децата в детските градини, насилие в училище, насилие 
над жените, над пенсионерите, който са ограбвани и уби-
вани в домовете им, насилие по пътищата.... България през 
последните три десетилетия се превърна в място на проти-
воречия битки, партийна партизанщина, корупция, бедност, 
неграмотност, ниско ниво на здравеопазване, на образова-
ние В едно интервю на социолога Лиляна Деянова се дава 
отговор за общата причина за насилието и омразата, която 
доминира в българското общество: ”Омразата се нормали-
зира и става част от нашето възприятие на света; движи се 
все по-нагоре по властовите йерархии, кънти в парламента, 
но остава все така безнаказана. Наскоро научихме – и вед-
нага ги намразихме – за „джендърите”, ще намразим и 
„хейтърите”, както мразим не-българите, вкл. циганите, 
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соросоидите, на които им плащат да ни принуждават да ги 
наричаме роми, та така още повече да си влошаваме иначе 
качествения „човешки материал”. Бизнесът го нарича „ чо-
вешки капитал” и понеже го нямаме, той ще си внася рабо-
тещи от чужбина. Защото у нас „паразитите” са „избрали 
да живеят като скотове” и да имат „инстинкт на кучки”. (Не 
е без значение, че това са думи на депутати.) Да не забра-
вяме вината на „юдео-болшевиките”, възпитали сегашните 
„ползватели на социални помощи”. Днес към тази сплав се 
прибавя и опасността от „сирийците”. „На който не му ха-
ресва да си върви” е много популярна фраза. Впрочем това 
го чух и от Саркози. Но за европейския възход на ксено-
фобското, расисткото, антисемитското и прочее „анти-“ 
слово ще кажа след малко, защото питате за причините, а 
те са и по-общи.”. Причините са казани в заглавието на ин-
тервюто “Новите ксенофобски движения не са архаика, а 
логическо следствие от духа на съвременната епоха, в коя-
то неолибералната промяна подкопава самия европейски 
проект” (http://www.marginalia.bg/).  

Още през 90-те години на ХХ век редица западни уче-
ни предрекоха кризата на либералната демокрация – С. Хън-
тингтън (Сблъсък на цивилизациите”, 1996), Дж. Сорос 
(Кризата на капитализма, 1998) и мн. др. През 1972 година 
Римският клуб публикува доклада си „Границите на расте-
жа”. В последните документи на Римския клуб се изтъква, 
че след 30 години глобализация и икономически растеж, по-
ложението в света се е влошило. Апелира се да се сложи 
край на икономическата глобализация, хората да имат пове-
че отпуск, трудовите доходи да не се облагат с данък и да 
има повече справедливост вместо неолиберализъм.  

Съвременнните водещи тенденция са от глобализация 
към деглобализация, от европейски ценности към нацио-
нални интереси и оттук към национализъм и възраждане на 
различни фашистки и националсоциалистически партии. 
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Резултат от кризата на съвременният неолиберален капита-
лизъм са значителни неравенства, които не могат да се ре-
шат с рационални средства. Всичко това води до увелича-
ване на насилието – глобалното (войните и многобройните 
военни действия днес), националното (увеличаване на 
убийствата и др. Престъпления против личността, регио-
нални, битови. Говори се, че съвременният капитализъм 
ражда „Холокост от нов стил“ – подмолен и „на парче“ 
(Проданов 2017).  

Няма да правя аналогия със ситуацията днес и тази 
през 30-те години на ХХ век, но не може да не се отбележи 
нещо общо, което може да се изрази в едно – очакване на 
мащабни военни действия. През 30-те години на ХХ век с 
идването на власт на националсоциалистите в Германия 
започва Втората световна война и завършва с повече от 60 
милиона жертви. Днес все по често се говори за нова све-
товна война, а държавите увеличават военния си бюджет, 
усъвършенстват своите оръжия, активизира се военната 
подготовка на младежите, увеличават се военните конф-
ликти и т.н.  

През първата половина на ХХ век в България голяма 
част от интелигенцията е завършила своето образование в 
Германия. Над 70% от от българските инжинери са възпи-
таници на германски университети Управляващият елит, 
наред с царската фамалия, са свързана тясно с Германия. 
Българското офицерство е подчертано германофилско. 
Икономиката като цяло също така е тясно свързана с Гер-
мания. „Докато годишният английски и френски внос и из-
нос с България е варирал около 1,2% до 3,6%, вносът и из-
носът с Германия, особено след 1933 г., редовно надвишава 
50-60%, с тенденция през последващите години за непре-
къснато нарастване” (Константинов 2001). Показателно е 
изказването на цар Борис ІІІ: „Винаги с Германия, но нико-
га против Русия”. 
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Почти всички от българските философи, които в една 
или друга степен определят философската ситуация в Бъл-
гария по това време, са също възпитаници на германските 
университети. В тази ситуация идеологията на национал-
социалзма (фашизма) оказва влияние и върху редица бъл-
гарски представители на хуманитарните и обществени на-
уки – Цеко Торбов, Янко Янев, Димитър Сталийски, Борис 
Йоцов и др. Жана Николова пише възторжени статии за 
националсоциализма: “Хармоничното свързване на тялото 
с духа и отглеждането на едно неизменно и чисто другарс-
тво в Хитлеровата младеж са залози за онзи свят на красота 
и човечност, за който ни говори вдъхновеният немски поет 
Фридрих Хьолдерлин. Почти 100 години след неговата 
смърт, този свят на красота, висша хармония и човечност 
възлиза от развалините на миналото и така най-светлият 
поетичен сън намира своето осъществяване. Прозрението 
на Хьолдерлин за предназначението и бъдещия възход на 
немския народ с израз на вечния стремеж на немеца към 
вътрешно изграждане, хармония и красота, един стремеж, 
който под различни образи се отразява и в дейността на ве-
ликия немски водач Адолф Хитлер. Той превърна в дейст-
вителност поетичните видения на немските поети, той съз-
даде чрез своя пример едно хармонично общежитие, изг-
радено върху общата вярност към държава и народ, той 
сплоти младежта в едно неделимо цяло. Всеки, който влезе 
в съприкосновение с Хитлеровата младеж не може да не 
почувствува, че тя е носителка на красота и хармония, че тя 
е олицетворение на красивия свят на висша човечност, за 
който бленува Хьолдерлин.” (Николова 1941).  

През първата половина на ХХ в. се създават множес-
твото фашистки и националсоциалистически партии и ор-
ганизации, който в различна степен възпроизвеждат идео-
логията на национализъм, расизъм и антисемитизъм, ха-
рактерен за съответните партии в Италия и Германия – 
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Български народен съюз „Кубрат“ (БНСК, 1922 – 1944); 
Съюз на бойците (1923 – 1924); Съюз „Българска родна 
защита“(СБРЗ, 1923 – 1936); Съюз на българите фашисти 
(СБФ, 1926 – 1932); Политически кръг „Звено“ (1927 – 
1949); Национална задруга – фашисти (1930 – 1934); Съюз 
на българските национални легиони (СБНЛ, 1932 – 1944); 
Националсоциалистическа българска работническа партия 
(НСБРП, 1932 – 1934); Народно социално движение (НСД, 
1932 – 1944) ; Съюз на ратниците за напредъка на българ-
щината (СРНБ, 1936-1944) (Димитров 1947; Кокс 1946; Ко-
лев 1976; Поппетров 2008; Поппетров 2009;Величкова 
2002 и др.). Н. Поппетров характеризира СБНЛ, оглавявана 
от ген. Луков, по следният начин: „Още при първите си 
стъпки легионерската организация изразява своя антико-
мунизъм, отричане на либерализма, масонството, интерна-
ционализма и пацифизма. Пак още при най-ранните си 
изяви показва симпатии към италианския фашизъм и към 
националсоциализма, от които заимства различни идейни 
постановки, символи, лозунги и терминология. На Третия 
си конгрес (1933 г.) организацията показва ориентация към 
еднопартийния политически модел. [...] Проявява изразени 
симпатии към новия ред – националсоциализма, изразява 
силен антисемитизъм, постепенно навлиза в целенасочена 
опозиция на режима, участва в различни комбинации за 
компрометиране на безпартийния режим. В нея влиза група 
висши запасни офицери, споделящи идеите на радикалната 
десница и на тоталитаризма...”.(Поппетров 2009,381 – 2). 
Във вестника на легионерите “Народен водач” през 15 ав-
гест 1941 г. е публикувана статията “Двата врага”, в която 
се казва :”Два врага има човечеството, чието разгромяване 
провидението отреди за непобедимата армия на нац.-
социалистическа Германия: световната плутокрация и 
международното еврейство...Разгромяването на тези два 
врага ще гибелъта и на всичките им роби – масонство, ко-
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мунизъмъ и т.”.П. Константинов отбелязва, че „Под влия-
ние на принципите, върху които в Европа се създаваха кор-
поративните държави (Италия, Португалия) проф. Ал. 
Цанков създаде своето „Народно социално движение“, 
ориентирало по-късно симпатиите си към установилия се 
през 1933 г. националсоциализъм в Германия.” (Констан-
тинов 2001: 196). 

Съвременните модификации на възраждане на идео-
логията на фашизма и националсоциализъм са разнообраз-
ни (Неофашизмът: същност и съвременни прояви. С., 2016 
и др.). Например в Уикипедия се дава следната информа-
ция на т.нар. “Кръв и чест (Blood and Honour) – междуна-
родна неонацистка политическа мрежа, основана през 
1987 г., свързана с организацията Комбат 18 и съставена от 
скинхедс бели супремацисти и други бели националисти. 
Името на организацията идва от популярен нацистки ло-
зунг Blut und Ehre, послужил и за заглавие на едноименния 
сборник статии и есета на висшия нацистки партиец и 
вдъхновител на Холокоста, Алфред Розенберг. Кръв и чест 
е основана в Обединеното кралство от Иън Стюарт Донал-
дсън, музикант на Skrewdriver. В организацията членуват 
бели националисти, поддържащи музикални групи с нео-
нацистка и националистическа тематика. „Кръв и чест” 
възниква още през 1978 г. В Обединеното кралство, когато 
бели националисти от Британски национален фронт офор-
мят стила „Рок против комунизма” в отговор на „Рок про-
тив расизма”. Движението организира концертите на гру-
пите, свирещи в жанра „Рок против комунизма“ и разпрос-
транява богато украсено с нацистка символика списание 
със същото име. Включена е в списъка групи на омразата 
на американската неправителствена организация Southern 
Poverty Law Center, специализирана във воденето на стра-
тегически дела срещу групи, проповядващи превъзходство 
на бялата раса. Движението е забранено в няколко държа-
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ви. В Германия – от 2000 г., в Испания – от 2011 г., в Русия 
– от 2012 г. „Кръв и чест“в България има добри отношения 
с Български национален съюз и БНРП. Техни подръжници 
има в Пловдив, Стара Загора. Български музикални групи, 
свързани с организацията са „Паганблут”, „Ариан Арт”, и 
др. (http://www.bloodandhonour.net/). 

Само един пример в контекста на темата, която се об-
съжда тук, e днешният наследник на СБНЛ “Български на-
ционален съюз”, един от организаторите на „Луковмарш”, 
определя понятието народ освен с общата история, култура 
и език и с “една кръв” и т.н.(http://bgns.net/).  

Характерно е за 30-те години на ХХ век германофил-
ството да се трансформира в симпатизиране и пропаганди-
ране на идеите на националсоциализма. Вероятно доловил 
тези промени в отношението към Германия сред част от 
българското общество Д. Михалчев публикува в сп. „Фи-
лософски преглед” през 1938-9 г. редица статии против ра-
сизма, етиката на “силния”, биологизма в социологията и 
т.н. Тези статии са откровена критика на националсоциа-
лизма и те оказват влияние върху българската обществе-
ност и няма съмнение, че подготвят в някаква степен хора-
та в България за активно противопоставяне на репресиите 
срещу българските евреи и тяхното спасяването от концла-
герите. Фактически той е единствен от българските фило-
софи през този период, който активно се противопоставя 
на националсоциализма. Вярно е, че още през 1930 г. друг 
философ, Тодор Павлов, критикува идеологията на фашиз-
ма. През тази година той публикува две статии. Първата 
„Фашисткото учение за държавата” е критика на книгата на 
Александър Сталийски „Фашиското учение за държавата”, 
а за втората публикация поводът е статията на Ив. Хариза-
нов „Нацията и личността в социалната философия на фа-
шизма” (Философски преглед, 1929, кн. 3) и някои произ-
ведения на Орлин Василев, които според някои критици са 
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„фашистки” (Павлов, Т. Избрани произведения, С., т.ІІІ, 6-
30). По това време е публикуван и преводът на книгата на 
Б. Мусолини „Учението на фашизма” , допълнена с „Исто-
рия на фашисткото движение” от Дж. Волпе (1934 г.). Из-
лиза от печат книжката на П. Джидров “ Демокрация и 
фашизъм (1933) и др. През 1947 г. друг философ (психолог) 
Михаил Димитров публикува книжката „Поява, развитие и 
идеология на фашизма в България”, като има предвид пре-
димно нацизма.  
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І. Щрихи към контекста 

1. Кръвта в идеологията на националсоциализма 
Върху историята на националсоциализма има огром-

на литература (Crew 2005; Fest 2009; Саркисянц 2003; Ро-
дионов 2010 и мн. др.). 

Целта в случая не е цялостно представяне идеология-
та на националсоциализма, а само да се припомнят някои 
основни факти, които имат за цел по-релефното очертаване 
на контекста, в която се появяват студиите и статии на Ди-
митър Михалчев, посветени на етиката на любовта и кри-
тиката на националсоциализма и расизма. 

Основните принципи на идеологията на националсо-
циалзма са: расизъм, антисемитизъм, който кулминира в 
Холокоста, както и възвеличаване на „арийската и германс-
ката раса“; (срв. расова теория и ариософия), социален 
дарвинизъм (идеология на неравенството); евгеника, съот-
ветно „расова хигиена”, като вяра във възможността за 
„положителна селекция” на една господстваща раса; Идея 
за народ-общество (еднонародно общество, Volksgemein-
schaft), определено чрез кръвното родство, в което не тряб-
ва да има класови противоречия; оттам също антимаркси-
зъм, антикомунизъм и антиболшевизъм, също както и 
антикапитализъм (защото за националсоциализма капита-
листическата икономика уврежда връзката с родината и 
морала на народа); тоталитаризъм – отклоняване от демок-
рацията; разбиване на политическите партии, профсъюзите 
и свободната преса; широкообхватни правомощия за тай-
ните служби и доносниците; фюрерство – концентрация на 
цялата власт и авторитет в едно водещо лице, както и разп-
ростирането на този принцип на останалите йерархически 
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нива; милитаризъм – „политика на жизнено пространство“, 
„жизнено пространство на Изток“, защита на родната 
„кръв и земя”; позоваване на „пруските добродетели“. 

Още в „Програмата на националсоциалистическата 
партия” ясно е дефинирано определящото значение на чис-
тотата на кръвта и оттук всички възможни следствия, свър-
зани с апология на германското: “....Ние искаме обединение 
на всички германци във Велика Германия на основата на 
правото за национално самоопределение; Ние искаме ра-
венство на правата за немския народ в отношенията му с 
другите нации и анулирането на мирните договори от 
Версай и Сен-Жермен; Ние искаме земя и територии (ко-
лонии) за изхранването на нашия народ и за уреждане на 
проблема с пренаселеността; Само представители на наци-
ята могат да бъдат граждани на държавата. Само тези с 
германска кръв, без значение каква религия изповядват, 
могат да бъдат представители на нацията. Следователно 
евреинът не може да бъде представител на нацията; Нег-
ражданите могат да живеят в Германия само в качеството 
на гости и трябва да бъдат предмет на закони за чужден-
ци...; Ние искаме държавата да направи осигуряването на 
прехраната на гражданите си основно свое задължение. 
Ако се окаже, че не може цялото население да бъде изхра-
нено, хората с чужда националност (негражданите) трябва 
да бъдат депортирани извън Райха; Всяка негерманска 
имиграция трябва да бъде прекратена. Ние искаме от всич-
ки негерманци, дошли в Германия след 2 август 1914, да 
бъде изискано незабавно да напуснат Райха...” и т.н..  

През 1933 г. са приети антиеврейски закони, като „За-
кон за възстановяване на професионалната държавна служ-
ба”, с който се забранява на евреите да работят на държав-
на служба. Нюрнбергски закони от 1935 г. отнема на евреи-
те гражданството и им забраняват да сключват брак с неев-
реиски германци. Като естествено следствие от засилващия 
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се антисемитизъм е и т.нар. Кристалната нощ (Kristall-
nacht), в която е извършен антиеврейски погром в Германия 
и Австрия. В нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 година са 
унищожени и разграбени стотици синагоги и магазина, 
принадлежали на евреи. 30 000 евреи са арестувани и изп-
ратени в концлагери, а 40 човека са убити. За нацистите 
500 000 евреи в Германия, са враг. Синагогите, които са на 
няколко века, също стават жертва на значително насилие и 
вандализъм. Надписите са унищожени, а гробовете изпо-
чупени. В огъня са хвърлени молитвени книги, свитъци, 
произведения на изкуството и философски текстове, ценни 
сгради са изгорени или разбити. Кристалната нощ променя 
характера на преследването от икономически, политически 
и социален характер до физически с побои, задържане и 
убийство. Това е началото на Холокоста. Херман Гьоринг 
заявява: „Еврейският проблем ще достигне до решението 
си, ако във всеки един момент скоро бъдем въвлечени във 
война извън нашата граница – тогава е очевидно, че ще 
трябва да се справим с евреите”. 

Понятието за раса е основно в нацисткия светоглед. 
Прието е като аксиома „превъзходството на арийската ра-
са“ над другите раси, нейната богоизбранност. Арийската 
раса трябва да бъде опазена от вредното въздействие, което 
нацистите виждали в смесването и с други раси. Запазване-
то на т. нар. „чистота на кръвта“ оправдава приетата с 
Нюрнбергските закони забрана за брак на германци с „пре-
обладаващо чуждорасови“ партньори. В центъра е идеята 
за кръвта и земята“ („Blut-und-Boden-Mythos”, разгръщане 
на расата/кръвта като легитимация на нацията и осигуря-
ване на съществуването на собствения народ чрез унищо-
жаване на другите и осигуряване на жизнено пространство.  

В реч произнесена пред Райхстага на 30 януари 
1937 г. по случай четвъртата годишнина от „националсоци-
алистическата революция” в Германия, посветена на прин-
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ципите на вътрешната и външната политика на Третия 
Райх, Хитлер казва: ”Идеите на националсоциалистическа-
та революция. Кръв и раса….По принцип: на мястото на 
либералното понятие за индивида и на марксическото по-
нятие за човечеството, нашата националсоциалистическа 
програма поставя обусловения от кръвта и свързания с зе-
мята народ. ….Може би за пръв път, откакто съществува 
човешката история, разбиранията в нашата страна бяха на-
сочени към убеждението, че от всички задачи, които ни са 
поставени, най-възвишената, а заедно с това и най-светата 
за хората, е запазването на дадения от Бога и свързан с 
кръвта род….Най-голямата революция на националсоциа-
лизма се състои в това, че разтвори вратата на познанието 
към истината, че всички грешки и заблуждения на хората 
са обусловени от хората и, следователно, пак могат да бъ-
дат поправени. С изключение на една единствена – заблу-
дата относно значението на запазването на собствената 
кръв, на собствения род, а, заедно с това, и на дадения от 
Бога образ и на подарената от Бога душа..И аз изричам тук 
пророческа следните думи:…Не националсоциализмът 
търсеше да дойде в досег с болшевишка Русия, а еврейско-
интернационалния московски болшевизъм се опитваше да 
проникне в Германия! (Речи на Хитлер, Уикипедия). 

В гл. ХІ, озаглавена “ Раса и народ” от “Mein Kampf” 
Хитлер разделя човечеството на три групи: 1) основатели 
на култури; 2) носители на култури; 3) разрушители на 
култури. Към първите групи принадлежат само арийци. Те 
са фундамент на човешкото творчество. “Другите народи 
са наложили своя отпечатък само на външната форма и ок-
раска. Всички основни планове на човешкия прогрес, най 
големите камъни, необходими за постройката са дело на 
арийците.. Другите раси са само изпълнителите….. Един-
ствената причина за отмиране на старите култури е смес-
ването на кръвта и произтичащото оттук понижаване на 
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расата. Хората загиват не от загубените войни , а от отс-
лабване съпротивителните им сили, които са присъщи на 
чистата кръв..Пряка противоположност на арийците са ев-
реите..Евреите ... винаги са били паразите на тялото на 
други народи..Евреите са се разпространявали като типич-
ни паразити. Те постоянно търсят само храна за своята ра-
са….Крайната цел на евреите на този стадии от развитието 
е победата на демокрацията или в тяхното разбиране – гос-
подство на парламентаризма. Системата на парламента-
ризма най-много съответства на потребностите на евреите, 
защото тя изключва ролята на личността и на нейно място 
поставя количеството, т.е. силата на глупостта, неспособ-
ността, страхливостта.” (Hitler 1943: 311-315). 

Химлер в реч от 1943 г., когато планът за унищожава-
не на евреите и др. вече се реализира, казва : За нас, после-
дователните националсоциалисти, отправна точка е въпро-
сът за кръвта. Ние сме първите, които решаване този проб-
лем на практика и в тази връзка, под проблем за кръвта ние 
не разбираме само антисемитизъм…. антисемитизмът за 
нас се явява не въпрос на идеология, а въпрос на чистота, 
той скоро ще бъде изпълнен.”  

В “Митовете на ХХ века” (1930) Алфред Розенберг, 
един от идеолозите на националсоциализма, изтъква, че 
смесването на кръвта на различни раси води до позор, 
умиране на личности, раси, цивилизации. Според него съ-
ществува религия на кръвта- нордическата кръв е тайнство, 
което заменя и побеждава старата вяра. 

В “Закон за защита на германската кръв и германска-
та чест” се казва:”С ясното съзнание за това, че чистата 
германска кръв е основа за понататъшното съществуване 
на германския народ, и въодушевени от твърдата воля да се 
съхрани германската нация за бъдещето, Райхстагът еди-
ногласно прие следния закон, в който се казва: § 1 1. 
Сключване на брак между евреи и немски граждани или 
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родственици по кръвна линия са забранени. ... §2 Извънб-
рачни връзки между евреи и немски граждани или родст-
веници по кръвна линия са забранени”. 

През 1935 г. да приети Нюрнбергски расистки закони. 
Според тях евреите престават да бъдат считани за германс-
ки граждани, отнемат им се политическите и гражданските 
права– лекарите в Германия нямат право да упражняват 
професията си, а еврейските деца са изгонени от немските 
училища. Приемат се антиеврейски наредби, които лиша-
ват евреите от паспорти и собственост и ги задължават да я 
предадат в ръцете на „арийци”. След присъединяването на 
Австрия към „Райха” (1938 г.), расистките закони влизат в 
сила и за австрийските евреи. Следва вълна от погроми в 
Полша срещу местните евреи, Румъния лишава от поданс-
тво еврейското си население и т.н..  

През 1935 (15 януари) се появява указ “За наследст-
веността и расовата теория в рамките на училищните за-
нимания”: “ Заниманията на децата с въпросите на расата, 
трябва да започне от най-ранно детство (от шест години) и 
с това да изпълним изискването на фюрера:”Нито едно 
момче или момиче не трябва да завършват училище без да 
са осъзнали значението и необходимостта от съблюдаване-
то чистота на кръвта”. Дори е съчинено популярно стихче, 
което трябва да се знае от всички ученици: 

Пази своята кръв чиста- 
Тя не е само твоя, 
Тя тече отдалече, 
И и предстои дълъг път. 
В нея са хиляди предци, 
И цялото бъдеще е в нея! 
Пази чисто твоето безсмъртие 

След окупацията от нацистите на Чехословакия (март 
1939 г.) и Полша (сепетември 1939 г.) се въвеждат ограни-
чителни мерки против смесването на кръвта. Американс-
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кият журналист Уильям Ширер, който работи в Германия 
през периода 1934–1941 г. отбелязва в своя дневник от 
28 юли 1940 г.:. Химлер обяви днес, че е обесен полски 
селскостопански работник за това, че е спал с немкиня. За-
мърсяването на расата е недопустимо. Появява се призива: 
Немци! Полякът никога не може да ви бъде другар! За все-
ки немец полякът е подчинен. Бъдете справедлив, каквито 
винаги са били немците, но никога не забравяйте, че вие 
принадлежите към расата на Господ! “ 

Според секретна директива на щаба на Върховното 
главнокомандване на Германия от 26 януари 1942 г., воен-
ните могат да получат разрешение за брак с граждани от 
нордическите страни (Холландия, Норвегия, Дания и Шве-
ция, Финляндия и Белгия), само със специално разреше-
ние, като за законната регистрация на брака с чужденка, 
чистотата на арийския произход не може да бъде докумен-
тално подтвърдена, е нужно да се представи фотография на 
невестата в гол вид. Що се отнася до немските войници на 
Източния фронт строго са забранени всякакви полови кон-
такти с жители на Съветския съюз. По отношение на ла-
тишите и естонците Химлер отбелзва, че забраните за бра-
кове е обосновано, защото литовците са народ, които има 
ниска расова ценност. Химлер обявява на 4 октомври 1943 
г., че славяните са смес от низши раси с капки нордическа 
кръв, които са неспособни за поддържане на ред и 
самоynравление. Валтер Франк от Рейхсинститут по исто-
рия на Нова Германия, пише в предговора на монографията 
си, посветена на расовата проблема ( 1939 г.): Еврейте са 
носител на чужда кръв и следователно са враг.  

В 1940 г. отдел образование към Главното управление 
се публикува брошура с личното одобрение на Химлер 
“Есесовеца и въпросът за кръвта”. В него се казва: Народът 
е поток от кръв (Blutstrom), възникнал във вечността и уст-
ремен към вечността. ...Чуждата кръв, от която и нашият 
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народен организъм трябва да стои далече, може бавно, но 
сигурно да убие всеки народ.  

Расистки закони срещу евреите приемат в окупирани-
те от нацисти държави, а Хитлер заявява в реч пред Райхс-
тага, че ако започне война, той ще унищожи евреите в Ев-
ропа. Войната започва много скоро – още същата година, 
след което Франция приема антиеврейски закони, послед-
вана от Белгия. През 1940 г. се създава концентрационният 
лагер Аушвиц, на следващата година се изграждат още ла-
гери – Аушвиц 2-Биркенау, Терезиенщат, Келмно, Белзец, 
Собибор, Майданек и др.  

България не прави изключение и на 24 декември 1940 
г. (още преди присъединяването й към Германия във война-
та) Народно събрание приема антиеврейски закон, наречен 
Закон за защита на нацията, който прилича много на немс-
кия. Законът е обнародван, заедно с указ на цар Борис III на 
21 януари 1941 г. Този закон лишава евреите от имущество 
и финанси, от правото да участват равнопоставено в сто-
панския живот на страната, да сключват брак с не-евреи, 
забранява им да получат българско гражданство, ако не са 
имали такова дотогава (както се случва с евреите в новоп-
рисъединените територии – Вардарска Македония, Тракия 
и Западните покрайнини). Евреите в България нямат право 
да сменят адреса си освен с изричното позволение на Гене-
ралната дирекция на полицията, получила законни право-
мощия да определя кварталите, улиците и градовете, в кои-
то евреите имат или нямат право да живеят. Те могат да си 
купуват хляб само от определени фурни, направен е списък 
с улици, по които не могат да се движат, а мъжете евреи от 
донаборна възраст до 55 г. са изпращани по 6-7 месеца в 
годината в „трудови лагери”. Влиза в сила законът за обла-
гане с еднократен данък на цялото еврейско имущество 
през 1941 г. в размер на 20% (25% за имущества над 3 ми-
лиона лева). Данъкът и кратките срокове за неговото изп-
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лащане на практика довеждат до ликвидацията на множес-
тво предприятия, собственост на евреи. Движимото и нед-
вижимото имущество на евреите е масово разпродавано, 
като парите се внасят в техни сметки в БНБ. Първоначално 
титулярите могат да теглят от сметките си пари с разреше-
ние на държавните органи, но впоследствие и това им се 
забранява. Администрацията все по-често започва да из-
ползва тези пари без знанието на собствениците. Разпро-
дажбите особено в окупираните територии са съпътствани 
от масова корупция и директни кражби от държавните 
служители (Аврамов 2012).  

В спомените на Берта Владимирова екзистенциалната 
ситуация на българския еврейн е такава: „Ние – българските 
евреи със свити сърца следяхме безпрецедентните гонения и 
настръхнали очаквахме своята нелека съдба и бъдещи дни 
на изпитания. Под влияние на хитлеровите националисти, 
млади хора в България организираха свои дружества („Отец 
Паисий”, Български легиони), екзалтирани хайки „легионе-
ри” манифестираха по улиците, пеейки: „Рим, Берлин и То-
кио, ще наложим нов ред на земята”. Издигаха лозунги: 
„България за българите, чужденците – вън!” А чужденците в 
този период бяхме именно ние – евреите. Търсеха повод да 
ни обиждат, подвикваха ни: „Чифути! Хайде да си ходите в 
Палестина!” Без повод посягаха да ни бият, вечер чупеха с 
камъни прозорците на къщите ни. Ограничено беше нашето 
движение – само 2 часа в денонощието ни се разрешаваше 
да излизаме, за да си купим полагаемата ни се дажба хляб и 
да си налеем вода. Липсата на вода за пиене и други нужди 
беше едно голямо наказание за нас, понеже всички си нали-
вахме само от една чешма на нашата улица и не можехме да 
се вместим в този график. На 21 януари 1941 г. правителст-
вото на Богдан Филов прие Закон за защита на нацията. 
Чрез този закон евреите се определяха като безправни роби, 
като хора извън закона. Народното събрание гласува този 
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антиеврейски закон, макар че голяма част от българския на-
род не го одобряваше. Тогава започна нашият ад – преслед-
вания, гонения, побоища. Бяхме белязани с позорните жъл-
ти значки, които носехме на реверите си. Тези значки ние 
наричахме „шадай” и бяха символи на нашата вяра, но сега 
те служеха за знак и контрол – дали спазваме ограниченията 
на Закона за защита на нацията. Бяха ни отнети всички пра-
ва на български граждани. Бяха ни сменени имената. Евреи-
те, които имаха ценни предмети – бижута, златни накити, 
бяха задължени да ги предадат на властите. Разформировани 
бяха и еврейските организации. Конфискуваха радиоапара-
тите, еврейските магазини бяха затворени и запечатани. В 
моя град (Карнобат) затвориха синагогата и единственото 
еврейско училище, в което аз успях да уча само до второ от-
деление. Бяхме лишени от гимназиално образование. Има-
ше норматив – на 5000 български ученици се разрешаваше 
прием само на 1 еврейски младеж. Въпреки че бях силна 
ученичка, след прогимназиалния курс на обучение не бях 
приета в гимназията и си останах у дома. Завърших средно-
то си образование едва когато започнах да работя, да се из-
държам и да посещавам вечерна гимназия” (https://www. 
svet.bg/). Ако това е поглед, така да се каже, отдолу, от глед-
на точка на конкретното ежедневие в преживяванията на 
българските еврей, то извадки от “Закона за защита на наци-
ята, дава картината, която чертае българската държавна по-
литика в приемането на този закон.  

Извадки от Закон за защита на нацията: „Утвърден с 
указ № 3 от 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от 23.01.1941 г.  

Глава II. Общи ограничения  
Чл. 21. Лицата отъ еврейски произходъ не могатъ: 
а) да бъдатъ приемани за български поданици: жените 

отъ еврейски произходъ следватъ поданството на мъжете си; 
б) да бъдатъ избиратели или избираеми, както въ пуб-

личноправни избори,така и въ избори на всякакви дружес-
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тва и сдружавания съ идеална цель, освенъ ако изборътъ се 
отнася до организации само на лица отъ еврейски произхо-
дъ. Всички лица отъ еврейски произходъ, заварени отъ този 
законъ на изборни длъжности, които не могатъ да заематъ 
съгласно тая разпоредба, са длъжни да напуснатъ тия 
длъжности въ месеченъ срокъ отъ влизането на този законъ 
въ сила; 

в) да заематъ държавни, общински или други служби 
на публичната власть, както и служби въ частноправни ор-
ганизации – освенъ въ организации само на лица отъ ев-
рейски произходъ – които иматъ някой публичноправни 
правилегии, или които се подпомагатъ материално отъ 
публичната власть. Те не могатъ да бъдатъ и агенти или 
представители на държавни, общински или автономни ди-
рекции, институти и др. Всички лица отъ еврейски произ-
ходъ, които заематъ такива служби, са длъжни да ги напус-
тнатъ въ месеченъ срокъ отъ влизането на закона в сила; 

г) да се откупуват отъ военна служба, а се свикватъ на 
общо основание, но служатъ само като трудоваци въ от-
делни трудови групи; негодните за трудова служба се обла-
гатъ съ съответния воененъ данъкъ; 

д) да членуватъ въ организации, които се намиратъ 
подъ надзора на Министерството на войната; 

е) да встъпватъ въ бракъ или въ извънбрачно съжи-
телство съ лица отъ български произходъ; бракове между 
лица отъ еврейски произходъ и българи, сключени следъ 
влизане на закона въ сила, се считатъ за несъществуващи; 

ж) да държатъ подъ каквато и да е форма за домашна 
прислуга отъ такива лица трябва да бъде освободена въ 15-
дневенъ срокъ отъ влизането на този законъ въ сила. 

За неизпълнението наредбите на този членъ виновни-
те се наказватъ съ тъмниченъ затворъ и глоба отъ 1.000 до 
30.000 лева. 
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Чл. 22. Въ учебно заведение, българско или чуждо, 
непредназначено само за евреи, въ което се приематъ огра-
ничено число учащи, могатъ да се приематъ лица отъ ев-
рейски произходъ въ размеръ, определенъ отъ Министра на 
народното просвещение, и то само ако няма кандидати 
българи. 

Глава III. За местожителство на лица от еврейски 
произходъ 

Чл. 23. Следъ влизането на този законъ въ сила никое 
лице отъ еврейски произходъ не може да се установи на 
ново местожителство безъ разрешение на Дирекцията на 
полицията. За неизпълнението на тази разпоредба винов-
ните се наказватъ съ глоба отъ 3.000 до 25.000 лв. отъ Ми-
нистра на вътрешните работи и народното здраве и се възс-
тановяватъ на старото си местожителство. 

Не се допуска, лицата отъ еврейски произходъ да се ус-
тановяватъ за въ бъдеще на ново местожителство въ София. 

Министерскиятъ съветъ, може по докладъ на Минис-
тра на вътрешните работи и народното здраве, да определя 
селата и градовете или части отъ тяхъ въ които не могатъ 
да живеятъ лица отъ еврейски произходъ, както и да опре-
деля на живущите въ такива селища нови местожителства. 

Глава IV. За имотите на лица от еврейски произходъ 
Чл. 24. Лица отъ еврейски произходъ не могатъ да 

притежаватъ, владеятъ или държатъ подъ наемъ, лично или 
чрезъ подставени лица, непокрити полски имоти, а въ сел-
ските общини, изключая курортните такива и покрити 
имоти. 

Притежателите отъ еврейски произходъ на непокрити 
имоти са длъжни въ тримесеченъ срокъ да ги предложатъ 
за покупка отъ държавния поземленъ фондъ при Минис-
терството на земеделието и държавните имоти. Фондътъ 
откупува тези имоти по реда на закона за трудовата позем-
лена собственость. Покритите имоти въ селските общини, 
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изключая курортните такива, собственость на лица отъ ев-
рейски произходъ, последните са длъжни да ги продадатъ 
въ едногодишенъ срокъ на българи или дружества само съ 
български капитали. 

Непредложените на държавния поземленъ фондъ не-
покрити имоти и неликвидираните покрити имоти на лица 
отъ еврейски произходъ въ упоменатия по-горе срокъ се 
изземватъ въ полза на касата за обществено подпомагане 
съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве. 

Лицата отъ еврейски произходъ, които няматъ непок-
рити полски имоти, са длъжни да ги напустнатъ до 1 ок-
томврий 1941 год., къмъ която дата наемните договори се 
развалятъ по силата на този законъ, освенъ ако договорни-
ятъ срокъ изтича по-рано. 

Глава V. За професионалната и стопанска дейност на 
лицата отъ еврейски произходъ 

Чл. 27. Лицата отъ еврейски произходъ не могатъ: 
а) да бъдатъ собственици, акционери и участници съ 

капиталъ подъ каквато и да е форма въ учебни заведения 
или въ предприятия за всякакъвъ видъ театри, за кина, за 
издаване на печатни произведения, за производство и тър-
говия съ филми и грамофонни плочи, увеселителни заве-
дения, както и въ предприятия за хотели и за производство 
и търговия съ оръжие, а въ дружества за кредитъ да участ-
вуватъ съ повече отъ 49 % капиталъ и гласове. Въ 6-
месеченъ срокъ отъ влизането на този законъ въ сила таки-
ва права на лица отъ еврейски произходъ трябва да бъдатъ 
ликвидирани или прехвърлени върху лица отъ български 
произход и български поданици или на дружества съ бъл-
гарски капитали. Неликвидираните или неотчуждените 
съгласно тази разпоредба права се изземватъ въ полза на 
касата за обществено подпомагане съ заповедь на Минист-
ра на вътрешните работи и народното здраве; 
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б) да бъдатъ на каквато и да е ръководна служба – уп-
равители, директори, редактори и други ръководни служби 
въ предприятия, посочени въ буква „а” на този членъ. Та-
кива лица са длъжни, въ месеченъ срокъ отъ влизането на 
този законъ въ сила, да напустнатъ службите си; 

в) да бъдатъ заклети експертъ-счетоводители, митни-
чески посредници и комисионери; 

г) да търгуватъ съ държавни, общински и гарантира-
ни отъ държавата ценни книжа и съ благородни метали; 

д) да бъдатъ членове на управителни съвети, на конт-
ролни съвети, директори, поддиректори, прокуристи и тър-
говски пълномощници въ каквито и да било, макаръ на 
чистоеврейски обществени или частни кредитни учрежде-
ния и банки. Такива лица са длъжни въ месеченъ срокъ отъ 
влизането на този законъ въ сила, да напустнатъ службите, 
които заематъ, като Министърътъ на вътрешните работи, 
следъ вземане мнение на управителя на Българската земе-
делска и кооперативна банка, ако кредитното учреждение е 
кооперативна банка, или на управителя на Българската на-
родна банка, ако кредитното учреждение е частно или ак-
ционерно, назначава за временни членове на управителния 
и контролния съвети само българи. Овакантените неизбор-
ни места (директори, поддиректори и др.) се попълватъ съ 
назначени отъ временния управителенъ съветъ българи. 
Общи събрания за избиране на редовни членове на управи-
телния и контролния съвети трябва да се свикатъ въ триме-
сеченъ срокъ отъ влизането на закона въ сила; 

е) да бъдатъ собственици и управители на аптеки, 
дрогерии и санитарни магазини. Съществуващите такива 
трябва да ликвидиратъ предприятието си въ срокъ отъ една 
година отъ влизане закона въ сила. Главната дирекция на 
народното здраве обявява ликвидираните аптеки за свобод-
ни, съгласно чл. 269 отъ закона за народното здраве. 
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Разпоредбите на този членъ не се отнасятъ за учебни 
заведения и за предприятия за издаване на печатни произ-
ведения, предназначени само за лица отъ еврейски произ-
ходъ. 

Лице отъ еврейски произходъ, което не изпълнява 
разпоредбата на този членъ, се наказва съ тъмниченъ зат-
воръ и глоба отъ 4.000 до 50.000 лева, като капиталътъ, съ 
който е участвувалъ, се изземва въ полза на касата за об-
ществено подпомагане, съ заповедь на Министра на вът-
решните работи и народното здраве. 

Чл. 28. Въ никое дружество или предприятие, въ кое-
то не е изключенъ достъпътъ на лица отъ еврейски произ-
ходъ, не се допуска те да заематъ, за всеки видъ чиновни-
ческа служба поотделно, повече места отъ българи. 

Въ дружества или предприятия, въ които капиталътъ 
не е предимно еврейски, лица отъ еврейски произходъ не 
могатъ да участвуватъ въ ръководните служби като членове 
на управителни и надзорни съвети, директори, прокуристи 
и други такива. 

..... 
Чл. 32. Лицата отъ еврейски произходъ не могатъ да 

участвуватъ като предприемачи въ обществени предприя-
тия (по смисъла на закона за бюджета, отчетностьта и 
предприятията или други закони), концесии и доставки, 
било лично или чрезъ подставени лица. 

Заварените отъ този законъ обществени предприятия 
съ предприемачи отъ еврейски произходъ се довършватъ, 
ако не се касае за концесии, съгласно съ поеманите усло-
вия. А концесиите се считатъ за унищожени по силата на 
този законъ и се ликвидиратъ, ако въ концесионния дого-
воръ не е предвиденъ редъ за това, отъ нарочна ликвидаци-
онна комисия, назначена отъ Министерския съветъ. Реше-
нието на тази комисия се одобрява отъ Народното събра-
ние.” 
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Против този антихуманен закон гласуват единствено 
депутатите – комунисти (8 човека), един земеделец и проф. 
Петко Стайнов. Тези депутати съвсем „законно” и „демок-
ратично” са касирарани и въдворени в лагери, без П. Стай-
нов (Царевски, 2018, 203). 

2. Евгеника 
Фундаменталното значение на кръвта (расата) за на-

ционалсоциалистите не е случайна идея, а има своя пре-
дистория и един от “изворите” е в появата и развитието на 
евгениката. Селекцията има солидна традиция в антич-
ността, но конкретен повод за възникването на евгениката 
може да се приеме изказването на Чарлс Дарвин в “Произ-
ход на видовете”: “Ние, цивилизованите хора, правим 
всичко, което е по силите ни, за да спрем процеса на ели-
миниране [на непригодните]; изграждаме приюти за умст-
вено изостаналите, недъгавите и болните; приемаме зако-
ни, подпомагащи бедните; нашите лекари влагат цялото си 
умение, за да запазят възможно най-дълго живота на всеки 
един … Така се стига да умножаване на слабите членове на 
цивилизованите общества”. Тази идея се подхваща от пле-
менникът на Дарвин Франсис Галтън, който през 1865 г. 
започва да твърди, че човешката раса може да се усъвър-
шенства, като целенасочено чрез изкуствен отбор се ут-
върждават положителните и се отстраняват отрицателните 
качества. В своята книга от 1883 г. “Изследване на човеш-
ките способности и тяхното развитие” Галтън въвежда по-
нятието „евгеника”, за да опише процеса на усъвършенст-
ване на човешкия род чрез по-качествен изкуствен подбор. 
Положителните човешки качества са свързани с доброто 
име, което се придобива от интелектуалните качества и ра-
ботоспособност. Те са вродени и могат да бъдат предавани 
от поколение на поколение чрез внимателен изкуствен от-
бор. В този период се разпространяват идеите на социал-
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ния дарвинизъм, които мултиплицират разпространението 
на евгеничните идеи. Самият Дарвин не е “социалдарви-
нист”, защото подчертава такива качества като алтруизма в 
процеса на еволюцията на животинските видове. Хърбърт 
Спенсър е този, който акцентира върху понятието survival 
of the fittest.  

През 1904 г. Галтън определя евгениката като наука, 
занимаваща се с всички фактори, подобряващи вродените 
качества на расата. Той разглежда африканците като не-
пълноценни и неговият разисъм достига до крайност, за-
щото приема, че съществуват слаби нации, които трябва да 
отстъпят пред по-благородните. Галтън изследва близнаци-
те – една област, която е от основен интерес за генетиката. 
По-късно Менгеле в националсоциалистическите лагери 
също ще прави експерименти с близнаци.  

Идеите на Галтън намират популярност поради об-
щата атмосфера, която формира социалния дарвинизъм и 
по-специално идеята за оцеляване на онези, които са прис-
пособими. Марк Хелър пише: “Преди в САЩ да се форми-
ра движението, известно като евгеника, почвата за него е 
вече готова. Около средата на 90-те години на XIX век, ре-
дица образовани американци са обезпокоени за качеството 
на нацията. От една страна, увеличаването на броя на зат-
ворите и психиатричните клиники, както и размера на от-
пусканите помощи за бедни, разкрива непозната досега по 
мащаб грижа за зависимите, престъпниците и мизерства-
щите ... От друга, имиграционният поток към страната кара 
много американци да се чувстват заплашени, че бъдещето 
на собствената им нация вече не й принадлежи” (Цит.по 
Джонсън 2011). Евгениката се защитава от интелектуалци 
като Х. Спенсър, У. Съмнър, Т. Рузвелт, Х. Уелс и др. Тя 
става академична дисциплина в много колежи и универси-
тети. Изследванията по евгеника получават финансиране от 
много източници. Провеждат се три международни конгре-
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са по евгеника – в Лондон през 1912 и 1921 и в Ню Йорк – 
1932. В Кънектикът през 1896 г. се приема закон за брака, 
който забранява на всеки, който е епилептик, ненормален 
или глупав, да създава семейство. През 1894 г. се основава 
Лига за ограничаване на имиграцията, с което се забранява 
влизането в Америка на определни лица от определена ра-
са и се изисква тест за грамотност на имигрантите. Члено-
ве са: A. Лоренс Лоуел – президент на Харвард, Уилям де 
Уайт Хайд – президент на Колежа Боулдойн, Джеймс T. 
Юнг – директор на колежа Уайртон и Дейвид Стар Джор-
дан – президент на Станфордския Университет. Лигата се 
слива с Асоциацията на американския селекционер и през 
1909 г. се създава Комитет по евгеника с председател Дей-
вид Стар Джордан с участници Чарлз Давънпорт, Алексан-
дър Бел и др. За утвърждаването на евгениката допринася и 
фактът, че към края на 80-те години на XIX век, немският 
биолог Аугуст Вайсман издига тезата, че определящите 
фактори при унаследяване се крият в зародишните клетки. 
През 1900 г. се актуализират потъналите в забрава експе-
рименти на Мендел, резултатите от които са публикувани 
през 1866 г. в неизвестно австрийско списание. Той показ-
ва, че черти като цвета и височината се предават от поколе-
ние на поколение по закономерен начин, което доказва 
фундаменталните постулати на наследствеността. През 
1906 г. Американската асоциация на животновъдите, зани-
маваща се с подобряване на качествата на добитъка, осно-
вава комисия по евгеника с цел „да изследва и да се съби-
рат сведения за наследствеността при човешкия род ..., 
както и да се утвърждава разбирането за ценността на вис-
шата кръв и заплахата от нисшата”. Членовете на комисия-
та са видни учени: Дейвид Стар Джордан (президент на 
Станфордския университет), Алекзандър Греъм Бел, Лутър 
Бърбанк, Уилям Касъл и човекът, който олицетворява евге-
никата в САЩ, биологът от Чикагския университет, Чарлс 
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Давънпорт – бащата на американската евгеника, който през 
1904 г. убеждава ръководството на фондацията “Карнеги” 
да финансира създаването на научна база. Освен унаследя-
ването при животни, учените проучват този феномен и при 
хората, използвайки семейни родословни дървета. Тази 
част от работата на Давънпорт се спонсорира щедро и от 
неколцина от най-богатите хора в страната – Едуард Хари-
ман и Джон Рокфелер. През 1910 г. се открива Служба за 
евгенична регистрация, която през следващите тридесет 
години събира данни за американски семейства и групи от 
различни раси и осигурява “научна” информация на частни 
лица и организации, посветили усилията си на подобрява-
нето на “народа”, т.е. на средната класа от бели американ-
ци. Давънпорт и неговите последователи правят идвода, че 
множество черти – от физически и психически като епи-
лепсията до поведенчески като склонността към престъп-
ност и алкохолизъм – са наследствени и че различните раси 
споделят определени наследствени характеристики. Спо-
ред Давънпорт „средиземноморската кръв” ще промени 
американското население „по-тъмно като цвят на кожата, 
по-ниско на ръст, по-непостоянно по нрав ..., по-податливо 
на престъпления като кражба, отвличане на деца, физичес-
ко насилие, убийство, изнасилване и неморално сексуално 
поведение”. Видни публични фигури като Теодор Рузвелт, 
президентът на Харвардския университет Чарлс Уилям 
Елиът и свещеникът Хари Емърсън Фосдик, най-
популярният проповедник по това време, с ентусиазъм 
прегръщат евгеничната кауза (Джонсън 2011).  

Евгеничното движение подкрепя “позитивната евге-
ника”, както тя става известна по-късно, т.е. “целенасоче-
ната селекция на желани физически и поведенски качества 
чрез контрол върху възпроизводството”. “Негативната ев-
геника” обаче е неизбежна последица: възможно ли е да се 
осъществява отбор на нежеланите качества чрез предотв-
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ратяване на възпроизводството, независимо дали добро-
волно или не? Евгениците настояват, че “подкрепата, оказ-
вана на подобни анормални лица, се е превърнала в истин-
ско бреме за данъкоплатците”. Но дори това не е най-
лошото, а “предоставената възможност за възпроизводство 
на този неприспособен вид”. Психиатричните клиники, 
затворите и поправителните домове са пълни с подобни 
хора. Следователно изглежда най-малкото разумно чрез 
стерилизация да им се попречи да предадат своите качества 
на новите поколения. Васектомията започва да се прилага в 
края на XIX век и бързо става обичайна практика, поради 
широко разпространените идеите на евгениката. Прилага-
ната аналогична процедура при жените – салпингектомия-
та – се появява малко по-късно (Джонсън 2011).  

В доклад от 1914 г. “Относно най-ефективната прак-
тика за отстраняване на дефектен генетичен ресурс сред 
американското население”, подготвен от Комисията към 
Американската асоциация на животновъдите, се твърди, че 
“генетичният ресурс трябва да се разглежда като притежа-
ние на обществото, а не само на индивида, който е неин 
носител”. Като основни средства за редуциране на дефект-
ния генетичен ресурс докладът препоръчва изолация, сте-
рилизация и съответно превъзпитаване на десетте процен-
та от населението, които са социално неприспособени. 
Създава се закон за стерилизация, подготвен от председа-
теля на комисията Хари Лафлин. В него се предвижда сте-
рилизацията на родители на потенциално социално неп-
риспособимо потомство: “умствено изостанали, душевно-
болни, престъпници, епилептици, алкохолици, болни, сле-
пи, глухи, недъгави и хора, неспособни да оцеляват без 
чужда помощ”.  

През 1907 г. в щата Индиана е приет първият закон, 
разрешаващ принудителната стерилизация на въдворените 
престъпници, душевноболни, изнасилвачи, умствено изос-
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танали. До 1931 г. тридесет щата приемат подобни закони. 
Те разрешават оторизирани лица-надзорници да вземат 
решения за извършване на стерилизация на задържаните 
без допълнителен контрол. Калифорнийският закон, прока-
ран през 1909 г., с внесени добавки през 1913 г., дава право 
душевноболни пациенти да бъдат стерилизирани при на-
пускане на съответната институция. От 1909 г. до 1927 г. 
хиляди мъже и жени са “десексуализирани”. Дейността в 
другите щати е в значително по-малък размер: за същия 
период във всички останали щати (взети заедно) същата 
процедура се извършва при 3233 човека. През 1929 г. лека-
рите Пол Попиноу и Едуард Госни публикуват доклад 
“Стерилизация в името на усъвършенстването на човека”, 
излагащ успехите на калифорнийската програма. Заключе-
нието им е, че “десексуализацията” се е оказала ефективна 
мярка, без сериозни медицински последици и за три или 
четири поколения би редуцирала наполовина броят на ду-
шевноболните в общността. Този доклад се цитира с бла-
годарност от немските евгеници, които през 1933 г. подгот-
вят подобен закон, предвиждащ стерилизация на всички 
лица, страдащи от наследствени заболявания, независимо 
дали са настанени в съответните лечебни заведения или не. 
Чрез тези мерки трябва да се въздейства върху “расовата 
хигиена”. Хари Лафлин редовно публикува в немски спи-
сания и през 1936 г. е удостоен с почетен докторат от уни-
верситета в Хайделберг. В САЩ интензивното приемане на 
съответното законодателство на щатско ниво се забавя по-
ради конституционни препятствия. Няколко законопроекта 
се отхвърлят, но през 1927 г. Върховният съд подкрепя за-
кон в щата Върджиния, подготвен с цел елиминиране на 
подобни юридически пречки. Благодарение на него се сти-
га до стерилизацията на Кари Бък, 17-годишно момиче, оп-
ределено като “умствено недоразвито” и на майка му (също 
определена като умствено изостанала), а детето, което Ка-
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ри ражда, се определя като неотговарящо на стандартите за 
“нормалност”. Съдът решава,че родът на Бък страда от 
наследствена умствена недоразвитост. Хари Лафлин е “ек-
сперт” и въпреки че никога не е преглеждал лично момиче-
то, нейното дете или майка, потвърждава, че Кари Бък е 
“потенциален родител на неподходящо от социална гледна 
точка поколение”. В делото Бък срещу Бел конституцион-
ният съд не отменя закона, приет в щата Върджиния. Съ-
дия Оливър Уендъл Холмс изказва мнението, че “три поко-
ления имбецили са достатъчни”. След Бък срещу Бел ин-
тензивността на стерилизационните мерки, редуцирана до 
този момент от юридическите съмнения, “нараства и не 
намалява до началото на Втората световна война” (Джон-
сън 2011)  

Освен стимулирането на стерилизацията, евгенично-
то движение се отнася благосклонно към ограничаването 
на имиграцията на “низши раси” в страната. Един автор 
пише: “Същите мотиви, които ни карат да изолираме прес-
тъпниците и умствено недоразвитите и по този начин да 
предотвратяваме възпроизводството им, важат и при недо-
пускането зад границите ни на индивиди, чието умножава-
не би влошило средните показатели на народа ни” (Джон-
сон 2011). Популярни книги като “Залезът на великата ра-
са” (1911) на Медисън Грант и “Надигащата се вълна на 
цветнокожите срещу господството на белите” (1920) на 
Лотръп Стодард, възхваляват “северната” психика, харак-
тер и цивилизация. Подобни митологии, заедно с псевдо-
науката евгеника, през 1921 и 1924 г. дават ход на съответ-
ни действия в Конгреса на САЩ. Законът за имиграцията 
от 1924 г. (в сила от 1 юли 1929 г.) строго ограничава вли-
зането в страната на представители на европеидната раса, 
произхождащи от Югоизточна Европа, и напълно забраня-
ва влизането на хора, които произхождат от Далечния из-
ток. Един историк коментира: „Повечето нативисти вярват, 
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че тези закони са спасили нацията, която е била на ръба на 
пропастта, и че с решението да запазят страната си за се-
верната раса пред американците се открива възможността 
за укрепване на социалното и расовото единство. По отно-
шение на имиграционната политика те са убедени, че на-
цията е избрала правилния път, начертан от евгениката”.  

Въпреки че расизмът на евгениците е насочен пре-
димно към “ориенталския” и „средиземноморския” расов 
тип, те, както и повечето бели американци, чието отноше-
ние към негрите е белязано от дълбоки предразсъдъци, са 
убедени, че тяхната по-низша природа няма нужда да бъде 
доказвана научно. В резултат от това повече от половината 
щати приемат закони срещу смесването на расите чрез заб-
рана за брак между представители на европеидната раса и 
лица с известен процент негърска кръв, защото трябва да 
се запази “превъзходството на белите”. На някои места те-
зи закони важат чак до 1967 г., когато Върховният съд ги 
отменя. И други форми на расова сегрегация целят пред-
пазването на северната кръв от “зарази”. Можем да ги отк-
рием в сферата на образованието, армията, транспорта, 
жилищното настаняване и т.н. Пред Международния конг-
рес по евгеника, който се провежда в Ню Йорк през 1932 г., 
един от докладчиците казва, че ако в САЩ законът за сте-
рилизация се е прилагал в по-голяма степен, то ще бъдат 
ликвидирани на 90% престъпленията, лудостите, идиотиз-
мът, половите извращения и другите форми на дефектност 
и дегенерация; така само за едно столетие нашите домове 
за луди, затвори и психиатрични клиники ще бъдат изчис-
тени от своите жертви на човешкото страдание. От 1924 г. 
действа закон за имиграцията, с който се ограничава вли-
зането на имигранти от нисша раса от източна и южна Ев-
ропа. По това време евгенитичните програми се поддържат 
от профсъюзните водачи като С. Гомперс. През периода 
1907 – 1963 г. са насилствено стерилизирани около 64 000 
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човека според законодателството на САЩ. Калифорния е 
авангард при провеждането на евгенитичните програми. 
Една трета или 20000 хиляди са насилствено стерилизира-
ни. В Нюрнберг осъдените нацисти се защитават като из-
тъкват факта на масовите стерилизации в САЩ като вдъх-
новители за техните действие, което създава сериозни 
трудности пред обвинителите.  

Във Великобритания евгениката никогда не получава 
широко разпространение, но независимо от това много 
видни личности я подкрепят – либералният икономист Уй-
лям Бевъридж, Джон Кейнс, социалистът Фабиан, Х. Уелс, 
Унстън Чърчил и др. Дж. Кейнс е директор на Британското 
общество по евгеника и счита, че тя е същинската основа 
на социологията. Програмите за стерилизация никога не са 
легализирани. Само в два университета има курсове по ев-
геника – Университетски колеж в Лондон и Ливърпулския 
университет.  

* * * 

Най-мащабно и радикално приложение на евгениката 
има в Германия. До завземането на властта от националсо-
циалистите през 1933 г. евгениката и евгенетичната прак-
тика е в рамките на нейното развитие в другите западноев-
ропейски държави. До 1933 г. по-известни привърженици 
на евгениката са Ернст Хекел (1919), Алфред Плец (1860-
1940), Алфред Хохе (1865-1934), Карл Биндинг (1841-
1920), Фриц Ленц (1887-1976) и др.  

С идването на власт на националсоциалистите нас-
тъпва радикализация – провеждат се масова практики, 
свързани с расовата хигиена. Още от 1933 г. започват да се 
прилагат различни евгенетични програми сред населението 
с цел подобряване на немската раса. Това се съпровожда 
със съответни лекции, пропагандни материали, филми, 
учебни програми, разпространяването на твърдения от ти-
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па, че сред евреите съществува най-висок процент на ду-
шевноболни или пък, че човекът с наследствени дефекти 
струва на обществото 60000 райхсмарки и т.н. През 30-те 
години на ХХ в., между 1934-1937, са насилствено стери-
лизирани приблизително около 400000 човека. Мащабите 
на нацистките програми по расова хигиена впечатляват до-
ри американските евгенетици и те изтъква, че “немците ни 
бият в нашата собствена игра.” Още пред 1929 г. Адолф 
Хитлер пред конгрес на партията заявява, че е нужно отст-
раняването на слабите деца, а по време за своето затворни-
чество говори за расова хигиена и за това, че националната 
държава трябва да се грижи за качеството на ражданите 
деца. Така Хитлер поставя в центъра на своята държавни-
ческа дейност расовата хигиена. Периодът между двете 
войни е характерен за Германия и с това, че немското насе-
ление остарява, естественият прираст намалява. Национал-
социалстите, идвайки на власт, искат да променят тази си-
туация. За тази цел се реализират различни инициативи. 
През 1935 г. се създава Lebensborn e. V. (eingetragener Ve-
rein). Сдружението се намира в Мюнхен и е в рамките на 
Schutzstaffel (SS). Целта на програмата е да се предоставят 
стимули за насърчаване на германци, особено SS членове, 
да имат повече деца. На 13 септември 1936 г. Химлер е 
пише: Организация “Lebensborn e. V.” обслужва SS лидери 
и има следните задължения: (1) да оказва помощ за създа-
ването на расово и биологично-здрави семейства; (2) нас-
таняването на расово и биологично-здрави майки в подхо-
дящи домове; (3) грижа за децата на такива семейства; (4) 
грижа за майките. Първоначално програмата служи като 
социална институция за съпругите на офицерите от SS, ор-
ганизацията изгражда редица съоръжения – предимно ро-
дилни домове, където жените могат да раждат или да полу-
чават помощ при семейни въпроси. Освен това програмата 
подпомага неомъжените жени, които са били или бремен-
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ни, или вече са родили и са в нужда, но при условие, че 
жената и бащата на детето са “расово ценни”. Първият дом 
Lebensborn (известни като Heim Hochland) е открит през 
1936 г. в Steinhöring, малко градче недалеч от Мюнхен. 
Първият дом извън Германия е открит в Норвегия през 
1941 г. Като асоциални или чужди на обществото са обик-
новено хора от долните нива на обществото, евреите, цига-
ните, тези, които нямат постоянно местожителство, хомо-
сексуалистите, проститутките, сутеньорите, алкохолиците, 
психично болните или с други генетични недостатъци. На 
такива асоциални елементи се забранява сключването на 
брак, а мъжете се изпращат на принудителен труд в лагери 
за трудово възпитание. Създават се дори и младежки лаге-
ри (Джонсън 2011)  

До 1939 г. са стерилизирани около 300000 човека, т.е. 
1% от немците. Освен стерилизацията с цел постигането на 
расова хигиена националсоциалистите практикуват поли-
тика на изолация. В трудовите лагери се изпращат бездом-
ните и бедните. Само за няколко дни (21 до 30 април 
1938 г.) са арестувани около 2000 човека и изпратени в ла-
гери. Убийството на психично болните се извършва не тол-
кова по икономически съображения, а преди всичко за из-
пълнение на политиката на расовата хигиена. Например в 
Хесенската психиатрична клиника се отпускат само 50 
пфенинга за издръжката на възрастен пациент. Убиването 
става не само чрез евтаназия, но и чрез глад, медицински 
процедури и др.  

На 18 август 1939 г., т.е само няколко седмици до на-
чалото на Втората световна война, акушерките и лекарите 
имат указание да съобщават за новородени деца и то при 
това със задна дата – до три години. Детската евтаназия за-
почва след началото на войната. За убийството се използват 
високи дози фенобарбитали (луминал) или чрез системно 
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изтощение и глад. Броят на убитите деца за периода 1939 – 
1945 г. е минимум 5000 човека.  

Акция T4 (по адреса Tiergartenstr. 4) в Берлин е кодо-
вото название на масовото убийство на близо 100000 ду-
шевно болни и инвалиди. От началото на 1940 г. масовите 
убийства стават в газови камери. Около 1941 г. Акция Т4 е 
прекратена поради намесата на църквата.  

Особена роля за изпълнението на евгеничните прог-
рами на нацистите имат немските лекари. До идването на 
власт на Хитлер около 3000 лекари са членове на Нацио-
налсоциалистическата партия, а след идването на власт, до 
1942 г. техният брой нараства на 38000, което е повече от 
половината от всички лекари в Германия. Особено активни 
са психиатрите, които са в основата на насилствената сте-
рилизация и евтаназията. Един от най-известните привър-
женици на евгениката е психиатърът професор Ернст Ру-
дин, директор на Мюнхенския психиатричен институт и 
председател на Асоциацията на немските невролози и пси-
хиатри. През 1933 г. Рудин е назначен от нацисткия режим 
за ръководител на Обществото по расова хигиена. Той при-
зовава към принудителна стерилизация на т.нар. баластни 
същества (ballastexistenzen) и е автор на Ръководство по 
внедряване на принципите по принудителната стерилиза-
ция. От 300000 – 400000 хора, които са стерилизирани, 
около 60% страдат от психични заболявания: шизофрени-
ци, циклотимици, наследствените форми на епилепсия, 
бавното умствено развитие и др. При евтаназията също ак-
тивно участват лекарите. До формалното закриване на 
програмата Т4 са унищожени за няколко години 70273 чо-
века. Известният лекар на нацистка Германия Фриц Клайн 
счита децата на евреите и самите евреите за гангреносен 
апендикс, който трябва да бъде отстранен. Главният екс-
перт по провеждането на евтаназия проф. Макс де Кринис 
дори предупреждава, че след осъществяването на проекта 
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по евтаназия няма да има пациенти за психиатрите. По 
сходен начин и Председателят на Управлението по осъщес-
твяването на расовата политика на нацистката партия дори 
се страхува за съществуването на психиатрията като дис-
циплина поради стерилизацията и евтаназията. Водещите 
психиатри на нацистка Германия са тези, които подбират 
психиатричните учреждения и потенциалните жертви за 
евтаназията и стерилизацията, насочват бюрократичната 
машина към легитимиране на тези масови убийства, осъ-
ществени под лозунга за расова хигиена. Професорът по 
психиатрия и директор на Горденската психиатрична бол-
ница Ханс Хайнц е назначен в най-високия експертен ко-
митет, който осъществява контрол по реализацията на 
програмата по евтаназия, в рамките на която се прилагат 
различни видове начина на убийство – големи дози мор-
фин, цианид, бойни отровни вещества, разстрели, глад. 
Много от тези убийства стават в психиатричните болници 
в Бернбург, Бранденбург, Графенек, Хартхайме, Зоненщай-
не и Гадамаре. И макар че програмите по евтаназия се 
прекратяват през 1941 г. стотици хиляди пациенти са дове-
дени до смърт чрез гладуване в немските психиатрични 
болници през периода 1942 – 1945 г. Например, от 3950 
психично болни в психиатрията в Мезеритц-Обравалд през 
1944 г., 3814 човека умират преди завършването на войната 
като ги инжектират със скополамин.  

По такъв начин психиатричните болници стават свър-
зващо звено между програмите по стерилизация и евтана-
зия и газовите камери в лагерите Аушвитц (Освенцим), 
Белцек, Майданек, Собибор и Треблинка. В нацистките 
програми по расова хигиена вземат участие най-видните 
лекари и психатри на Германия – доктор Вернер Хайде 
(ръководител на хитлериския проект по евтаназия и профе-
сор по психиатрия във Вюрцбург) и професорът по психи-
атрия на Фрайбургския университет Алфред Хохе (който 



 45

издава книгата, заедно с Рудолф Биндингъм, професор по 
юриспруденция, със заглавието “Разрешение за унищожа-
ването на незаслужаващите живот”. А. Хохе твърди, че 
“принципът, оправдаващ убийство, трябва да бъде прило-
жен към неизлечимо болните… Правото на живот трябва 
да бъде защитено и обосновано, а не признато като догма-
тичен постулат”. Според него съществуват лица, които не 
са способни на никакви човешки чувства. Това са т.нар. ба-
ластни същества, “пустота в човешка обвивка”, които не 
заслужават да живеят, и тяхното унищожение е не само оп-
равдано, но и хуманно. Друг известен професор по психи-
атрия е Паул Ницше от държавната клиника в Зонненщра-
се, който усъвършенства процеса за убийства в клинични 
условия като вкарва венозно различни препарати. А Дирек-
торът на известния педиатричен институт доктор Герман 
Пфаннмулер Еглфинг-Хаар се хвали, че реализира най-
простия метод за ликвидиране на деца – гладът. Професор 
Макс де Кринис, също виден психиатър и активен член на 
СС, е в основата на нациския декрет за евтаназия и негова-
та реализация. Доктор Карл Шнейдер, директор на психи-
атричната клиника в Хейделбергския университ, участва 
във стерилизацията и убийствата на психично болни. Това 
е само малка част от видните лекари и психиатри, които 
активно струдничат на нациския режим при изпълнението 
програмите за расова хигиена. След Втората световна вой-
на “евгениката” се превръща в неприлична дума. Както 
пише историкът Даниъл Кевлис “Разкритията около Холо-
коста погребват евгеничния идеал.” Залезът и на евгеника-
та след Нюрнбергския процес (1945-1949) и разкриване 
пред света на нацистката политика за расова хигиена е вече 
срамно да се говори за евгеника. (Джонсон 2011; Строус, Р. 
(R. D. Strous.: http://protivpytok.org/biblioteka/986-2; Стефа-
нов – www.pravoslavie.org и др.) 

* * * 
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В България също така се развиват евгенични идеи, но 
те нямат радикален харатер. В първата половина на ХХ век, 
в периода между двете световни войни Константин Пашев и 
Стефан Данаджиев са едни от най-горещите застъпници на 
расовата хигиена и симпатизанти на крайно десни идеоло-
гически формули. Аргументацията се основава на социал-
дарвинизма (Мирчева, 2014).  

К. Пашев (1873-1961) завършва медицина в Лион, къ-
дето защитава и докторат (1899). В периода 1898-1906 г. 
специализира офталмология в Лион, Париж, Берлин и 
Лондон. Редовен член на френското, немското и на оксфор-
дското офталмологично дружество. През 1930-те години 
той заявява симпатиите си към германската расова хигиена 
в множество публикации, особено тези в списание „Оф-
талмологичен преглед: медицинско-обществено списание 
за борба против слепотата”, на което е главен редактор 
(Пашев, К. Евгеничното очно движение в Германия. – Оф-
талмологичен преглед, 1933, № 1, 17-19; Грижи на майката 
за очите на детето. – Офталмологичен преглед, 1934, №3; 
Борбата против слепотата и националния солидаризъм. – 
Офталмологичен преглед, 1934, № 2, 46–47; Наследствена-
та слепота и германския закон за евгеничното обезплодя-
ване. – Офталмологичен преглед, 1934, № 3, 69-81). 

Ст. Данаджиев (1866–1943) завършва медицина 
(1893 г.) и специализира психиатрия във Виена (1893–
1894), а в периода между 1901 и 1924 г. е завеждащ нерв-
нопсихиатричното отделение към Университетската (Алек-
сандровска) болница.  

През 1926 г. по инициатива на професора по зоология 
Стефан Консулов се създава „Общество за расово-хигие-
нични проучвания” в София, в което членуват лекарят при 
Държавното чиновническо дружество Дамян Иванов, пси-
хианалитикът Любомир Русев, икономистът и статистик 
Петър Пенчев, социологът Иван Кинкел. През 1928 г. този 
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неформален интелектуален кръг се преименува на „Бъл-
гарско дружество за расова хигиена”. В него членува и из-
вестният хистолог и цитолог Асен Хаджиолов. Дружество-
то има кратко съществуване, но подновява дейността си 
през 1934 г., за което новото политическото управление в 
страната се разглежда като благоприятна предпоставка. В 
новото „Българско дружество за евгеника (расова хигие-
на)” членуват още антропологът и педиатър проф. Стефан 
Ватев, професорът по наказателен процес и основател на 
криминологията в България – проф. Никола Саранов, проф. 
К. Пашев и др.  

Друга група защитници на евгеничните проекти са в 
„Дружество за хигиена и предпазна медицина”, активно 
през 1930-те години, под председателството на основателя 
на катедра „Хигиена” към Медицинския факултет – проф. 
Тошко Петров.  

Германската расова хигиена оказва най-силно влия-
ние върху българските евгенетици. Според Мирчева се 
оформят две основни тенденции – евгенична и социалхи-
гиеничната, първата по-радикална, втората- по-умерена. 
Евгенетичната тенденция се представя от Ст. Консулов, К. 
Пашев и Л. Русев като централна роля се отрежда на по-
рочната наследственост, която е причина за израждане. От-
тук и израждането се привижда като възможно главно чрез 
коригиращи интервенции. Според концепцията за „вре-
менната наследственост” определени ефекти на средата 
имат ограничен наследствен ефект – т.е. проявяват се и в 
следващите няколко (но не повече) поколения. Според тео-
рията за мутациите известни силни въздействия на различ-
ни външни фактори могат да породят наследствени изме-
нения (мутации) в организмите (Русев, Л. Основни прин-
ципи…, с. 14, 21, 63-4; Русев, Л. Мерките на расовата хи-
гиена. – Здравна просвета, 1927, № 39, с. 3; Консулов, Ст. 
Еволюционното учение в днешната биология. – Природа и 
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наука, 1930/31, № 5-6 и др.). Симпатизантите на евгениката 
като Консулов и Русев акцентират върху концепцията на 
германския расов хигиенист Фриц Ленц за ролята на вене-
рически болести, туберкулоза, алкохолизъм. След Първата 
световна война все по-силно евгеничните идеи се съчета-
ват с расистки идеологии и авторитарни политически ре-
жими. „Индивидите умират, но расата живее” – пише Л. 
Русев през 1925 г. – „Да се увреждат нейните интереси, то-
ва трябва да се смята като посегателство върху една свети-
ня”...„тоя лош агент на разложението – добросъвестност-
та”. Затова и „обезплодяването” се разглежда като изпъл-
нена с върховен смисъл жертва на индивида в името на ко-
лектива: „Нека не се забравя максимата: всеки има право 
на живот, но не всеки има право да създава живот и увели-
чава фалангата на асоциалните и то в името на един криво-
разбран хуманизъм”. Жертвите в името на колективното 
тяло налага „здравата ръка” на социалните хирурзи да кас-
трира уродливите му членове. Според позицията на К. Па-
шев: „Забраната да не се вреди другиму не е ограничение 
правата на личността, а подсещането й за изпълнение на 
дълга си. В това направление евгениката ще се улесни мно-
го от въвеждането принципа на националния солидаризъм. 
Този принцип, който е (...) единственият и най-
благоприятен за затвърдяването на една съвременна дър-
жава, ще развие съзнанието на народа към дълга. Той ще 
улесни и лекаря в тази му нова и трудна евгенична задача – 
не да търси сам недъгавите като стражар сред народа, а на-
родът да го търси като негов учител и благодетел, който 
има благородната цел да го освободи от веригите на с нищо 
неоправданото днес порочно и болестно наследство”. На-
ционалната солидарност определя индивидуалния дълг и 
ограничава свобода на личността в границите на държава-
та.  
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Мнозинството български евгенетици приемат стери-
лизацията за подходяща мярка, поне в определени случаи. 
Същевременно, в контекста на критиките срещу радикал-
ните мерки на евгениката, повечето смятат въвеждането й 
за преждевременно. Изводът на Мирчева е : “Ето защо на 
ранния етап от развитието на евгениката в България при-
вържениците й възприемат един по-предпазлив подход на 
постепенна промяна. Тя изисква преди всичко масова евге-
нична просвета и популяризация на „евгеничния мироглед 
и биологичния начин на разглеждане на социалните про-
мени”, въвеждане на (първоначално доброволно) предб-
рачно медицинско освидетелстване, позитивно-евгенични 
поощрения спрямо многодетните семейства и „здравите и 
жизнеспособни елементи”, образователни промени, но 
най-вече – борба със социалните болести (венерически, ал-
кохолизъм, туберкулоза и пр.) като фактори на израждане-
то. Според позицията на „Българско дружество за евгеника 
(расова хигиена)”, изразена в неговия вестник „Народ и по-
томство”, 1935, № 2, с. 4: „Разбира се, не може още сега да 
се приложи една евгенична програма в голям мащаб. Това, 
което може и което трябва да се направи сега, е да се проу-
чат евгеничните мерки и постепенно и предпазливо да се 
пристъпи към приложението на някои от тях” ( в. Народ и 
потомство”, 1935, № 3; „Евгенични обезплодявания” в: На-
род и потомство, 1935, № 4) ( Мирчева 2014).  
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ІІ. Критика на националсоциализма 

1. Расата като критерий на истината  
През 1938 г. започват да излизат статиите на Д. Ми-

халчев против расизма. Това е времето, когато в Германия 
вече са приети редица закони, пропровядващи краен раси-
зъм, антисемитизъм, провеждат се ужасните евгенични 
практики... 

Важно е да се отбележи, че през 1934 г., 14 ноември, 
д-р Отто Дитрих, който е пресаташе на новото национал-
социалистическо правителство, в една своя реч, озаглавена 
„Философските основи на националсоциализма”, която по-
късно излиза и като брошура, отбелязва и философията на 
Йоханес Ремке. В едно малко съобщение в сп. Грундви-
сеншафт се цитира единствената постановка на Ремке, коя-
то дава основание на Отто Дитрих да причисли и основно-
научната философия към теоретичните източници на наци-
оналсоцилизма и да я обяви за универсалистично ориенти-
рана философия и това е тезата, че човекът е уникум, еди-
ничност, но не е и отделна същност ( Jeder Mensch ist zwar 
Eiziges, aber nicht Einzelwesen ) (Grundwissenschaft, 1937, S. 
197). С това Отто Дитрих слага едно незаслужено клеймо 
на идеите на Ремке, като ги свърза с националсоциализма. 
Ремке умира през 1930 г., т.е. три години преди да дойдат 
на власт националсоциалистите. От неговите последовате-
ли само Хайде и руснакът Скрибанович политически гра-
витират към националсоциализма, но това в никакъв слу-
чай не е в този мащаб, който се проявява не само при Хай-
дегер, но и при редица други известни философи от това 
време, подкрепящи под една или друга форма националсо-
циализма (Farias 1987: 214 u.а.).  
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Поредицата от материали, свързани с критиката на 
националсоциализма и по-специално с расизма и антисе-
митизма, като част от идеологията на това движение, Ми-
халчев започва със кратък материал в рубриката ”Въпроси 
и отговори“ на сп. “Философски преглед”, озаглавен “Раса-
та като критерии на истината”. Следва голямата студия 
“Расизмът като философско -историческа теория”, две ста-
тии пряко насочени противв расиските схващания на Ст. 
Консулов. В тази поредица трябва да се отбележат и кри-
тичните статии, свързани с идеите на Иван Кинкел”, който 
е солидарен със Ст. Консулов: Социология и биология или 
как проф. Иван Кинкел се бори за социологическата исти-
на, Философски преглед, 1940, кн.2, 160-194; Социологи-
ческа препирня, Философски преглед, 1940, кн.4, 347-384; 
Краят на едни социологически парад, Философски преглед, 
1940 ,кн.5, 508-519 и др.). В случая обаче полемиката с Ив. 
Кинкел няма да бъде разглеждана за да не се разсейва фо-
кусът, насочен на отношението на Михалчев към нацио-
налсоциализма.  

Михалчев подчертава, че през последните години 
въпросът за естеството на расата и за ролята, която расови-
те особености играят в историята, е модна тема. В центъра 
на тази тенденция е определен политически интерес. По 
тази причина въпросът за расата се е превръща във въпрос 
за демокрацията или против демокрацията.  

“Расата като критерий на истината” (Философски 
преглед , 1938, кн. 3) е посветена на критика на идеите на 
националсоциалистическият автор Херман Мандел, който 
пише за „расовата душа“, която определя „светогледа“ на 
хората. Вниманието на Михалчев е насочено към това, кое-
то този автор казва за арийско-германска раса, чиято „расо-
ва психика“ е така устроена, че тя търси същината на не-
щата сами по себе си (Dinge an sich) и техната познавае-
мост. Това е арийския „усет за реалното” (Wirklichkeit-
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ssinn). Докато за французите важни са не нещата, а човека, 
т.е. за арийски ориентирания мислител от значение е све-
тът, подлежащ на познаване, а не съзнанието, което го поз-
нава. Ариецът е устремен към същината ( Wesen ) на дейс-
твителното, към неговото основание (Grund). Друга харак-
терна черта на арийско-германския светоглед е активността 
и динамиката. Докато френският дух търсел „твърдите 
форми“, статичното, добре разграниченото и дефинирано-
то, немците по природа са хегелианци. Михалчев припом-
ня, че още Хераклит е този, който подчертава активизма и 
динамизма: „всичко тече“, а “семитът Карл Маркс е напра-
вил за утвърждаването на активизма и динамизма повече от 
всеки друг”. Днешната съветската философия, пише Ми-
халчев, “ляга и става с тоя хегелиански възглед”, защото 
през 20-те и 30-те години в СССР се води активна дискусия 
за философското наследство на Маркс, Енгелс , Ленин и 
въпросите свързани с т.нар. диалектически материализъм 
(Цацов 2016). Същата позиция за динамизма като опреде-
лящ структурата на битието защитава и евреинът Бергсон, 
който не признава в действителността нищо статично. Ми-
халчев пита:”Да не е и той – евреин по произход – „ариец“? 
Та нима националсоциалистите със своя възглед за чисти-
те, несмесени раси, които били строго разграничени и 
твърдо очертани дори в своята духовна и специално фило-
софска физиономия, да не са те повече „хегелианци“ от се-
митите Маркс, Бергсон и други?” (Михалчев 1938: 279) 

Херман Мандел разбира, че ако се говори за „арийс-
ки“ светоглед, за „германска физика“ (Ленард), за „герман-
ска“ математика или зоология, тогава ще има релативизъм 
и субективизъм и пълен отказ от всякаква обективност, 
общозначимост и изобщо научно знание. Щом всяка раса 
има своя наука, свой научен поглед върху света и неговото 
познаване, в такъв случай не би могло вече да става и дума 
дори за „наука“, което означава, че има нещо обективно, 
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което не зависи от времето, от хората, от техните прищевки 
или от естеството на тяхната кръв. Мандел обяснява, че не 
всяка раса може да стигне до истината. Арийската раса е за 
него критерий на истината! Михалчев заключава: „С една 
дума, писанието на Мандел е жив образец докъде може да 
изпадне една философия, която иде с политическите пре-
дубеждения на една партия и иска да прави от тях „нау-
ка“!” (Михалчев 1938 278-280). 

2. Расизмът като философско-историческа теория 
Вероятно Михалчев намира тази първа статия, посве-

тена на критиката на националсоциализма като недостатъч-
на и затова той още в следващият брой на сп.”Философски 
преглед” (1938, кн.4), публикува голяма студия, която също 
така е посветена на расизма, на неговата история, предста-
вители, модификации. Тя е озаглавена „Расизмът като фи-
лософско-историческа теория”. В нея Михалчев се спира 
освен на историко-теоретичните предпоставки на расизма, 
но и на приносът в това отношение на българските антро-
полози и по-специално на трудовете на проф. д-р Методи 
Попов. Българският антрополог се оказва застъпник на ед-
на расистка философия на историята като защищава тълку-
ване на историческите събития, в което расата е началото и 
краят на всичко (Д-р М. Попов, Българският народ между 
европейските раси и народи. София, 1938, и д-р М. Попов, 
Наследственост, раса и народ. Расова принадлежност на 
българите. София, 1938). 

Основният въпрос на расизма, конкретизира Михал-
чев темата е, не е този, дали има или няма чисти раси, а ра-
сата ли е (все едно дали чиста или смесена), която поради 
своята природна същина определя особената история и 
култура на даден народ, или, обратно, конкретната история 
на един народ е, която кара някои да приписват сила или 
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безсилие, ценност или немощ на съответните раси, от кои-
то той е изтъкан. 

Постановката, от която тръгват расистите е, че расите 
са по природа неравни и неравноценни и поради това спо-
ред тях тъкмо расата е, която, като антропологическа кате-
гория, дава физиономия на една конкретна история.  

И в тази студия Михалчев продължава с критиката на 
националсоциализма. Той се спира на Лудвиг Шеман, кой-
то обнародва едно многотомно съчинение върху расовата 
проблема: “Расите в науките за духа” (Die Rassen in den 
Geisteswissenschaften). За германските националсоциалисти 
този издаден с тяхна помощ труд е нещо като „научен ма-
нифест на расизма“. Шеман е последовател на Гобино, но 
като краен немски националист отхвърля, разбира се, него-
вата теза, че арийската или германската кръв в най-чист 
вид се намира във Франция. Той е основател дружество в 
Германия, което има за задача да хвърли светлина върху 
мястото и историческата мисия на германската кръв, наре-
чено „Сдружение Гобино“ ( Gobineaus Verband). 

Германският националсоциалистически теоретик в 
споменатия негов „манифест на расизма“ достига върха на 
своята „научна“ екзалтация, иронизира Михалчев Шеман, 
когато изправя читателите пред алтернативата: „Die 
Germanen oder die Nacht“ („Германците или нощта“)! Който 
обича светлината, който предпочита слънцето пред нощта и 
мрака, той трябва да разбере, че е длъжен да се впрегне в 
колесницата на германското дело, трябва да преклони глава 
пред могъществото на германската раса, и то на най-
важните днешни нейни представители, немците, разбира се, 
за славата на деня и на слънцето. Изобщо според Шеман ця-
лата европейска култура след падането на Рим, е „под знака 
на германската кръв“. Михалчев възразява: „Знае се, че гер-
манците, които нахлуват в Италия, загубиха своя език, загу-
биха своята религия, своите нрави, своята общинна органи-
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зация, с една дума, те загубиха всичко, което бе тяхно, всич-
ко, което прави от хората един народ, едно племе. ….След 
всичко това ние стоим изпречени пред расизма на най-
новото време, пред теорията на Хитлер, нахвърляна в него-
вата книга Mein Kampf (Моята борба), и пред писанията на 
неговите идейни сподвижници от рода на Розенберг. Ала в 
тях няма нито троха повече от това, което биде очертано в 
същината си дотука (Михалчев 1938: 335). 

Михалчев съвсем реалистично обяснява възникването 
на идеята за висши и нисши раси. Векове наред големите 
европейски държави колонизират други народи и започва 
“тяхната жестока експлоатация. Това налага създаването на 
идеологията за „висшите“ и „низшите“ раси, за „активни-
те“ и „пасивните“ раси. Едните били по природа властни-
чески настроени, другите се чувствували „щастливи“, кога-
то ги управляват и водят. Едните били годни за културно 
развитие, а другите – негодни. Михалчев цитира Хитлер, 
който пише, че всички човешки раси се делят на три: едни 
са творци на култура, други са нейни поддържници, а трети 
са нейни разрушители. Тези философско-исторически 
„мъдрости” не са нищо друго освен една идеологична мас-
ка, предназначена да скрие експлоатацията. „Разбира се, 
идеологията се формира обикновено неволно, несъзнател-
но. От тая социална нужда до официалната расистка идео-
логия на днешна Германия няма почти никаква дистанция. 
Ще повторим: не е важно какво една държава или едно 
обществено движение мисли за себе си, а по-важно е какво 
то представлява от себе си в действителност. Смятам оба-
че, че тая действителност е ясна вече. Расистката идеоло-
гия би могла да бъде разглеждана от различни страни. Във 
формите на един антисемитизъм, какъвто се той широко 
култивира в днешна Германия, расизмът представя работа-
та, като че над човека тежи една съдба, която той не може 
да избегне: това е, както се изразява руският мислител Ни-
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колай Бердяев, един „фатум на кръвта“. От всичко друго 
човек може евентуално да се спаси. Ако и да не е пролета-
рий, той може (какъвто бе случаят с Маркс, Ленин и др.) да 
усвои един светоглед и да промени своята социална пози-
ция. Той може дори да смени своята народност. Но ако чо-
век се е родил евреин, ако той носи кръвта на една раса, за 
него няма значение: кръвта на расата тежи фатално върху 
него. Така учи идеологията на расизма. Известният немски 
физик Филип Ленард обнародва един труд, който е озагла-
вен Германската и еврейската физика. Еврейска физика – 
това била теоретичната физика, докато физиката, която е 
родена от „германския народей дух“, продиктувана от 
„германския расов инстинкт“, това било „техническата фи-
зика“. Същата мисъл развива и проф. Йоханес Щарк, който 
е шеф на Имперския физнко-технически институт. Проф. 
Бибербах откри, че съществувала дори „германска“ и „ев-
рейска“ математика. Математиката на северната раса почи-
вала върху „расовата интуиция“ и „германското чувство за 
пространството“ (Михалчев 1938: 346). 

Според немските расисти на върха на расовата стъл-
бица е германската раса: тя е най-висшата, най-благород-
ната, най-годната за държавно строителство и култура. 
Всичко велико, което историята е създала, е в края на кра-
ищата носи нейния печат. Но, пита Михалчев, откъде ра-
систите познават, че една раса е по природа благородна? 
Ала как да узнаем коя човешка раса е благородна и коя не? 
Кой е критерият? Тука се губи своя разумен смисъл, докол-
кото в течение на цялото човешко развитие расите са се 
смесвали не по силата на някакъв преднамерено следван 
план, не по линията на някакво съзнателно ръководство. 
Расистите съдят за способностите на расата не по това, ко-
ето е най природно присъщо, а чисто и просто по успеха, 
който са имали в своето историческо развитие народите, в 
чиято „кръв“ тя участвува. С други думи, „величието“, 
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„благородството)“ и „ценността“ не расата се извлича от 
това, което тя би трябвало в същност да обясни! 

Един друг център на посочената студия е анализа на 
идеите на българския антрополог проф. Методи Попов. 
Според Д. Михалчев Методи Попов няма ясен поглед за 
расизма като идеологическа маска и по тази причина се 
оказва негов защитник. И на основния въпроса за отноше-
нието на расата към историята той отговаря точно така, 
както отговаря всеки расист: расите, чисти или смесени, те 
са, които определят хода на историята. Зад сложното мно-
гообразие, което обгръща всяка култура в себе си, личи ви-
наги една особена социална действителност, носена от 
дълга, вековна история. Като пише, че всяка раса имала 
свои „духовни особености“, свои „душевни признаци“, М. 
Попов бе длъжен да посочи кои са например душевните 
признаци на северната раса. Когато отличаваме по нейната 
духовност една голяма човешка група от друга, ние имаме 
винаги пред очи: религията, езика, нравите, изкуството и 
пр. Е добре, но знае се, че расовите белези се унаследяват, 
а езикът, ако и да е говорен със столетия и хилядолетия, не 
може да се получи в „наследство“: той трябва да се учи, 
трябва да се придобие. Същото важи и за всички други 
разклонения на човешката духовност, дори за така нар. на-
ционални психични привички. 

Методи Попов, смесвайки неволно антропологичес-
кото със социалното, т.е. раса с народ, тръгва навсякъде от 
конкретната история на някакъв народ. Там, където тоя на-
род е създал нещо по-крупно, културно-исторически забе-
лежително, там нашият автор се втурва да разгадае каква е 
расовата смес, върху почвата на която се е появило дадено-
то явление. От конкретната история той търси да открие 
духовните качества на съответното расово образувание. А 
това означи: М. Попов от историята на култура той опреде-
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ля расата, а след това на расата приписва развитието и сво-
еобразието на дадена култура!  

В подкрепа на своята антропологическа теза М. По-
пов използва някои антропометрически изследвания, които 
е направил проф. д-р Ст. Ватев. Приведени са и някои изу-
чавания над „кръвните групи“, предприети от д-р П. Ганев 
през последните пет години, за да се установи, че по естес-
твото на своята кръв ние, българите, сме сравнително по-
далеко от азиатските народи, отколкото много други „чисто 
европейски народи“. Това се върши, защото расистки кръ-
гове у нас, пише Михалчев, които, навярно смутени от обс-
тоятелството, че Хитлер в своя труд “Mein Kampf” се дър-
жи с едно пренебрежение към славяните, искат да изкарат, 
че ние не сме никакви славяни, а сме имали предимно мон-
голско-турански расов облик. (Михалчев 1938: 293-342). 

3. Димитър Михалчев “Расизмът под закрилата 
на биологията” (Из научните приключения 
на един български зоолог) 

Tu 1’as voulu, George Dandin!! 

I 
B кн. ІV (1938) на “Философски преглед” аз обнарод-

вах една статия „Расизмът като философско-историческа 
теория”, гдето подхвърлих на обстоен критичен анализ съ-
щественото в схващанията на расистите. Като продълже-
ние на моите съответни разбирания се явиха няколко пуб-
лични беседи, които държах напоследък в разни градове на 
България на тема „Що е нация?“ или „Нацията като исто-
рическа действителност“. Тия беседи направиха впечатле-
ние на моите многобройни слушатели, между които важно 
място заемаше навсякъде българското учителство. При то-
ва положение г. проф. Ст. Консулов, бидейки всецяло плен-
ник на идеологията на расизма, е намерил за нужно да раз-
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сее онова умонастроение, което, изглежда, че моите беседи 
са създали. И ето той, професорът по зоология в Софийс-
кия университет, реши да излезе открито против моите 
схващания за нацията, като сложи расизма под закрилата 
на биологията. Своите възгледи г. проф. Консулов е развил 
в месечното списание на Просветния съюз (Проф. Ст. Кон-
сулов, „Що е нация“, Просвета, год. IV, кн. 6, с. 647–665.). 
Чувствува се, че статията му е гневно написана. Изпъстре-
на е с ехидни подмятания и обидни закачки. Но това не е 
толкова важно. Същественото е: самочувството на г. Кон-
сулов, че брани обективната истина като Галилей и че му 
се е удал отличен случай да докаже правотата на расизма! 
А в същност пред нас е едно научно-популярно ръкоделие, 
което е под всяка критика и което доказва колко е била пра-
ва сентенцията на стария баснописец Крилов, когато той 
съветва обущаря да не прави баници, а да си гледа занаята. 

II 
Нека осветлим преди всичко същината на спора. Г-н 

проф. Консулов тръгва от убеждението, че обществените 
явления могат и трябва да бъдат разглеждани двояко: от 
биологична и от социологична страна. Защото, като участ-
вува в обществения живот, човек не може да се освободи от 
влиянието на биологичните закони. А оттука следва, че са-
мият обществен закон се явява според г. Консулов „като ре-
зултат от взаимодействието на биологичните с чисто соци-
ологичните закони” (с. 652). Ето това е алфата и омегата на 
г. Консуловата критика. Той намира, че аз, като обсъждам 
проблемата за нацията, която е предмет на социологията, 
не съм взел под внимание и биологичната страна на тая 
проблема, с други думи, забравил съм, че обществото е 
съставено от живи хора, които като такива не могат да се 
освободят от влиянието на биологичните закони.  
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1. Пристъпяйки сега към един критичен разбор на тая 
теза на г. Консулов, аз трябва преди всичко да отбележа, че 
не може един „закон“ да действува върху друг „закон“ и от 
„взаимодействието“ на два закона да произлезе някакъв 
„резултат“. Това може да твърди само човек, който се е заел 
да пише на философски теми, без да разбира ясно смисъла 
на понятията, с които борави. Всеки от нас схваща какво 
ще рече: слънцето действува върху земята и посевите в 
нея; вятърът действува върху нежната кожа на една дама; 
топлата минерална вода действува по един или друг начин 
върху жлъчката на човека, върху неговите ревматични бол-
ки и т. и. Но никой не разбира как може един природен за-
кон да действува върху друг! Как може законът за пречуп-
ването на слънчевите лъчи напр. да действува върху закона 
за гравитацията! Законите, които науката установява, изра-
зяват известни общи отношения. Да се говори за някакво 
действуване, респ. „взаимодействие“ на две такива отно-
шения, значи да се приказват несмислени работи или в на-
шия случай да се тръгва от това, което не съществува. 

2. И все пак ние се досещаме какво г. Консулов е ис-
кал да каже по-горе. Макар да е станал обществено живот-
но, човек си остава животно (живо същество), което не 
може да бъде напълно разбрано в своята социална природа, 
ако не се вземат под внимание законите, на които е подчи-
нено неговото биологично естество. Г. Консулов смята това 
за една досъщ проста и ясна истина, каквато е 2+2=4. Ала 
нека проверим нейната мнима яснота. Вярно е, че хората, 
които образуват една нация или каква да е друга социална 
категория, също тъй ядат, пият, дишат, съвокупляват се, 
раждат се, боледурат, умират и т. н. Всички тия функции са 
подчинени на законите на физиологията или на биология-
та. И Наполеон I е имал възпалено сляпо черво, както моят 
млекар от Слатина. И Данте е смилал храната си по същите 
закони, по които смила своята г. Консулов. И Распутин би-
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де убит по същия „закон“, по който биват убивани всекид-
невно хиляди хора по света. Но какво ни помага това, за да 
разберем социалната действителност, в която са заплетени 
тия и всички други човеци? Става ли историческото значе-
ние на Наполеон по-ясно от туй, че у него и смилането на 
храната, и дишането на въздуха, и възпаляването‘на апен-
дикса – всичко е било подчинено на „биологичните зако-
ни“? По никой начин. Разбираме ли ние значението, което 
има поезията на Данте за националното осъзнаване на ита-
лианския народ, от това, че всичко в неговата „биологична 
машина“ е било подчинено на същите закони, които регу-
лират животинския живот на всяко човешко същество? 
Можем ли ние да проникнем в ролята, която изигра Распу-
тин в руската предреволюционна история, от туй, че у него 
инстинктът за продължаване на рода е действувал по съ-
щия начин, по който действува у хиляди и милиони други 
люде? Какво показва това? Две неща преди всичко: 1) че 
можеш да знаеш отлично биологичните закони и все пак да 
си съвсем негоден да проумееш историческата действител-
ност, и 2) закономерността, която регулира социалните яв-
ления, е нещо тъй коренно различно от закономерността, 
на която е подчинен биологичният живот на човека, че не 
може и дума да става за едно научно изясняване на общес-
твените явления при светлината на биологията. 

3. За да направим нашата мисъл още по-убедителна, 
ние ще трябва да я доразясним. Законите на физиката напр. 
важат за всички тела, в това число и за организмите. Но те 
са безсилни да ни обяснят ония своеобразни явления, които 
срещаме в царството на органичния свят. Защото тоя орга-
ничен свят представлява по-особена материална действи-
телност, която е подчинена на своя специфична закономер-
ност. Вярно е, че всяко тяло, пуснато към земята, пада в 
безвъздушно пространство равноускорително, и то с уско-
рение 9,8 м в секунда. Това важи както за камъка, който е 
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мъртва материя, така и за отскубнатото с корена лале, което 
е един организъм. Но може ли същият закон да ни обясни 
защо лалето расте? По никой начин. Всяко тяло, учи Архи-
мед, потопено във вода, губи от теглото си толкова, колкото 
тежи количеството на течността, която е изместило. Това 
важи за всички вещи, следователно и за врабчето, ако тяло-
то му би се намерило във водата. Но обяснява ли ни тоя за 
кон защо врабчето търси храна? Някой може да възрази: 
само тоя, отделният закон, разбира се – не. Е добре, вие 
можете да съчетаете всички закони на физиката и химия)а, 
и все пак вие не ще смогнете да ни обясните защо молецът 
не яде сирене или сланина, а търси вълна; защо съвокупле-
нието у котките не става кога да е, а си има определено 
време; защо склерозирането на човешкия организъм не 
почва от десетата годишнина на неговия живот, а се проя-
вява обикновено едва към 50-те години? Очевидно е, че 
ние стоим тука пред особени явления, това са разновид-
ности на органичния живот, подчинени на специфична за-
кономерност. Вярно е, че няма органично тяло или орга-
нично явление, което да не е подчинено на законите на фи-
зиката или химията. Но от тука далеко не следва, че зако-
номерността на органичния свят може да бъде разбрана 
чрез тая на мъртвите дела. Тя е нещо своеобразно, специ-
фично, ако и да има за предпоставка законите на неорга-
ничния свят. Ако речем сега да се издигнем оттука към об-
ществената действителност, то ролята на предпоставяното 
от нея (органичните закони) ще стане още по-незначител-
на. Докато горе законите на химията или физиката все още 
можеха да значат нещо при обясняване напр. Въздействие-
то на стомашните сокове върху храната, която кучето е по-
гълнало, или при тълкуването циркулациятана соковете у 
живото лале – тука, при общественатадействителност за-
коните на органичния свят почти нищо не значат. Вярно е, 
че те важат за всеки отделен човек, но те съвсем не ни по-
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магат да разберем онова своеобразно единство от люде, ко-
ето наричаме социална (респ. историческа) действител-
ност, а още по-малко нейните промени. И интересното е, че 
натуралистите от рода на г-дата Методи Попов и Ст. Кон-
сулов нямат никакво съзнание за тая особена действител-
ност. Истина е, че г. Консулов казва на едно място, че чове-
ците „благодарение на висшата си психика“ встъпвали в 
един „сложен живот“, който си имал „своите особености, 
своите норми“ (с. 652). Но от споменаването до разбиране-
то на тоя „сложен живот“ има много голямо разстояние. Да 
вземем примери. В животинското царство важна роля иг-
раят така нар. инстинкти. Два от тях заемат средищно мяс-
то: инстинктът за самозапазване и тоя за продължаването 
на рода. Чрез тях натуралистът ни обяснява цяла редица от 
органични явления. Тия инстинкти ги има не само у жи-
вотното, но и у човека, доколкото е и той животно. И който 
не държи сметка за тези биологични факти, който ги забра-
вя, учи г. Консулов, той рискува да схване криво социална-
та действителност. В същност, ще отвърна аз, ние и да ис-
каме, не можем да забравим тия „биологични факти“. Но 
въпросът е другаде: помагат ли ни те да разберем социал-
ните явления? Ако спрем погледа си върху животните, ще 
видим, че инстинктът за самозапазване ги тласка да търсят 
храна. Но те и днес се хранят така, както са се хранили 
преди 100, преди 1000 или преди 20 000 години. Техните 
нужди не са се променили. Молецът търси вълна, ластови-
цата лови мухи, овцата пасе трева, вълкът жадува за пряс-
но месо и т. н. Така е било от много дълго време, така е и 
днес и така ще бъде: тука личи едно непрекъснато еднооб-
разие. Съвсем инак е с човека на социалната действител-
ност. Той е ял някога корени или плодове, сетне е захванал 
да яде месо. Изнамирайки огъня, човекът е взел ления. Чо-
век сади едно или друго за храна. Той не яде само това, ко-
ето го окръжава, както е при животните, да вари или пече 
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месото. Животното е чуждо на тия явления. И всичко това 
съвсем не предполага „геологични периоди“ от време. Со-
циалните отношения дават на човека от историческите 
времена възможност да разнообрази своите храни и своите 
нужди. Същото е и с неговото жилище. Начинът, по който 
щъркелът прави днес своите гнезда, е съвсем същият, по 
който ги е правил преди много хиляди години. При човека, 
както всеки знае, работата е съвсем инак. Тъй че ние не 
забравяме инстинкта за самозапазване. Ние държим сметка 
за него. Но той е досъщ безсилен да ни обясни защо хиля-
ди и милиони хора се хранят само с ориз или само с хляб и 
сирене, а други ядат всекидневно най-луксозни риби, най-
деликатните меса. Безсилен е да ни обясни защо цели кате-
гории от културни хора, които са яли преди 10 или 25 годи-
ни всяка заран масло, сега го виждат или вкусват рядко? 
Защо едни човешки същества задоволяват своята жажда 
със студена вода, а други търсят шампанско? Защо едни 
обитават къщи, подобни на землянки, а други живеят в 
разкошни дворци? Това са въпроси на социалната действи-
телност. И който разбира тая действителност, знае, че току-
що изтъкнатите разлики не са случайни неща: в тях се крие 
една закономерност, която няма нищо общо с биологичните 
закони.  

4. Същото е и с другия основен инстинкт – тоя за 
продължаването на рода. Но ето г. Консулов ни иде тука на 
помощ. „Биологията – пише той – ни учи, че в създания ка-
то човека има вродени семейни инстинкти. И тъкмо затова, 
добавя той, опитите, предприети в Съветска Русия, да се 
премахне семейството, претърпяха пълен неуспех: „днес 
отреченият от революцията семеен институт е напълно 
възстановен“ (с. 649). Г-н Консулов иска с жеста на побе-
дител да каже: ето ви един конкретен случай, от който все-
ки може да съзре колко важно е да бъдат биологичните за-
кони тачени в социалния живот. Всеки, който не държи 
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сметка за тях, попада в заблуди и не може научно да се 
ориентира в социалната действителност. Но още Волтер 
твърдеше: „слепите никога в историята не са побеждава-
ли“. А г. Консулов минава и в случая през една област, в 
която той нищо не вижда, защото е научно сляп. Първо: 
никога в Русия семейството не е било премахвано, за да 
става нужда „днес“ да бъде „семейният институт напълно 
възстановен“. Та и как може да се поддържа смислено, че в 
една огромна страна като Русия, в която има около 4 мили-
она души чист годишен прираст, семейството довчера било 
премахнато! Ако това беше дори отчасти вярно, тогава 
трябваше тия не стотици, не хиляди или десетки хиляди, а 
милиони деца, които страната създава, да се раждат като 
кучета вън от семействата. ... Не се иска много „биологи-
чен усет“, за да се разбере, че това щяха да бъдат милиони 
незаконородени и безпризорни деца, една нещастна маса, 
която – при руските климатични условия – щеше да е си-
гурна жертва на детската смъртност и следователно оня ес-
тествен прираст, за който бе по-горе дума, би се оказал ед-
но чудо, по-голямо от чудесата на Христос. Разбира се, че 
всичко това, което г. Консулов пише на тая тема, е чистей-
ша легенда. Слнхал звон, да не понял откуда он! (Срв. ис-
тината по тоя въпрос в моята статия „Върху стила на живо-
та в Съветска Русия“, Философски преглед, 1963, кн. 4, 
специално върху семейството и брака, с. 393–307 (нает. 
том, с. 549–566 – ред.). Второ: у човека имало „вродени се-
мейни инстинкти” и тъкмо тоя „биологичен закон“ е, който 
според г. Консулов трябвало да се кръстосва със законите 
на социологията, ако искаме да разберем социалните явле-
ния. Но и тука нашият зоолог доказва, че той няма понятие 
от социалните явления, които смята да осветлява от гледи-
щето на биологията. Защото, ако той познаваше поне от-
части днешната научна книжнина по въпроса за произхода 
на семейството, ако беше чел, не – това е много, – ако беше 
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чул само за изследванията, които е дал по тоя случай анг-
лийският етнолог Ривърз, за съчинението на Луис Морган 
досежно Древното общество, родено от едно продължи-
телно и подробно изучаване на ирокезите (преведено на 
почти всички езици и смятано като основна книга на всяка 
история на културата); ако г. Консулов беше подочул нещо 
за „безпорядъчното полово смешение“ в началото, за „гру-
повия брак“, за така нар. „паналуална форма“ на семейст-
вото, за съответните изследвания над австралийските пле-
мена, за класификационната система на родствата и пр. и 
пр., той щеше да знае, че моногамното семейство е едно 
сравнително ново и късно социално явление и никога не би 
дръзнал да твърди, че някакви „вродени семейни инстинк-
ти“ у човека го карали да живее в оная индивидуална фор-
ма на семейството, в която го намираме днес. Ако тия „се-
мейни инстинкти“, взети като биологична даденост, бяха 
действително вродени у човека като живо същество изоб-
що, тогава как да се разбере, че е имало времена в история-
та на човешката култура, когато тая идилична индивидуал-
на форма на брака и семейството съвсем е липсвала? Едно 
от двете: или г. Консулов е прав и тогава вариациите на се-
мейството в течението на културната история са една стоп-
роцентова непонятност, или пък те са факт, неподлежащ на 
никакво научно съмнение, но тогава представителят на 
българската зоология изпада в нелогичното положение да 
обяснява промените на едно нещо чрез явления, които са 
относително непроменливи. Или – или! 

5. От само себе се разбира, без инстинкта за продъл-
жаването на рода – брак и семейство не би имало. Но се-
мейството върху почвата на обществената действителност 
е нещо твърде различно от особеното съжителство, което 
борбата за съществуване налага на животните и което се 
оформя върху почвата на естествения отбор. Науката от-
давна установи, че формите, през които е минало човешко-
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то семейство, са свързани с особения трудов процес, в кой-
то хората на едно или друго време участвуват. Всички тия 
патриархати, матриархати, полигамии, полиандрии, моно-
гамии и т. н. са за висели от положението или от особеното 
участие на мъжа, респ. на жената в трудовия процес. Г-н 
Консулов казваше по-горе, че човеците, „благодарение на 
висшата си психика“, встъпили в един „сложен живот“. 
Ние обаче узнаваме, че тая сложност не зависи от „висшата 
психика” на човека, а се определя от трудовия процес, в 
който той участвува. Мястото не ни позволява да се впу-
щаме тука в подробности. За всеки случай едно е ясно: за-
кономерността, по която ще търсиш да разбереш защо 
щъркелите, лъвовете и пр. живеят в брачни двойки, а при 
насекомите царуват случайни полови сношения, е една, а 
закономерността, на която са подчинени вариациите в по-
ловия и семейния живот на обществения човек, е друга. 
Едната няма нищо общо с другата. Това, което знае за сво-
ята област биологията, то в нищо не улеснява съответната 
задача на социолога. 

6. Че г. Консулов няма понятие от социалните явле-
ния, това личи от всеки ред на неговата храбра статия. На 
с. 648 напр. той пише изрично, че „същината на религията“ 
се криела в „мистиката, която е внедрена в човека още от 
рождение”. Първо: той не знае, че „мистика“ и „религия“ 
не е едно и също нещо. Имало е и има безброй хора. които 
са религиозни, без да са мистици. Второ: г. Консулов, който 
е сигурно благочестив и христолюбив мъж, доколкото ми 
го Хваща окото, не изглежда твърде мистична душа... Тре-
то: не е ясно дали мистиката била внедрена „от рождение“ 
в душата на всеки човек! Ако това беше тъй, тогава не раз-
бирам къде ще рубрицираме тия живи и добри човешки 
същества, у които няма никакво религиозно, респ. Мис-
тично чувство: а такива дал господ много. Четвърто: ако 
допуснем, че тая вроденост (внедреност) на религиозното 
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се отнася според г. Консулов само до тия, които като по-
раснат, започват да „вярват“, тогава не долавя ли той, че по 
тоя път проблемата за произхода и възникването на рели-
гиозното чувство е опростотворена към средата на XX век 
по един почти весел начин? Религията е в същност едно 
социално явление par excellence. Като такава тя пламва на 
едни места и в едно време, а остава бледа и безжизнена 
другаде или в друго време. Тя засяга ту едни, ту други со-
циални среди. Добива ту едно, ту друго съдържание. Рели-
гията няма нищо общо с биологията, а следователно и с 
тия „внедрени от рождение на човека“ сили, за които г. 
Консулов пише. Тя може да бъде разбрана само от тогова, 
който има ясно понятие върху закономерността на социал-
ната действителност. 

7. На с. 649 г. Консулов твърди: „Биологията ни учи, 
че човек спада към оная категория живи същества, които се 
раждат подобно на пчелите с обществени инстинкти, които 
при човека се облагородяват в обществени чувства, и на 
тях се дължи общественият живот на хората.” Откато свят 
светува, човек е живял винаги в общества и е знаел кое е 
„негово“: имал е чувство за „своето“. Дори Съветска Русия, 
която доскоро се домогвала да изкорени чувството за „сво-
ето“, за националност, разбрала вече, че интернационализ-
мът, чрез който искала да замести национализма, се оказал 
несъобразен с биологичната природа на човека изобщо, 
„отстъпила“ и се върнала пак към национализма. Всичко 
това – ще отговорим ние – звучи прекрасно, но притежава 
един малък недостатък: в него почти няма елементи от ис-
тина. От току-що цитуваното научно ръкоделие на г. Кон-
сулов се вижда, че общественият живот на хората се дъл-
жел на техните „социални инстинкти“. Аз няма да питам 
какво значи думата „инстинкт“. Спомням си тоя миг думи-
те на един от моите немски учители: „Чуеш ли някой да го-
вори в науката за инстинкт, знай – той иска преди всичко да 
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рече, че му е научно неясно това, за което е дума.“ И дейс-
твително Дейвид Хюм говореше: някакъв „тъмен инс-
тинкт“ му подсказвал, че на нашите представи съответст-
вува един външен свят. Зад тоя „тъмен инстинкт“ се крие-
ше логическата мъгла, до която бе стигнал тоя интересен 
мислител, обсъждайки проблемата за вещите и света. Дру-
ги поддържат, че един „инстинкт“ е, по силата на който чо-
век различава хубавото от грозното. Трети свеждат морала 
и специално съвестта към такива социални инстинкти. Но 
да оставим сега тоя общ въпрос настрана и да се попитаме: 
може ли социалната действителност да бъде разбрана чрез 
така нар. обществени влечения или социални инстинкти? С 
други думи, може ли първото да бъде сведено към послед-
ното? Според г. Консулов това се разбирало от само себе 
си. Според мене пък едното е толкова далеко от другото, 
колкото небето от земята. Защо? Във факта на човешката 
общественост се крие нещо коренно различно от онова, ко-
ето така нар. обществени влечения раждат. Социалната 
действителност обгръща редица конкретни общества и 
общности: семейства, родове, дружества, корпорации, цър-
кви, секти, държави, нации, класи и т. н. При всяко от тях 
има някакво съзнание за съпринадлежност на едно мно-
жество от хора към какво да е единство. Без това съзнание 
няма социална действителност, няма общества или общ-
ности. Е добре, къде е това съзнание при животните, у кои-
то ние откриваме така нар. социални инстинкти? Известно 
е от психологията, че в инстинктите няма съзнание. За инс-
тинктивните действия ние, съзнателните човешки същест-
ва, можем да узнаем едва след като сме ги извършили. Ние 
казваме често:„инстинктивно се почесах“, „инстинктивно 
се отдръпнах“, „инстииктивно хапнах“. Това са действия, 
които ние вършим, без да съзнаваме, че сме ги извършили. 
Вярно е, че всеки социален инстинкт влече или тласка едно 
живо същество към друго, но той не го свързва с него в ед-
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на общност. Единствата, които наблюдаваме при животни-
те, носят характер на едно съсъществуване, на една коек-
зистенция, или, както немците казват „ein Blosses 
Zusammensein“. В краен случай това животинско единство 
може да стигне до еднообразно действуване, изразяващо 
се, както казва Адлер, в едно едностранно ориентиране на 
животното към друго или към други живи същества. Така е 
при маймуните, мравките, бобрите, пчелите и т. н. Но тех-
ните действия не са волни, тяхната ориентация е несъзна-
телна. От това гледище може да съществува обществена 
действителност, каквато са напр. обществата (не общнос-
тите!), при която между членовете да липсват какви да са 
„социални инстинкти“: напр. между хората на едно търгов-
ско акционерно общество. Те са душевно свързани от об-
щото предприятие, но могат да не се обичат или могат да 
бъдат съвсем равнодушни един към друг. С една дума, со-
циалната действителност не се гради върху някакви „об-
ществени инстинкти“, понеже няма в същината си нищо 
общо с тях. Човешката общественост и обществените инс-
тинкти в царството на животните си приличат толкова, кол-
кото голямата мечка в гората и „Голямата мечка“ на небето. 
В рамките на човешката общественост може да има това, 
което г. Консулов нарича обществени инстинкти, но може и 
да го няма. Едното не принадлежи непременно към друго-
то. Прочее, когато представителят на българската зоология 
пише, че биологията ни учела, че общественият живот на 
хората имал в основата си „обществените инстинкти“, той 
с това съвсем не доказва, че социологията се нуждае от ос-
ветлението на биологията, а документира само едно: че 
може смело да пише и по теми, от които нищо не разбира. 

8. По-нататък г. Консулов ни уверява, че имало хора, 
идеологичната постройка на които противоречела на био-
логичните закони и поради туй те се мъчели „да създадат 
нова биология, която да не им противоречи“. Конкретно ка-
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зано, „биологията разглежда всяко общежитие като един 
организъм от по-висш порядък, в който цари обществена 
солидарност; марксизмът пък поставя в основата на об-
щественото развитие борбата на класите” (с. 660–661). На 
с. 658–659 нашият противник все в тоя дух твърди: „както 
в организма на отделния човек всичко трябва да бъде съг-
ласувано, не може да има борба между едни части с други, 
така и природосъобразителният живот на една нация не 
може да бъде освен цялостен, хармоничен, без никакви 
вътрешни противоречия”. На това ние ще отговорим: не се 
иска много остроумие, за да се разбере колко погрешна и 
плитка е тая метода, която съди за нацията и за обществе-
ните единства по проста аналогия с организмите. Преди 
всичко обществото би могло да бъде разбрано като органи-
зъм само ако всяка клетка имаше съзнание за своята съп-
ринадлежност към цялото, което подлежи на обяснение. А 
за това не може и дума да става. Второ: в нацията, пише г. 
Консулов, „не може да има борба“ между частите, не може 
да има вътрешни противоречия.“ Каква идилия! Но „не 
може да има” – това е в случая „глагол“, а има – това е са-
мата действителност. В интереса на нашата полемика не 
мога да не изтъкна, че г. Консулов, който се мъчи да подс-
тави биологията под социологията, твърди и тука една оче-
видна неистина. Защото животът в едно „общежитие“, как-
вото представят напр. държавата или нацията, е твърде 
сложен, за да може да се противопоставя това, що г. Консу-
лов нарича „обществена солидарност“, на „борбата на кла-
сите“. При всяка нация могат да се намерят и едното, и 
другото. Една идилична и непрестанна „обществена соли-
дарност“ – това го няма напълно дори у народи, които се 
намират във фазата на своето национално осъзнаване, кога-
то те са обзети за кратко от патоса на едно рядко единоду-
шие. Достатъчно е да си спомним на това място „дисонан-
са“, който внасяха в нашите предосвободителни борби 
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противочорбаджийските настроения на един Хр. Ботев. Що 
се отнася до „борбата на класите“, тя от марксистите ли е 
„поставена“ в основата на общественото развитие? Какво 
са обществените борби в древна Гърция? Що бяха въста-
нията на робите в Рим? Какво представляваха селските 
бунтове през средните векове? Ами движението на чартис-
тите в Англия или голямата френска революция? Тия кла-
сови, респ. съсловни борби -все марксистите ли ги бяха 
„поставили” в обществената действителност? Къде е тука 
„новата биология“, която била създадена от тях? 

9. Ала всички тия грешки не пречат на нашия критик 
да прави гръмки заключения от негодни предпоставки. 
Именно: доскоро Съветска Русия се домогвала да изкорени 
„чувството на национализма“, а днес отстъпила от своя ин-
тернационализъм и отново се върнала към това чувство! 
Човешката биологична природа взела връх и наложила ед-
но цъфтене на национализма в тая страна! Значи пак био-
логията излязла права! А в същност всичко това е една 
стопроцентова измислица. Октомврийската руска револю-
ция освети правота! На всички народи, които обитават 
днешната съветска държава, да имат пълно и всестранно 
национално развитие. Ленин сам заповяда на тогавашната 
петроградска Академия на науките: да съчини азбука на 
народите, които още нямаха писмо, а също тъй да опрос-
тотвори и модернизува азбуката на тия, които имаха някак-
во писмо дотогава. Отвориха се за пръв път национални 
училища на родния език на много от тия забравени народи. 
А техният брой в Съветска Русия е огромен: само в Дагес-
танската република на Кавказ има няколко десетки народ-
ности, 6 национални области и един национален район. За-
почнаха да излизат вестници на езиците на тия народи. 
Явиха се учебници, прочитни книги, литература, преводи: 
и днес, 20 години оттогава, тия невзрачни дотогава народи 
възкръснаха за културен живот. Ако г. Консулов бе честно 
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полюбопитствувал, можеше на неотдавнашната изложба на 
съветската книга в София да види една пъстра книжнина, 
разкази, поезия и пр. на езиците на тия отречени и спящи 
допреди две десетилетия народи. Дори на езика на нашите 
азовски българи излизат от 20 години насам вестници. На 
тоя език са открити в Бердянск и по азовските села учили-
ща, има учебници, дори художествена литература, ориги-
нална и преводна, докато там преди 1922 г. нито следа от 
такова нещо нямаше. Всеки ден почти руските радиостан-
ции предават националните песни и танци на разни татари, 
чуваши, осетини, киргизи и пр. Други събират материали 
из областта на тяхното веществено изкуство или из тъмно-
то им историческо и етнографско минало. Е добре, значи 
ли това, че Съветска Русия насаждала досега интернацио-
нализъм, та едва сега се свестила и почнала да „отстъпва“? 
Как да се намереше някоя от съседките ни, да почне да на-
сажда такъв пакостен интернационализъм между нашите 
останали под чужда власт сънародници! 

III 
Но всичко това бе само една артилерийска подготовка 

за голямото сражение, което биологията ще открие сега за 
защита на своя излюблен расизъм, скрит зад проблемата: 
„що е нация?“ Г-н проф. Консулов започва сражението с 
една методологична увертюра. Той тръгва от предубежде-
нието, че аз съм защищавал марксическото учение, а спо-
ред това учение „всичко“ трябвало „да намери своето 
обяснение в ролята, която играят условията, на първо мяс-
то икономическите“. „Всесилието на условията“ – това би-
ло „нещо като фетиш“ за марксизма. „Всяка наука, която не 
е съгласна с тази основа на марксизма“, трябвало да бъде 
„отречена“ и „осмяна“ (с. 648). Нека проверим сега има ли 
някакъв грам от истина в тая увертюра на нашия против-
ник.  
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1. Марксизмът обяснявал (моля читателя да внимава!) 
„всичко” с условията и на първо място с икономическите 
условия. Това значи: икономическите условия са, които оп-
ределят въртенето на земята около слънцето; на тях се 
дължи слънчевото затъмнение; те са, които обуславят па-
дането на сланата, изригването на вулканите, есенното 
вехнене на листата. „Всичко“ изобщо зависело – според 
марксизма – на първо място от икономическите условия. 
Това не може да не бъде вярно, щом изрично го пише един 
представител на точната наука зоология. Ама, ще отвърне 
някой, г. Консулов навярно е искал да каже, че според мар-
ксизма всички обществени промени се дължат на стопанс-
ки причини. Какво нашият противник е смятал да каже е 
едно, а какво той казва в действителност – е друго. Който 
претендира, че се занимава с наука, трябва да разполага с 
една остра, ясна и точна мисъл. A y г. Консулов няма нито 
следа от такава. Но дори ако се спрем на това, което наши-
ят противник не е казал, а е смятал да изрази, ще се окаже, 
че w то е също така несъстоятелно и невъзможно, както и 
първото. Че в България напр. царува в тоя миг цар Борис 
III, че в София на времето си е бил избран за митрополит 
Стефан, това са безспорно обществени явления. Ала ника-
къв марксизъм, нито на земята, нито на небето, не е опит-
вал да обяснява тия явления „на първо място чрез ролята 
на икономическите условия“. 

2. „Всесилието на условията“ – ето тезата, която г. 
Консулов не харесва. Е добре, питам се аз, какво значи в 
науката: да обясниш едно явление? Нищо друго, освен да 
го разбереш като обусловено. самата етимология на думата 
обуславям (на немски: bedingen) свидетелствува за това. 
Обуславям значи: изтъквам условията, при които едно яв-
ление е станало. Навсякъде, където и когато науката обяс-
нява явленията, тя търси да разбере условията, които пра-
вят една или друга промяна необходима. Например да 
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обясним научно възникването на Българското възраждане 
ще рече: да очертаем обществените условия, които го нап-
равиха исторически необходимо. Да обясним научно охти-
сясването на един човешки организъм ще каже: да посочим 
необходимите условия, които са докарали тоя злощастен 
процес. Да обясним научно защо тая нощ има лунно за-
тъмнение, това значи: да изтъкнем съотношенията на из-
вестни небесни тела, взети като необходими условия, които 
пораждат за нас лунното затъмнение. Същото е и в нашия 
случай. Но когато настояваме на необходимостта да се 
обясни едно или друго обществено явление чрез условията, 
ние никога не забравяме, че в тия условия влиза вече и ор-
ганизмът на хората, взет като предпоставка на историчес-
кия живот. Само че тоя организъм дори ако го схванем в 
неговата индивидуална особеност, съвсем не ни помага да 
разберем историческите промени. Това ще бъде скоро ра-
зяснено. Сега още един пример. Знае се, че за да има раж-
дане, трябва да предпоставим майката, взета в индивиду-
алното устройство на нейните нормални детеродни органи. 
Това е, разбира се, необходимо условие, за да има раждане. 
Раждането зависи както от бащата, така и от майката. Тя не 
би родила, ако нямаше налице едно мъжко същество, което 
да я оплоди. Майката е едно основно, пасивно условие, а 
мъжът, взет в своята полова дейност, е активното, дейното 
условие за настъпване на промяната, която искаме да 
‘обясним. От всичко това следва, че „всесилието на усло-
вията“ не е „фетиш“ на някакво презряно учение, а то е 
очевидно основата на науките, които се мъчат да обяснят 
промените в действителния свят, все едно дали е той неор-
ганически, органически или обществен. И в тоя смисъл е 
напълно вярно, че всяка наука, която не държи сметка за 
„условията“, сама отрича себе си като наука. 

3. Но атаката на нашия противник продължава. „Био-
логията учи – пише той, – че човек – като всичко живо на 
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земята – се ражда с известен багаж от телесни и душевни 
заложби, които според обстановката се проявяват по един 
или друг начин. Това следователно, което дава отделният 
човек, е резултат от взаимодействието на вътрешните, вро-
дените, расовите качества, от една страна, и условията на 
живота, от друга... Народите представят сума от множество 
човеци, следователно това, което ще дадат народите, ще 
представя резултантна от взаимодействието на сумата от 
вродените качества на всички индивиди, съставящи един 
народ, и условията, при които е живял и сега той живее. 
Това е ясно като бял ден. Но то не хармонира с идеологията 
на марксизма за „всесилието на условията за живот“ (с. 
650). Прочее, заключава г. Консулов, марксизмът отрича 
законите на живота! Вярно ли е това? Всичко казано досега 
от г. Консулов ни кара да бъдем недоверчиви към всяко но-
во негово твърдение. И действително ето какво пише Карл 
Кауцки в своето голямо двутомно съчинение върху марк-
сизма: „Организмът се ражда със своите заложби и спо-
собности. Те са налице още преди светът да е почнал да 
действува върху него... Как ще се прояви движението и по-
нататъшното развитие на организма във всеки отделен слу-
чай, това зависи както от особеността (Кауцки подразбира 
вродената особеност – Д. М.) на организма, така и от окол-
ния свят, в който той е поставен да живее.” (К. Kautsky, Die 
materialistische Geschichtsauffassung, Bd. 1, S. 169, VI 
Abschnitt, etc.). Е добре, има ли някаква разлика между то-
ва, което „биологията учи“, и онова, което марксизмът каз-
ва? Никаква. Дори отделни изрази и думи са съвсем еднак-
ви. Но къде остана гордата декларация на нашия зоолог, че 
марксизмът отричал „законите на живота“? Та и как може 
да се отрича това, което всеки човек със здрав разум знае! 
Нима ще се намери свястна глава, която да смята, че хвър-
леното върху плочника семе ще даде плод? Всеки разбира, 
че съдбата на хвърленото семе зависи както от неговите ка-
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чества, така и от естеството на почвата, в която попада. 
Всеки знае, че резултатът от падането на една керемида 
върху покритата с кожена шапка човешка глава ще бъде 
един, а върху голата и нежна главичка на едно дете – друг. 
Всеки знае, че запалената цигара няма да произведе никак-
ва експлозия, ако падне в една съвсем мокра торба с барут, 
защото експлозията зависи както от естеството на действу-
ващото, така и от особеностите на предмета, върху който се 
действува. Прочее всички знаят това: не го знаел и не го 
признавал само – марксизмът.  

IV 
Да идем сега по-нататък. Щом това, което отделният 

човек дава, е резултат от взаимодействието на вътрешните, 
вродените, расовите качества, от една страна, и условията 
на живота, от друга, то естествено е, казва г. Консулов, че 
тази истина не може да не важи и за народите, понеже те са 
сума от множество човеци. Прочее и там развитието ще за-
виси както от условията на живота, така и от расовите ка-
чества на един народ. „Големите истини са прости“! Но да 
видим дали са толкова прости, колкото те се чинят на на-
шия критик.  

1. Какво разбира г. Консулов под „расови качества“? 
Това са, отговаря той, „качествата, със заложбите_ на които 
човек се ражда, наследствените качества. Съвкупността на 
расовите качества на всички човеци, които съставят даден 
народ, представя расовите качества на един народ. В (!?) 
един народ ще има хора с различна степен на расови за-
ложби по отношение на даден белег“ (с. 650). Да вземем 
конкретни случаи. Едно от моите деца – примерно казано – 
проявява силна памет. Другото има остра, подвижна мисъл. 
Това са наследствени качества: според приведената дефи-
ниция на г. Консулов те са „расови качества“. Е добре, бе-
лег на коя раса е това –„остра, пъргава мисъл“? На север-
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няшката ли, на динарската ли, на средиземноморската ли, 
на коя изобщо? Но това качество ще го намерим у милиони 
немци, френци, англичани, сърби, у всички народи изобщо. 
Що се отнася до другото качество „силна памет“ – същата 
история. Синът на моя съсед има „склонност Ком рисува-
не“, а дъщеря му – към решаване на математически задачи. 
Наследствен белег на коя раса е това? У всички народи и у 
всички днешни раси в Европа ще намерите хиляди и мили-
они деца с такива заложби. Какво следва от тука? Когато 
обясняваме историята на един народ,, ние не трябва да заб-
равяме биологичния фактор, съветва г. Консулов. А биоло-
гичният фактор – това са именно тези заложби, тези нас-
ледствени белези. Ние не ги забравяме, но обясняват ли ни 
те нещо в случая? Аз поне не виждам какво. Как ще обяс-
няваш промените в живота на един отделен народ чрез то-
ва, което го има същото и у други народи!  

2. Но най-сетне г. Консулов е благоволил да слезе от 
абстрактните висини на биологията върху почвата на конк-
ретния живот и пише: „Например по отношение на пред-
разположението към музика ще има (разбира се, у един на-
род – Д. М.) много музикални и по-слабо музикални, и съв-
сем немузикални. Но ако в (у?!) един народ по-силно музи-
калните хора са процентно повече, отколкото в друг, ние 
казваме, че средното ниво на расова музикалност в първия 
стои по-високо, отколкото във втория“ (с. 650). Е добре, г. 
Консулов, но как ще узнаем, че у една нация има „много“ 
или „малко“ музикални люде? Как да отсъдим, че един на-
род, напр. немският, е „по- музикален“ от българския? Ще 
гледаме, отговаря нашият критик, къде са по-музикалните 
хора процентно повече. Прекрасно! А как би могло това да 
се определи? Ще трябва може би да се анкетират всички 
граждани на една страна: колко са хората, които имат „тъ-
нък“ музикален слух! Доколкото зная, такава анкета нигде 
по света не е правена и не се решавам да кажа дали е тя 
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обективно възможна. Но по що ще съдим тогава, че немци-
те са един по-музикален народ от българите? Очевидно по 
туй, че у тоя народ има много консерватории, филхармо-
нии, голяма музикална индустрия, концерти, широк музи-
кален живот, че той е дал на света цяла редица велики ком-
позитори и диригенти, а българите не могат да се похвалят 
с подобни неща. Но също такива големи композитори, съ-
щото култивиране на музиката, същия широк музикален 
живот има и у френците, и у италианците, и у чехите, и у 
австрийците, и у маджарите, и у поляците, и у русите, и у 
северните народи. Коя от тия нации тогава е по-музикална? 
Къде музикалното равнище е „по-високо“: във Франция ли, 
в Германия ли, или в Италия? В дългите нощи, които пре-
карвах в Москва, седял съм често вечер и съм слушал про-
дължително радиото – музиката на татарите, на мордовци-
те, на чувашите: пълна със странни, някъде грапави и диви, 
а на места интересни и сладки мелодии. Но ето и затаената 
скръб в композициите на Григ! Слушал съм там и музиката 
на японците, и тая на монголците. Е добре, коя от тия му-
зики стои по-горе, кой от тия народи е „пo-музикален“? Не 
мога да кажа. С помощта на какъв „кантар“ бихме могли да 
решим тая задача? При туй нека не се забравя, че има хора, 
които не могат да възпроизведат ни една макар и най- еле-
ментарна мелодия, а обичат страстно хармонията. И когато 
слушат някой да пее, често по-лесно долавят грешки и 
неправилности, отколкото тоя, който умее добре да музи-
цира. Такива люде към музикалните или към немузикални-
те ще причислим? А има и лица, които като деца не са се 
интересували от музика, имали са слаба музикална памет и 
пр. А сетне, към пубертетната възраст, душата им „запява“ 
и у тях настъпва една промяна. И най-сетне има хора, ка-
къвто е напр. Съпругът на една голяма, по-миналата година 
трагично загинала наша певица, които изглеждат досъщ 
немузикални. Но поради дългото, ежедневно „трениране“ 
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на техния слух у тях възниква една пасивна музикалност, 
която свидеделствува, че фразата за така нар. вродени 
предразположен към музика е твърде неопределена и неяс-
на. Не чувствува ли нашият критик, че работата взе да ста-
ва по-сложна, отколкото му се чинеше досега? Питал ли се 
е той защо това култивиране на музиката, което виждаме 
днес из немските земи, го нямаше в Германия през 9. или 
X век? Не бе ли немската раса същата? Не вижда ли той, че 
култивирането на музиката в немските страни се очертава 
едва към XVIII и XIX век, когато развитието на държавите 
и животът в аристократските дворове взе да дава възмож-
ност да се поощри и пласира една музика от голям стил? 
Тая промяна не би могла да се разбере с простите „музи-
кални предразположби“. Без тях, разбира се, не може, но те 
нищо не ни обясняват. Такива музикални заложби сигурно 
има във всяко немско или българско село. Тях ги е имало и 
през IX, и през X век, но тогава никаква особена музика в 
Германия или Франция не е имало и не е могло да има. 
Същото важи и за България. Няма да мине много време и 
ние, българите, навярно ще можем да изтъкнем значителни 
композитори: предразположения за това всякога има. Дос-
татъчно е да се явят благоприятни социални условия. Анг-
личаните напр. се смятат обикновено за един „немузика-
лен“ народ. Какво ще рече това? То значи, навярно, само 
едно: в Англия, която владее половината свят, е било съв-
сем нерентабилно да се занимаваш със свирене и пеене, да 
култивираш музиката изобщо. Ако ти трябват музиканти и 
музика, опери и оперети, имаш в изобилие средства: ще 
дойдат отвън колкото щеш. Имало е за Англия много по-
доходни занятия от музиката. Същото е било доскоро и в 
Америка. Сега положението се изменя. Нуждите на поми-
нъка взеха да създават и там собствена музика и музикален 
живот. За всеки случай да се смята, че англичаните, които 
тъй охотно пълнят оперните театри и концертните зали на 
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големите градове на континента, нямали „музикални пред-
разположби“, това значи да се говори една неистина. При 
музиката голямо значение има тренировката, която личи 
след това и в поколенията. И затуй циганите напр., които са 
заставяни от своя трудов живот да си вадят често хляба 
чрез пеене и свирене, в едно вековно упражнение са стана-
ли музикални. Не че това лежи в някакъв техен „расов“ или 
„кръвен“ произход. Г-н Консулов е сигурно убеден, че 
„средното равнище“ на музикални заложби у циганите е 
по-високо от музикалността напр. на евреите. Но каква 
полза от тия „вродени“ музикални заложби, когато евреите 
дадоха на света цяла редица велики композитори от кали-
бъра на Брамс, Менделсон, Офенбах, Халеви и др., а ци-
ганската музикалност не е родила досега нищо подобно! 
Всичко туй показва, че „средните заложби“ нищо не обяс-
няват, а социалните условия обясняват всичко, което ни ин-
тересува в случая. Немският автор Билрот в своето съчи-
нение Кой е музикален? (Wer ist musikalisch?, 2. Aufl., 
Berlin, 1896) доказва, че почти у всички хора (и у много 
животни) чувството за ритмични движения е вродено, до-
като създаването на мелодии и хармонии в музиката е 
„продукт на културата“, на социалните и културни потреби 
на човека. Г-н Консулов би трябвало да знае, че човешката 
душа е нещо крайно сложно: заложбите в нея са твърде 
многообразни. По-голямата част от тях се спъват от еднос-
транния живот на човека, който дава възможност само на 
много малка част от тия заложби да се проявят. Поради туй 
„заложбите“ у отделните х(?ра все още могат нещо да зна-
чат и могат да обяснят известни разлики между тях. Но у 
днешните културни нации, взета всяка като цяло, се полу-
чава нещо средно, което е горе-долу равно навсякъде. 
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V 
1. След като излага на няколко страници една редица 

от банални и известни на всички работи върху произхода на 
видовете и теориите за наследствеността (с. 653–655), г. 
Консулов се пита: менят ли се лесно расовите белези под 
влиянието на условията или, обратно, те са твърде устойчи-
ви? И бърза да реши тоя въпрос с един опит, който природа-
та сама правела с човека. Той взема два еднояйчни близнака, 
които си приличали като две капки вода и които били винаги 
от един пол. Те произлизат от една и съща оплодена клетка 
и затова имат абсолюгно едни и същи наследствени белези. 
Турете ги, казва г. Консулов, при най-различни условия: при 
различен климат, при различна храна, при различни иконо-
мически и трудови условия. След много години, продължава 
той, когато се съберат, вие просто не можете да ги разпозна-
ете един от друг. Те дори боледуват от болести на едни и 
същи органи и обикновено умират приблизително на една и 
съща възраст. Това значи, заключава нашият критик, че при 
човека променящата сила на външните условия (храна, тру-
дови условия и пр.) „е нищожна в сравнение със силата на 
вътрешните, получените от родителите расови качества“ (с. 
656). При тоя хубав пример обаче ние едно не узнаваме: тия 
два близнака, които в течението на един живот въпреки съв-
сем различните трудови и други условия не са станали раз-
лични, как са в душевно отношение? Когато ги съберем след 
30 години, те еднакво ли мислят, еднакво ли чувствуват по 
цяла редица жизнени въпроси, еднакво ли ценят това, което 
става около тях, еднакви ли са техните социални настрое-
ния, техните желания, техните цели, тяхната воля? Сигурно 
не. Ако и тука можеха да бъдат така неразличими, както са в 
своята физика, тогава г. Консулов можеше гордо да възклик-
не, че е спечелил идейното сражение, което води с мене. Но 
това е за съжаление досъщ изключено и то обръща цялата 
доказателна сила на неговия близнашки пример всецяло 
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против него! Защото, ако е вярно, че расовите особености 
определят поне в същественото духовната физиономия на 
един народ, тогава трябваше тля два близнака, бидейки две 
биологично равни величини, да обуславят поне в значителна 
мяра две еднакви психики. А сигурното обстоятелство, че 
коренно нееднаквите стопански, трудови и пр. условия са ги 
направили различни в техния душевен живот, е пълно дока-
зателство, че дори когато расовият, наследственият багаж си 
остава една постоянни величина, психиката на съответните 
хора варира, тя се мени по силата на една закономерност, по 
разяснението на която биологията няма думата. Може близ-
наците да са останали съвсем еднакви в цвета на кожата или 
очите, в погледа, в тембъра на гласа, в походката, във форма-
та на черепа и пр. Но историята на народите не се прави от 
цвета на хората, от тембъра на техния глас, нито от тяхната 
походка. Тя се твори от чувствата, от идеите, от целите и во-
лята на човеците, които образуват обществената действи-
телност. А тия неща се менят, дори когато биологичното 
наследство си остава същото. 

2. Ала примерът с близнаците не само говори против 
биологично ориентираната философско-историческа теза 
на г. Консулов. Той е интересен и в друго отношение. С не-
го се прави опит да се „докаже“ отдалеко, че при човека 
ролята на външните условия при промяната на расовите 
белези била „нищожна“. Но това е само подметнато: то с 
нищо не е обосновано. Аз приведох в своята статия „Ра-
сизмът като философско-историческа теория“ (вж. с. 312–
316) цяла редица от факти, която установяват, че за да се 
променят белезите на една раса, съвсем не са нужни „де-
сетки хиляди години“, както твърди г. Консулов (с. 663). 
Тия промени ние ги виждаме да се очертават дори в съвсем 
кратки исторически интервали., в зависимост от приспо-
соблението на хората към тяхната нова географска и соци-
ална среда. Фактите, които аз привеждам, идат не от зооло-
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гията, а от видни и именити представители на компетент-
ната в случая антропология: от Топннар, Л. Лайд, М. Фиш-
берг, Франц Боас, фон Лушан и др. Тези факти се отнасят 
до промени, засягащи ръста, цвета па косите и очите, фор-
мата на черепа и пр. По тия факти г. Консулов мълчи. Задо-
волява се да ни посочи само двата близнака, забравяйки, че 
е имало и има милиони и милиарди хора по света, които 
съвсем не идат от една „единствена оплодена клетка“. 

3. Знае се, аз се обявих против твърдението на расис-
тите, че имало човешки раси малоценни, слаби’, по природа 
пасивни и заедно с видни изследователи на първобитните 
народи поддържам, че и най-долу стоящите днес раси са 
годни за културно развитие, стига да се явят благоприятни 
условия за това. И бързах да добавя, че „негрите на Сене-
гамбия или австралийските диваци няма така лесно да дого-
нят европейските културни народи. Но въпросът не е за 
времето, а е принципен“: могат ли те изобщо, в исторически 
интервали от времето, да идат бързо напред? (с. 333). Ето 
сега г. Консулов ме опровергава по един много драстичен 
начин. Може да вземете, пише той, един уличен пес и да го 
поставите при каквито щете благоприятни условия: от това 
няма да излезе едно съвършено полицейско куче или добър 
пилищар (с. 658). – Разбира се, ще отвърна аз, всички сме 
съгласни, че няма да излезе. По-натвтък, прекрачвайки рам-
ките на една честна критика, г. Консулов пише: да си предс-
тавим, че днес живееше расата на звероподобния хайдел-
берски човек (за която се приема, че е съществувала нещо 
преди 350 000 години), с още слабо развит череп и мозък; 
ако дадем на хората от тая раса добра прехрана, добри тру-
дови условия и пр., от нея – според Михалчев – щели да из-
лязат Едисоновци и Айнщайновнн (с. 661). Това е, разбира 
се, една очевидна глупост – ще отвърна аз, – която нито Ми-
халчев, нито кой да е свестен човек може да поддържа. Само 
една нечестива полемика може да измисли такова положе-
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ние. Думата у мен съвсем не е за песовете, нито е за зверо-
подобния хайделбергски или неандерталскп човек, а за 
днешните по-значителни човешки раси. Казвам „по- значи-
телни“, защото съвсем ниско стоящите в своето развитие 
примитивни човеци, разните ведайци в Цейлон, пигмеите в 
тропическите гори, бушмените в пустинните степи на южна 
Африка и пр. – всички те, вкупом взети, не възлизат днес на 
повече от няколко десетки хиляди души. Касае се прочее не 
за тях, а за негрите, сиамците, индианците, тунгузите, кал-
миците, чувашите, осетините, анамците, киргизите и стоти-
ците други подобни тям „слаби“, „пасивни“ досега и смята-
ни все още за „малоценни“ по кръв раси. Преди 25 години 
осетините, тунгузите, калмиците и киргизите ще да са били 
горе-долу такива „диваци“, каквито са в тоя миг много не-
културни племена на Африка. Дори А. С. Пушкин в едно 
свое стихотворение от 1836 г., част от което стои и до днес 
цитувано на неговия паметник в Москва, говори за някои от 
тия народи на тогавашната руска държава като за „дикие“ 
племена. Ала днес вече те имат свое писмо, имат си учили-
ща и няма нищо чудно и непонятно, ако след други 20 годи-
ни някой мъжага от тия довчерашни диваци се окаже един 
прекрасен ден ръководител на днешната съветска държава. 
Също тъй няма нищо странно в допускането, че из средата 
на довчерашните диви арнаути, които са вече по пътя на ед-
но културно развитие, се яви един талантлив учен с голямо 
международно име. Злополучният пример на г. Консулов с 
кучетата показва само едно: той действително не разбира, че 
душата на днешния човек е крайно сложна и заложбите в 
нея са твърде разнообразни. Следователно достатъчно е да 
има благоприятни социални условия и по-продължителна – 
дадена в няколко поколения – тренировка в една или друга 
посока, за да могат да се проявят най-разнообразни и нео-
чаквани неща. Обществената среда създава условия, които 
липсват при животните или при човека на второто между-
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ледниково време. В едно днешно семейство от 5–6 деца, ако 
те можеха да бъдат подложени на едностранно обучение и 
трениране, все поне едното от тях би се оказало посредствен 
художник. Никой не е поддържал, че ако вземеш един афри-
кански дивак и го поставиш при същите университетски ус-
ловия, при които следват нашите деца, той веднага ще тръг-
не в крак с тях. Но френците, които създадоха горе-Долу ус-
ловия за културно развитие на негрите в някои свои колони-
ални области, не след дълго установиха, че те вървят вече с 
бързи крачки напред. Аз имах случай да видя през 1937 г. на 
международния философски конгрес в Париж един чист не-
гър, който бе делегат и който твърде сръчно вземаше учас-
тие в публичните философски спорове. А има на туй отгоре 
сенегалци, които са днес членове на френската камара. Във 
времето на Цезар и Тацит, които пишат за германските пле-
мена, че са били „варвари“, тия последните сигурно не ще 
да са стояли по-горе, отколкото кое да е от днешните диви 
африкански племена. Ако би имало тогава антрополози, кой 
е могъл да предвиди и от какво ще предвиди, че тая същата 
германска „кръв“ след двадесет века ще раздвижи „залож-
бите“ за културен живот, конто тогава спяха непробуден 
сън! При един по-дълъг, не геологически, а исторически пе-
риод от време, да речем 100–200–300 години, благоприятна-
та социална среда не може да не се отрази върху развоя на 
мозъка дори у най-ниско развитата днес позначителна чо-
вешка раса. А животните, които се приспособяват само към 
своята естествена среда и за които влиянието на обществе-
ната среда е чуждо, си остават и след 20 000 години това, 
което са били някога. И тука ние виждаме едно обстоятелст-
во, което натуралистите от калибъра на г. Консулов никога 
не могат да разберат, а камо ли да оценят неговото антропо-
логично значение. Те нито се питат дори защо маймуната 
или слонът ядат само това, което са яли преди 20 000 годи-
ни, и живеят и днес така, както са живели тогава, докато чо-
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векът в рамките и възможностите на обществената действи-
телност само в 20 години може пет пъти да смени начините 
на своето „приспособление към средата“. 

VI 
Упоен от своя натурализъм, г. Консулов поддържа, че 

„главното”, което свързвало хората в един колектив като 
нацията, била „природната близост“, сиреч р а совата общ-
ност: всичко друго било второстепенно и се прибавяло към 
тая кръвна връзка (с. 658). Е добре, нека заговорим конк-
ретно. Каква е кръвната, расовата връзка между немците, 
които поселяват днес Източна Прусия, и немците, които 
пълнят Бавария? Каква е расовата общност между герман-
ците, които живеят в Померания и са чисто и просто по-
немчени славяни, и швабите, които обитават Вюртемберг? 
Никаква кръвна общност тука няма и не може да има. Ако 
нашият български расист би се ухитрил да твърди, че и ед-
ните, и другите са предимно от северняшката раса, тогава 
работата става лесна, но в такъв случай има опасност да не 
би и населенията в някои големи късове от южната земя на 
нашата освободителка да се окажат „сродни“ на германци-
те „по кръв“ и да се явят за тях аспирации от немска стра-
на, сиреч да не би да заговори ск о еднаквата „расова общ-
ност“... Ами швейцарците? Един швейцарец от Цюрих и 
Берн би възнегодувал до бога или би ви изругал, ако го на-
речете германец, макар да с от същата кръв и да говори са-
мо немски. Расовата общност ли е, която свързва швейцар-
ците, говорещи френски в Лозана и Ньошател, с швейцар-
ците в Луцерп и Граубюнден, които говорят немски, и с 
швейцарците в Локарно, които говорят само италиански? 
Коя е тая еднаква в случая „раса“? Не, г. Консулов, не кръв-
та е, не „расовата общност“ е главното, което твори нация-
та. Еднн проф. Фаденхехт иапр. е „по кръв“, „по расов 
произход“ ерусалимски семит. Ала той не е никакъв „евре-
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ин“. Израсъл е в средата на нашата културна общност, жи-
веел е с радостите и скърбите на нашия народ, участвувал е 
в нашия социален и културен живот и се чувствува наш 
стопроцентов сънародник: в никой случай той не е бил и не 
е по-лош българин от кой да е друг. Същото бе с известния 
югославски министър на външните работи Нинчич, с ита-
лианския икономист финансист Луцати, с големия анг-
лийски държавник Бикоисфийлд Дизраели и т. н. Расовата 
общност като основа на нацията – това е една научна неле-
пост от първа гилдия..Ала щом расовите качества нямат 
значение за научното проумяване на нацията, тогава, пита 
ни г. Консулов, „защо да не могат да се създадат чрез усло-
вията на живота нации от смесването например на бълга-
рите със сърбите или на русите с германците? Такива неща 
биха били съвършено естествени при горната позиция за 
основите на нацията“ (с. 661–662). Ето и моя отговор. „Та-
кива неща“ не стават лабораторно, но историята е живо и 
неоспоримо доказателство, че те са ставали и могат да ста-
нат в действителност. Не представлява ли днешният гер-
мански народ на Източна и Североизточна Прусия една 
смесица от немци и славяни (венди)? Не създаде ли някол-
ковековният съвместен живот едно цяло от тях, което на-
рича днес себс си померанци, източни прусаци и пр.? Или 
да вземем пример със сърбите и българите. Това, що ги де-
ли, то е, пиша аз в една своя книга от 1932 г. „историческа-
та духовна тъкан, която лежи в основата на тяхното нацио-
нално възпитание. Преди хиляда години тая тъкан е била 
много по-тънка: тя почти не е съществувала. Ако историята 
на тогавашния славянски Балкан бе съединила за дълги ве-
кове сърби и българи, или ако щете, сърби, хървати и бъл-
гари, отдавна щеше да съществува един действително ця-
лостен югославянски народ. Около подвизите на Симеон 
(или на кой да е друг: все едно дали българин или сърбин), 
около ръководената от него или от наследниците му исто-
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рия би възникнала една духовна действителност (песни и 
сказания, общи радости и скърби, спомени, традиции, 
епос, паметници и пр.), която щеше непременно да сплоти 
оная етнически близка, но исторически още безразлична 
балканска славянска маса. И това щеше да бъде началото 
на оня именно „югославянски народ“, който можеше тогава 
да се оформи като сръбски или български, или нещо по-
добно. Обаче историческата участ на южните славяни не 
можа да ги сплоти, а ги разедини. И днес ние имаме не ве-
че югославянски племена, а няколко югославянски народи 
в точния смисъл на думата. Племената – това са етнически 
дадености, взети вън от историята, вън от историческия 
живот, който се разиграва върху техните основи. А народ 
или народност – това е етническа даденост, доколкото тя е 
минала вече през горнилото па една историческа съдба, до-
колкото е била постепенно обагрена от въздействието на 
една създадена от историческия живот особена национална 
култура “(Д. Михалчев, Отговор на моите критици по спо-
ра за цялостна Югославия, София, 1932, с. 25–26). Но, 
струва ми се, че нямаше нужда да отиваме толкова далече. 
Достатъчно е да си спомним какво стана с оная част от 
българския народ, която обитаваше Нишката, Пиротската, 
Вранската и Лесковацката област. В пределите на новата 
държава тия добри наши сънародници попаднаха принуди-
телно в една нова общност. Първоначално те се опъваха. 
Но постепенно общият живот създаде общи грижи между 
тях и сърбите, общи стопански радости и несгоди, общо 
увлечение в политическите борби, връзката със старата 
общност бе изкуствено и брутално скъсана, след това дой-
де общата съдба, създадена от войната, докато в края на 
краищата историята съедини „чрез условията на живот две 
„расово различни“ общности и създаде едно цяло, което 
по-рано го нямаше. Има ли нужда от по-нататъшни приме-
ри? 
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VII 
Поради гъстата мъгла, която витае над писанието на г. 

проф. Консулов, както тя се е носела около божия дух, преди 
той да създаде вселената, по тая причина, казвам, нашият кри-
тик бърка на всяка стъпка две различни понятия: „нация“ и 
„раса”. Той не разбира и не може да долови, че едното не съв-
пада с другото. Към една раса могат да принадлежат много 
народи. И тъкмо поради тая неяснота г. Консулов говори за 
евреите като за една “раса“, когато в същност те са само един 
народ, какъвто са българите, немците и пр., у когото се кръс-
тосват разнообразни раси. Ако ние сравним ония рижи евреи, 
които ще срещнете в Полша и Русия, с мургавите и кръглог-
лави евреи, обитаващи Леванта, Италия и бреговете на Среди-
земно море; ако държим сметка, че около 25% от евреите в 
Англия са руси и приличат доста на самите англичани, и ако 
вземем най- подир пред вид, че една прилична част от живу-
щите в Америка евреи антропологически изглеждат „амери-
канизувани“ – всичко това ще ни убеди, че не е расовата при-
лика или расовата общност, която свързва людете на тоя пръс-
нат по целия свят народ. Връзката е другаде: тя е същата, коя-
то откриваме у немци, френци, българи и пр. и която прави от 
тях поотделно особени нации. Вярно е, че у евреите въпреки 
всичко има „еднакви неща“. Но те съвсем не идат от тяхната 
еднаква кръв или от тяхната расова общност, както фантази-
рат расистите. Общото в случая е рожба на еднаквата истори-
ческа участ, която евреите са имали от 2000 години насам. 
След като настъпи така нар. „диаспора“, след като се пръснаха 
по всички държави на стария свят, евреите бяха принудени да 
водят изключително градски живот. Но понеже условията на 
градския живот изтощават, лесно умарят и обикновено из-
раждат населението на градовете, то освежава своята кръв 
чрез притока на здрави селски елементи, които във всяко вре-
ме бавно са прониквали в градовете, женили са се в тях и са 
намирали там своя поминък. Евреите като изключително 
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градско население не са могли да се ползузат от освежително-
то въздействие на тоя селски приток, понеже не са се женили 
вън от рамките на своята нация. Това ги е карало да се прис-
пособят към тия трайни неудобства на градския живот, фатал-
ни за тях. И ето, виждаме го и до днес: евреинът, щом усети 
някакво дребно неразположение, много по-скоро и по-често 
от българина, френеца или кой да е друг търси доктор. Лятно 
време евреите не пропущат случай да летуват негде, да напра-
вят един курс от минерални или морски бани. Те се хранят, в 
кръга на възможното, по-рационално, по-добре от нас. Всичко 
това е помогнало на евреите да избягнат израждането, за което 
говорим по-горе с оглед на градското население, наблюдавано 
в един дълъг период от време. Ала, от друга страна, току-що 
изтъкнатите съображения будят у евреите повече респект към 
медицината и към науката. Знае се, че евреите можеха в гра-
довете на средновековието и по-сетне да се занимават главно с 
търговия. А търговията ги е карала да пътуват навън, далеко 
от своите селища, често до главните градове, в чужбина и пр. 
Това е разширявало кръгозора на евреина и му е давало въз-
можност да стане по-буден, да се издигне над обичайния и 
традиционен живот. При туй търговията заставя лицата, що се 
занимават с нея, да бъдат крайно внимателни, съобразителни, 
бдителни, да си отварят очите, да пресмятат добре рисковете, 
да обсъждат всестранно положението, при което могат да из-
вършат една или друга сделка. От тука извира еврейската 
„хитрост“. Ала тренировката, която търгуването поддържа, 
правена векове поред и предавана в известен смисъл по нас-
ледство, е култивирала у евреите известни качества, които ги 
правят пригодни за много неща. Първо, тая калкулативна спо-
собност, която изостря ума на едно население и помага на чо-
века да може от познати елементи да се издигне до непознато-
то – както това биде забелязано още от Кауцки в неговата кни-
га върху Произхода на християнството (Ursprung des 
Christentums, Stuttgart, 1902, S.203 ff.), прави го годен за тънки 
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размишления, за многостранен и проникновен анализ, за ма-
тематично и абстрактно мислене, за издирване и спекулиране, 
с една дума: за философия и научна, изследователска работа. 
Второ, евреите поради търговията, с която се занимаваха, 
имаха средства, възможност и време да отдават децата си на 
научни занимания, откъснати от грижата за насъщната полза 
от такава работа. И никак не е чудно, че през средните векове 
и по-сетне евреите играеха голяма роля в медицината, е апте-
карството, в естествените науки, математиката, във всички 
тънки занаяти от тоя род. Във философията – от александ-
рийската епоха досега, те са се отличавали с едно спинтизува-
не, с тънка спекулация, с цепене косъма на две. Това се забе-
лязва и у Филон Александрийски, и у Маймон, и в съчинени-
ята на Лесинг, на Спиноза и на Маркс, и в трудовете на Хер-
ман Коен, Ернст Касирер, П. Наторп, Лудвиг Щайн, Оскар 
Евалд, Зигмунд Фройд, Анри Бергсон, Е. Дюркхем, Макс Ад-
лер, Франц Брентано, Оскар Краус, Леонард Нелсон, Едмунд 
Хусерл, Емил Ласк, Георг Зимел, Хуго Бергман, Рихард Вале, 
Файхингер, Сергей Гесен, Симон Франк, Лев Шестов, Айн-
щайн, Е- Мейерсон, навсякъде изобщо.  

Ако се попитаме сега на какво се дължат тия особе-
ности на еврейския народ, веднага разбираме, че те нямат 
нищо общо с никаква „расова общност“, с някаква фантас-
тична „кръв“, а са чисто и просто резултат на трайните ис-
торически условия, при които тоя народ е имал да живее 
през последните две хилядолетия.  

VIII 

Стигаме до една от основните мисли в моята студия 
върху расизма. Четците ми ще си спомнят навярно: аз под-
държам, че учението на расистите е изградено върху едно 
противоречие. Те искат да ни уверят, че историческият жи-
вот на един народ се определя от качествата на неговата 
особена кръв. А аз доказвам: фактически те нигде не уста-
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новяват, че има по природа способни за едно или друго ра-
си, които да могат да се срещупоставяг на по-малко спо-
собните или неспособните, а тръгват чисто и просто от 
конкретната история на един народ. От това, що намират 
‘В нея, вадят заключение, че то било резултат именно на 
особената расова кръв, която тече в жилите на населението, 
образуващо тоя народ. С други думи, от историческия жи-
вот на народ^ съдят за качествата на расата му, а същевре-
менно – от расата съдят за народа, за неговото конкретно 
историческо развитие? Както навсякъде другаде, и тук г. 
Консулов не е разбрал дори същината на работата. И при-
бягва до един пример, предназначен да опровергае моята 
мисъл. „Имате няколко деца идиоти и няколко гениални. 
Част от едните и част от другите са предмет на най-добри 
‘възможни грижи; другата част са оставени да живеят при 
най-примитивни условия в балкана. Между първите – ге-
ниалните деца ще се развият, ще се проявят в разните об-
ласти на човешката култура; идиотите, които са били раз-
месени с тях, знаем, няма да направят никакъв напредък. 

По какво ние ще съдим, че първите са гениални? Ес-
тествено, по това, което са дали. Другата половина от деца-
та в балкана ще дадат пак идиоти, от една страна, и нор-
мални деца, от друга, за конто никой няма да може да каже 
в каква степен в тях лежат заложбите на гениалност. Също-
то е и с народите. Те се състоят от множество хора, които 
със своите дарби определят средното ниво на душевни 
наследствени качества на всеки народ“ (с. 663–664). Да ви-
дим сега работата по-отблизо. Преди всичко примерът на 
нашия противник е съвсем негоден, защото народи-идиоти 
и народи-гении не е имало, няма и не може да има. И все 
пак, ще отвърне г. Консулов, има народи природно способ-
ни в една или друга посока, по годни от други народи в 
същото време. Това е неговата теза за расовите качества на 
един народ. Но тъкмо тука е същината на работата. Сли-
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зайки от абстрактното размишление върху почвата на 
днешната конкретна история, аз поддържам, че френци, 
немци, италианци и руси – нека се задоволим с тях – са ед-
накво способни за всичко, сиреч у тях има тоя миг в еднак-
ва мяра заложби за всичко: музика, философия, държавни-
чество, наука, художество, сценическо изкуство, литерату-
ра, изобретателство и т. н. И ако някоя от тия области на 
културата не се е още развила у русите напр. в същата мя-
ра, както у немците или у френците, то се дължи изключи-
телно на социалните условия. Питам се сега с какво г. Кон-
сулов ще ни убеди, че това не е така? Има ли той биологи-
чен критерий, с който да определи коя раса е по природа 
по-силна, по-способна, по-велика, по-годна за култура от 
другите? Никакъв! И следователно доказателната сила на 
неговия пример с идиотите и гениите е равна на нула. Тука, 
при децата-идиоти и децата-гении, ние тръгваме от две 
познати величини, а там, при френци, немци, италианци и 
руси – такова нещо няма. Каквото се яви в живота на тия 
народи, можем да го обясним чрез познатите нам социални 
условия и никакви мистериозни качества на расовата кръв 
не са ни нужни, нито пък имат какъв да е научен смисъл. 
Ако г. Консулов речеше да се върне пак към расовите ка-
чества у един народ, ние бихме могли по същата метода, с 
която ликвидирахме по-горе въпроса с така нар. по-силни и 
по-слаби музикални заложби, да докажем, че това важи не 
само за музиката, но и за науката, и за философията, и за 
сценическото изкуство и за изобретателството, за всеки 
клон на културния живот изобщо. Нима може някой сери-
озно да поддържа, че, да речем, немците са природно по-
силни в техническото изобретателство от френците или 
българите? По никой начин. Всред много деца във всяка 
втора българска къща се намира по едно, обикновено някое 
момче, което сръчно поправя развалени звънци, разклатени 
бурми, счупени брави, съобразява как да се комбинират ня-
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кои вехтории, за да се помогне в къщи. От всяко десето 
между такива деца би могьл да излезе някакъв изнамервач, 
малък, ако не голям, стига да бъдат налице: прилична шко-
ловка, поощрение, благоприятни социални условия. Изоб-
ретателството съвсем не е специалитет на някакви природ-
но висши, годни за техническа култура раси. Да вземем 
един пример. Къде и кога биде открита парната машина? 
Всички ще си кажат: разбира се, в Англия, през втората по-
ловина на XVII век! И все пак това не е вярно. За действие-
то на парата, пише руският историк Михаил Покровски, се 
е знаело преди повече от 2000 години. Но тогавашният сто-
пански строй е бил съграден върху системата на робовла-
дението. Господарите са имали на разположение голямо 
количество силни мускулести хора, които са замествали 
всякаква машина. И парната машина, която е била открита 
в древността, се е оказала обществено ненужна: не е могла 
да има никакъв успех. Но ето това отдавна забранено отк-
ритие е било повторено през XVII век във Франция. Само 
че по това време в тая страна е царувала системата на 
дребното занаятчийско производство. А то е цъфтяло тога-
ва и занаятчията не е имал в своята малка работилница ни-
каква нужда от парна машина. Никакъв интерес това вто-
рично изнамиране на парната машина не е възбудило и то е 
заглъхнало, където биде забравено и първото. И най-сетне, 
само половин век по-сетне, парната машина биде открита 
за трети път в Англия. Обаче тука идеята попадна на бла-
гоприятна обществена почва и можа да изиграе огромна 
роля. В Англия поради обезземяването на селяните от 
страна на големите фермери в градовете започна да нахлу-
ва една значителна маса от свободни работни ръце. На туй 
отгоре налице бяха множество сурови материали, натрупа-
ни от търговците, които шетаха из колониите. Всичко това 
създаде отлични условия за възникването на едро произ-
водство. И ето – парната машина стана огромен фактор. 
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Какво показва това? То значи: заложби за научни изнами-
рания е имало всякога и навсякъде в културните страни, 
обаче нямало е всякога благоприятните обществени усло-
вия, които могат да оползотворят, да насърчат една или 
друга научна догадка. Или да вземем друг пример. Смята 
се, че немците, средно взето, са тъкмо „народът на мисли-
телите“- Само че мислители се явиха не по-малко на брой 
и не по-незначителни и в Англия, и във Франция, и в Ита-
лия, и в Русия дори. Отивам обаче по-далеко и поддържам, 
че и в нашата малка страна заложби за философски раз-
мишления има сигурно в изобилие. Нека г. Консулов ми 
позволи да бъда по тая тема малко по-компетентен от него. 
Поради списанието, което редактирам вече години поред, 
аз имам допир с един млад свят, който ме убеждава всеки 
ден в това. Но от тия заложби нищо особено не излиза. От 
тях не се е развил нито един Авенариус, нито един Вин-
делбанд или Липс. Защо? Защото липсват най-елементар-
ните условия за насърчение, за трениране, за възбуждане 
на съответната абстрактна човешка мисъл в България. – 
Същото важи и за много други „вродени предразположби“. 

IX 
Накрая г. Консулов е рекъл да изкористи дори бедни-

те цигани като аргумент в полза на расизма. Той чувствува, 
че не е голяма мъдрост да кажеш: за да се яви един Фихте, 
все трябва да се предпостави, че у тоя човек е имало за-
ложба за известни философски качества; за да се яви един 
Репин, все трябва да се приеме, че у това същество е била 
заложена способността към живописване и т. н. Ала всичко 
туй нищо не ни обяснява. То напомня донякъде героя на 
Молиер, който би казал: сапунът пере, защото има способ-
ността (заложбата) да пере; алкохолът опива човека, поне-
же у него е скрита предразположбата да опива. И ето г. 
Консулов открива един нов аргумент, с който смята да за-
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тули смешната аналогия с Молиеровия герой. Ако един на-
род, пише той, живял редом с друг, у който културата цъф-
ти, „при възможност за най-тясно общение с нея“, ако та-
къв народ „не е проявил нищо значително, ние заключава-
ме, че в него расовите заложби не са на та кава висота, как-
то в първия“. Всред френци, немци и англичани през тече-
ние на дълги векове „живееха – продължава г. Консулов – 
без да се смесват кръвно с тях, и циганите. Обществената 
реалност е действувала едновременно и върху тях. И те да-
доха това, което можаха да дадат: ние се възхищаваме от 
циганската музика... Но къде са техните хора на науката, 
къде са техните носители на идеята за държавничество, за 
обществено строителство?“ (с. 664). Виж, напр. евреите, 
добавя г. Консулов, те са друго нещо: „макар и пръснати 
като циганите между другите народи“, те доказали, че са 
една способна раса. Нека разнищим сега и тая последна 
опора на нашия противник. Може ли преди всичко да става 
някакво сравнение между евреите и циганите? Евреите жи-
веят от векове насам един градски живот, намират се в сре-
дището на всяка култура, в непрекъснат допир с най-
високите кръгове на едно общество, чиито търговци, бан-
кери, лекари, хирурзи, аптекари, учени, писатели, худож-
ници, композитори, диригенти и пр. са те. Как може г. Кон-
сулов да пита: защо евреите показали, че са способни, а 
циганите ни дали само музика? Ами че кой не знае, че ци-
ганите изобщо водят в голямата си част един чергарски 
живот: не само у нас, но и другаде! Те дори рядко ходят е 
училище и никакъв просветен закон не ги лови. Те нямат 
никакъв допир с оная кукурна среда, която влияе върху чо-
века и го кара да се мени. И искате от такова население да 
проявело своите заложби! И питате още: къде са цигански-
те хора на науката, техните държавници, техните общест-
вени строители? Как може да се търсят хора на науката 
всред една маса, която дори в училище не ходи? Как може 



 99

да се търсят държавници и общественици всред едно насе-
ление, което е изолирано или се е изолирало от нормалния 
обществен и държавен живот на съответната страна? От 
живота на циганите в западните страни не съм се интере-
сувал. Зная обаче, че Съветска Русия реши да тури край на 
тяхното досегашно скитничество и с твърда ръка ги прибра 
в особени колективни стопанства. С туй тя създаде условия 
за културен живот у руските цигани. През 1926 г. циганите 
получиха азбука. Отвориха се цигански училища в техните 
колективни стопанства. Ако ме не лъже паметта, през 
1927 г. е започнал да излиза първият цигански вестник „Ро-
мани зоря“. В Москва аз имах през 1935 г. случай да видя в 
тамошния драматически „Цнганский театр“ актьори цига-
ни, които, по своята сценическа дарба биха правили чест 
дори на нашия Народен театър. Сега в библиографския от-
дел на последната книжка на Slawische Rundschau (№ 1–2, 
1939) чета, че е излязъл вече и циганско-руски речник с 10 
000 думи, а също така циганска граматика, предназначена 
за циганските училища. Вярно е, че досега още не ми е из-
вестно да се е явил циганин-зоолог. Но след всичко изтък-
нато дотука, не вярвам някой да се съмнява, че ако известен 
циганин би попаднал под прякото и интензивно въздейст-
вие на българската културна среда, при наличността на не-
говата любов към природата, всред която е израсъл, би мо-
гъл в клона по зоология при Софийския университет да 
напредне и да надмине своя учител, дори когато той иде от 
„по-висша“ и „по-даровита“ р а с а. Но аз зная нещичко из 
живота на българските цигани, което никак не говори в 
полза на г. Консуловата расистка теза. Когато бях студент и 
после млад доцент, в нашия университет имаше един лек-
тор по немски език, д-р Атанас Димитров (поч. 1916 г.), ко-
гото познавах лично много добре. Тоя човек, роден в с. 
Градец, бе стопроцентов циганин и той съвсем не криеше 
това. Беше прекрасен лингвист. Свършил бе по философия 
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в Йена (Германия) и бе написал на немски една отлична 
дисертация ‘Върху Фихте. Второ: всеки от моите четци 
знае, чел е, чул е за Иван Кирилов, който се помина преди 
две години. Неговият „расов“ произход бе същият, както 
тоя на покойния д-р Ат. Димитров Иван Кирилов бе отли-
чен апелационен магистрат и голям български писател. 
Трето: според исторически сведения, доколкото си спом-
ням в тоя миг, към XII век откъм Византия в източната по-
ловина на Стара планина се заселва една доста многоброй-
на маса цигани. И днес ние ги намираме към Градец, Ко-
тел, особено в Елена, към Враца и Панагюрско. Това мал-
ко-много уседнало циганско население личи ясно из тия 
краища. На места то е вече под народностната маска на 
българите и в разни случаи го виждаме да се проявява ту 
зад някой наш художник или учен, ту зад някой отличен 
събирач и хармонизатор на народни песни, ту като карика-
турист, ту като лирик. И все пак той лесно се познава. Не, г. 
Консулов, циганите са се проявили вече: те са един „спосо-
бен“ народ. Липсва им само трайното влияние на благоп-
риятната среда, за да засрамят мнозина от нашите учени. И 
най-сетне: още една бележка, преди да сме свършили. На с. 
659 г. Консулов казва: „Правилно употребена, думата раси-
зъм се покрива с расова хигиена.“ А на с. 665 срещаме да 
се говори за „добрите расови заложби“ на българския на-
род. Наш дълг било: да мислим и за „запазването и подоб-
рението“ на тия расови заложби. И така „запазването и из-
дигането на расовите заложби“! Това е една прекрасна пат-
риотична задача. Но кои са тия „добри расови заложби“. 
Тайната върху тях г. Консулов още не ни е поверил. И 
струва ми се, че нея той ще я запази за себе си. За всеки 
случай, види ми се, че пред неговия мътен научен взор се 
мярка тука това, което обикновено наричаме национален 
характер, взет в своята „добра“ половина. Ала тоя така нар. 
„национален характер“ е една много сложна и неясна 
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проблема, която не е лъжица за научната уста на нашия зо-
олог. Достатъчно е да се опита човек да долови характера 
на една отделна личност, за да се убеди колко мъчна е зада-
чата, която г. Консулов е изпречил пред себе си. Отделната 
личност е крайно нежна към своите рожби, но тя може да 
бъде съвсем жестока към чуждите хора. Една е тя за своите 
приятели, друга е за своите неприятели. Домашните я так-
суват по един начин, чуждите – по друг. Известни нейни 
дела ни се видят в едно осветление, когато лицето е наш 
съмишленик и партиен другар, а същото би ни се сторило 
съвсем инакво, ако той е наш съперник. И оттам идат раз-
личните мнения за „характера“ на един човек. За характера 
ние съдим по отношението на лицето към средата. Ако 
напр. папа Пий XI беше умрял преди три години, светът 
щеше да го смята за един коректен и добър калугер, предан 
на интересите на католишката църква. Ала никой нямаше 
да знае оная действителна твърдост в неговия характер, ко-
ято той прояви срещу расистките попълзновения в Герма-
ния: особените условия го предизвикаха да покаже една 
важна черта на своя характер, която никой от близките му 
не бе имал случай да забележи допреди 2 – 3 години. Вярно 
е, че Кречмер говори за шизотимите и циклотимите като за 
два различни типа хора: едните са затворени в себе си, а 
другите са лица с открита душа, търсещи съчовеци, за да 
споделят с тях всичко, което ги вълнува. И все пак тия два 
типа още не изчерпват и не определят това, което ние на-
ричаме „индивидуален характер“. Дайте си след всичко туй 
сметка за характера на който да е отделен човек и опитайте 
се да го доловите и изразите! Ако по същата метода минем 
от тука към характера на един народ, ние лесно ще видим 
бял вълк по пладнина... И действително ние намираме в 
нашата художествена литература рисувани разни слоеве на 
народа ни: селяни, градски населения, интелигенция, воен-
ни, работническата маса и пр., ала никъде не откриваме 
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възсъздаден характера на народа ни, взет като цяло. Тоя 
национален характер“, ако такъв съществуваше, не би 
представлявал сборът от характерите на отделните му со-
циални слоеве или съставки, а нещо, което се издига над 
тях. А такова нещо нигде не виждаме и никой досега не ни 
го е посочил.  

X 
Цялата полемична статия на г. Консулов е под знака 

на едно явно внушение: Михалчев е марксист; чудно е, че е 
усвоил мирогледа на марксистите; странно е, че е „дошел“ 
до подобни разбирания, и т. н. По тая точка моят против-
ник очевидно се придържа о мнението на Талейран, който 
казваше някога, че думите се употребяват за изказване на 
човешките мисли, но те трябва да служат и за да прикриват 
тия мисли... И все пак, чини ми се да имам достатъчно пи-
сателска опитност, за да разбирам каша е в случая благо-
родната и родолюбива цел на г. председателя на Просвет-
ния съюз в България. Но, за голямо негово неудоволствие, 
аз не съм бил досега никакъв марксист и чини ми се, че е 
късно да стана такъв. Марксизмът е едно философско уче-
ние, според което материята е първичното в света и тя е, 
която поражда духа. Аз съм ремкеанец и стоя на едно гле-
дище, което е коренно различно от това, що марксистите 
поддържат. Според мене нито материята може да причини 
духовното, нито наопаки – духовното може да породи ма-
териалната действителност: научно взето, едното е толкова 
непонятно, колкото и другото. Според мене материалното и 
духовното са еднакво първични. По-нататък: моето схва-
щане досежно характера на душевния живот се различава 
основно от това на марксистите. Също тъй твърде различно 
е и учението за познанието, което поддържам и развивам 
вече десетилетия поред. И най-сетне: диалектиката, която 
играе съществена роля в учението на Маркс и на марксис-
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тите, е според мене невярна и е по-скоро предназначена да 
прикрие известни недъзи в теориите на материализма. Що 
се отнася до историческото учение на Маркс, от него аз 
съм научил твърде много, макар че тълкуването, което мар-
ксистите дават на известни идеологични прояви, води чес-
то към едно изкълчване на действителността. Това личи 
най-вече в преувеличенията при опитите да се изтъкне 
идеологичният и класов характер на науката и на известни 
основни положения на философията. По всички тия работи 
аз съм писал надълго и широко (Читателят би могъл да 
сравни ако не друго, поне статиите, които обнародвах в ед-
на полемика срещу Тодор Павлов във Философски преглед, 
год. 1930: „Философията като социална идеология и като 
обективна наука“, кн. 1, с. 48–72, сетне с. 97– 
113;„Ремкеанство и материализъм“, кн. 3, с. 294–326; 
„Схоластика и наука“, кн. 4, с. 411–416. Също тъй кн. 5, с. 
500–505 и на разни други места през останалите годишни-
ни. Аз съм в същината на работата и днес там, гдето бях 
преди 10 или преди 20 години. И макар през последното 
десетилетие да имах широка възможност да следя фило-
софската книжнина на марксистите, тя съвсем не можа да 
ме разубеди в правотата на това, което съм поддържал)... И 
ако има някой в България, който е водил настоящата теоре-
тична борба с философските и философско- историческите 
учения на марксистите, това съм аз. С тия въпроси аз се за-
нимавам вече от 35 години насам. По тях съм се изказвал 
не само в българските си писания, но също тъй в свои рус-
ки и немски статии И когато пиша в студията си върху ра-
сизма, както и в статията си по-горе, против „расовата 
кръв“ като основа на нацията или против научните прик-
лючения на г. Консулов, аз съвсем не съм марксист. 1) Че 
расата не може да стане основа на едно научно историчес-
ко разбиране, това са поддържали и поддържат десетки 
учени, които нямат нищо общо с Маркс. 2) Че да обясня-
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ваш една промяна, значи: да очертаеш ясно условията, кои-
то са необходими за нейното настъпване – това не е ника-
къв марксизъм. Туй е основата на всяка обективна наука за 
действителността. 3) Тезата, че закономерността на соци-
алните и исторически явления е досъщ различна от тая на 
органическия свят, може да се намери у много историци на 
нашето време, като се тръгне от Олар и Сеньобос, като се 
мине през Едуард Майер, В. Винделбанд и Алфред Хетнер 
и се свърши с В. Ключевски, Н. Кареев, Д. Петрушевски, 
П. Милюков или Петър Струве. Никакъв марксизъм тук 
няма. 4) Възгледът, че проблемата за семейството не може 
да бъде разбрана чрез плитки аналогии с половия живот на 
животните или чрез някакви си „вродени семейни инстин-
кти“ – това също така няма никаква еднаквост с марксизма: 
то се гради на цяла редица „буржоазни“ изследвания, които 
марксистите използуват, без да са ги те самите правили. 5) 
Не по-инак стои работата и със свеждането на човешката 
общественост към някакви социални влечения. 6) Дори 
възгледът, че днешните раси въпреки фактическата разлика 
между тях и нееднаквата степен на тяхното развитие не 
могат да бъдат смятани като „природно“ различни – слаби, 
силни, малоценни, пасивни, активни и пр., и тоя възглед се 
поддържа и за защита от плеяда учени-антрополози, при-
ведени от мен: нито един от тях не е марксист. Всички тия 
неща могат да бъдат квалифицирани като „марксизъм“ са-
мо от лица. които нямат понятие от марксизма. Аз чувству-
вам, че г. Консулов би трябвало да седне да поизучи марк-
сизма, върху който обича да говори и пише. Но за съжале-
ние това е вече късно. Марксизмът обгръща една огромна и 
не лесна международна книжнина, не по-малка от цялата 
зоологическа литература на г. Консулов. Към нея човек 
трябва да е имал случай да пристъпи на по-млади години. 
Връщайки се към моя „марксизъм“, аз смятам, че същината 
на работата е другаде. У нас хора със слаба култура нари-
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чат „марксист“ тоя, който каже добра дума за Съветска Ру-
сия. И понеже, след като се прибрах оттам, почувствувах 
граждански дълг и имах възможност да изложа своето 
мнение върху развитието на тая нова, интересна и не добре 
позната у нас страна, като отбелязах и положителното, кое-
то личи в това развитие, естествено бе да ме обявят за 
„марксист“ или „болшевик“. Зная, че писаното от мен не се 
хареса на мнозина, а на други допадна. Една част от бъл-
гарското общество чувствува, че това, що става от много 
години насам в Русия, сигурно не ще да е толкова черно, 
колкото го рисуват някои български вестници. Френците 
имат една мъдра фраза: ,,L:; secret de plaire est de rendre les 
gens satisfaits d’eux–memes, et non de nous“. Тая мъдрост 
значи в случая: често един писател или лектор се харесва 
на своите читатели или слушатели, когато са доволни, че са 
пренамерили у него това, което самите те смътно долавят, а 
у него то се оказва ясно изразено и обосновано. Ала едно е 
да се обясни защо хората харесват или не харесват работи-
те на някого, а съвсем друго защо той ги пише. Лично за 
себе си ще добавя, че аз съвсем не пиша, за да се харесвам 
на хората, а пиша тъй, както ми диктува научната съвест. 
Макар че г. Консулов измъкна против мене всички изтър-
кани оръжия из арсенала на расизма, литературно украсени 
с примери за разни „песове“, за звероподобния хайделбер-
гски човек, за нелоялното състезание на гениите с идиоти-
те и най-сетне подсили тия примери с легендата за мало-
ценността на „циганската раса“ – въпреки всичко това моят 
противник взема позата на безстрастен учен, който търси 
само едно: „простите“, „големите“, научните истини, и зая-
вява, че не целял „никакъв спор“ ,с мене (с. 648). Правотата 
на една на- учна теза, добавя той, „не трябва да зависи от 
диалектиката, от тренировката в словоборството“. Това е, 
ще отвърна аз, единствената точка, по която съм сьгласен с 
писанието на своя противник. Ала и тя се нуждае от корек-
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ция: научната истина не „не трябва“, а и да иска – не може 
да зависи от никакво словоборство! Това е вън от всяко 
съмнение. Читателите сами ще видят, че в моя отговор ня-
ма нито троха от »словоборство“. Той е едно научно разяс-
нение на нашия спор. Ние свършихме вече. Научно-
популярното ръкоделие на г. Консулов е окончателно раз-
нищено. Наричам го ръкоделие, понеже доказах, че в него е 
участвувала повече пишещата ръка на автора, отколкото 
неговият научно контролиращ и мислещ ум. Заключението 
ми ще бъде един приятелски съвет към г. Консулов: да се 
върне към своята лаборатория, отгдето все може да се яви 
нещо полезно за бедната българска наука. Обаче от биоло-
гическото оплодяване на социологията нищо досега не е 
излязло и нищо свястно не може да излезе. Да се опитваш 
да видиш и разбереш проблемите на обществения живот 
през призмата на биологията то е все същото: да пиеш вода 
не от извора, а преварена,,дестилирана и затуй социологи-
чески безвкусни. 

Философски преглед , 1939, кн. 2, 182-218 

4. Димитър Михалчев “Едно ариергардно 
сражение на българския расизъм” 

От всеко спукано гърне може да изтече  
само това, което се съдържа в него. 

Персийска пословица 

I 
Четците на нашето списание знаят, че г. проф. Ст. 

Консулов излезе с една гневна и ехидна статия (сп. „Прос-
вета“, 1939, кн. б) против моята критика върху расизма. В 
кн. 2 на „Философски преглед“ аз подхвърлих на подробен 
анализ критичното писание на българския професор по зо-
ология и струва ми се, че от него не остана нито косъм 
здрав. Още тогава мнозина мои познати ме питаха, дали 
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проф Консулов ще посмее да отговори и какво собствено 
би могълъ да отговори. На това питане аз отвръщах – с мо-
тото на настоящата статия... 

И ето най-сетне г. Консулов отговори и то първо в 
двуседмичника на ратниците „Пролом“ (брой 11, 20. IV, 
1939). Три недели по-късно същият отговор, със същото 
заглавие: „Един философ, компетентен по всичко“, само, че 
сега малко по-разширен, се появи и на страниците на 
„Просвета“ (кн. 7, 1939). Това обстоятелство, че с една и 
съща статия г. Консулов, като научна примадона, гастроли-
ра ту на литературната сцена на ратниците, ту на научния 
форум на българския Просветен съюз, не е случайно и то 
сигурно значи нещо. Но нека не се отклоняваме. 

Като оставям разглеждането на шареното предисло-
вие на г. Консулова за в края на настоящата критика, ще 
мина направо към същината на работата.  

II 
1. В своята първа статия г. проф. Консулов бе писал 

буквално: общественият живот се явява „като резултат от 
взаимодействието на биологичните с чисто социологич-
ните закони“ („Просвета“, 1939, б, стр. 652). В отговора си 
аз доказах, че това е една нелепост, понеже не може един 
„закон“ да действува върху друг „закон“. 

Какво отвръща сега г. Консулов? Аз не исках да кажа, 
пише той, че биологичните закони действуват върху социо-
логичните, а желаех само да установя, че едните и другите 
действуват върху човека ! Е добре, но едно е , какво един 
автор казва в действителност, а съвсем друго е, какво той е 
желал да каже. Думата „взаимодействие“ има във всички 
езици строго определен смисъл. Когато твърдим, че едно 
нещо е резултат от взаимодействието на А с В, това значи, 
и нищо друго не може да значи, освен: то е резултат от 
факта, че А действува върху В и едновременно В действува 
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върху А. Прочее, оттука не следва, че г Михалчев е окари-
катурил мисълта на г. Консулова, а само едно, че председа-
телят на Просветния съюз требва да се научи да пише пра-
вилно, както диктува научната сповоупотреба. Никой не е 
длъжен да се сеща, като какво ли един не навсякъде грамо-
тен автор е желал да рече. И все пакъ аз се постарах да 
разкритикувам не само това, което г. К. казва, но и оно-
ва,което той е сметал да каже. 

2. Понеже г, Консулов подчертава на всека крачка, че 
без съблюдаване на биологичните закони ние не можем да 
разберем живота на един народ, аз установих в своята 
критика тъкмо обратното; че човек може да знае превъз-
ходно тия закони, и все пак да бъде съвсем негоден да 
изясни обществените явления. Човек може да познава от-
лично законите, по които става дишането, храносмилането, 
сьвокуплението, изобщо законите на физиологията, биоло-
гията, физиката, химията и пр., и въпреки това той не би 
могълъ да обясни с тех нито голямата френска революция, 
нито националното възраждане на българите, ни едно как-
во да е историческо явление, защото закономерността, ре-
гулираща социалните явления, е коренно различна от тая, 
на която е подчинен биологичният живот на човека. С една 
дума: едно научно изясняване на обществените прояви под 
светлината на биологията е досъщ невъзможно. 

Какво отговаря сега на това г. Консулов? Животът на 
човека не се изчерпвал само с дишането, смилането на 
храната и други подобни вегетативни прояви. Имало „още 
една категория прояви, тези на нервната система, с нейните 
висши центрове на интелекта, от които зависят всички ду-
ховни прояви, и на най-великите мислители“. „И най-
висшите прояви с които ние се гордеем, са пак неразривно 
свързани с тази материална основа“ („Просвета“, кн. б, стр 
1069). Ето, прочее, отговорът на нашия критик! Но аз се 
питам, има ли днесъ некой, който да оспорва това или кой-
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то да не го знае? И баба ми, напр., е уверена, че „удареният 
в главата“ не е за работа. Обаче, помага ли ни тая биологи-
ческа мъдрост, за да проумеем, защо българският народ 
презъ XVII век немаше никаква наука, никакви учени, пи-
сатели, художници и т. н.? Нямаха ли тогавашните българи 
нервна система? Беха ли те лишени от „висши центрове на 
интелекта“? Не бе ли техната нервна система подчинена на 
същите физиологични и биологични закони, на които е 
подчинена и тая на днешните българи? Обясняватъ ли ни 
тия закони, защо историческата действителност на тога-
вашна България бе нещо твърде различно от тая на Бълга-
рия през XX век? 

3. Нещо повече. Ние може да знаем прекрасно всички 
психологически закони, на които са подчинени и най-
висшите прояви на човека и на неговия интелект. И въпре-
ки това, историческата действителност и нейните промени 
ще си останат съвсем непонятни за нас. 

Българите, напр от времето на Крума са асоциирали 
своите представи по същите закони по които асоциират 
представите си и днешните българи, френци, немци и пр. 
Мисленето на богомилите е било свързано с техния мозък 
по същия начин, по който е свързано мисленето на г. Кон-
сулова с неговата „материална основа“. Дори т. н. логичес-
ки закони (тоя за тъждеството, за противоречието, за изк-
люченото трето и достатъчното основание), с които се ста-
рае (ако и не винаги с успех) да бъде в хармония мисленето 
на г. К , са същите, на които е подчинено мисленето на все-
ки човек от нашето време. Но всичко това не ни обяснява, 
защо богомилите са мислели по-инакъ от тия, които не са 
били богомили, или защо г. К. мисли по инак, отколкото 
мисля аз или кой да е друг ?  

4. Спекулирайки с връзката между духовния живот на 
човека и неговата „материална основа” г. К. високомерно 
ме пита сега в отговора си: Има ли лирик, „който да е на-
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писал творбите си на старини, а не на младини, когато 
природата е подхранвала съответните центрове на психи-
ката му с живителните хормони на младостта“ ? И любо-
питствува на края да му посоча „един лирикъ скопец“ (стр. 
1069). 

Преди всичко, какво общо има това с нашата полеми-
ка? Читателите знаят, че спорът, който аз водя с г. К., засега 
въпроса: могат ли биологическите закони да ни обяснят 
социалната действителност и промените, на които е под-
чинен общественият живот на един народ? Аз отговарям 
решително и категорично не, а г. Консулов – да! 

Е, добре, какво значение може в случая да има отго-
ворът на питането, дали е имало некъде скопен лирик? Ако 
това питане може да означава нещо, то е само едно: неве-
жеството на г. Консулова. Защото да пишеш лирика, то не 
значи да пеешъ непременно само за любов. Човек може да 
бъде обзет от религиозни чувства и да твори религиозна 
лирика, за която „живителнитe хормони на младостьта“ 
немат никакво значение. В Русия съществуваше секта на 
скопците, които 6еx a много добри и твърде религиозни хо-
ра. Ала от никъде не следва, че из средата на тия хора не би 
могъл да се роди един лирик с религиозни мотиви, Пред-
виждамъ, че г К. ще възкликне: може да се роди – това е 
едно праздно предположение. Ето защо бързам да задоволя 
напълно неговото любопитство. На руски съществува едно 
съчинение на Г, П. Меньшенин: Поззия и проза сибирских 
скопцов. Самото заглавие е вече живо доказателство, че 
поети скопци има. И най-сетне: предъ мене лежи в тоя миг 
един голем труд от Владимир Бонч Бруевич: Материали къ 
истории и изучению религозно-общественнихъ движений 
въ Poccии. Петроградъ, 1916. На стр. 201, 205, 208, 384 и 
др. се говори за лириката на скопците и са цитувани стихо-
ве от нея. 
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5. А що се отнася до нескромното твърдение на г. 
Консулова, че немало лирик, който да не е написалъ твор-
битe си „на младини “, когато половите му жлези са могли 
да подхранват съответнитe центрове на неговата психика, 
това е също тъй едно кръгло невежество. Марина Цветаева, 
която е днес, може би, най-голямата руска лиричка и която 
обнародва от време на време в па рижките „Современныя 
записки“ свои нови стихове, е горе-долу под 60-те години. 
Зинаида Гипиус, жената на Мережковски, която е също тъй 
една отъ най-значителнитe руски лирически писателки, не 
престава да „пee“ и да пише, макаръ че требва да е вече 70-
годишна! Ив. Тургенев сътвори своите „Стихове в проза“ 
твърде късно когато половите му жлези сигурно не 6exa 
вече в ред.  

Дори се знае, че сам той 6e озаглавил стиховетe си 
Senilia, сиреч старческа лирика. Има ли нужда да цитуваме 
Райнер Мария Рилке, лиричната душа на когото не преста-
ваше да се вълнува от съдбата на човечеството през све-
товната война и следъ нея ? Или Г. Державин, който твори 
до края на живота си и за когото „Литературная знцикло-
педия” (т. III, стр. 218, 1930) съобщава, че през старческия 
период на неговия живот поетическото му творчество се 
особно засилило? Но нека се задоволим с Гьоте, който на-
писа своята „Мариенбадска елегия“, когато съвсемъ не бe 
вече млад, a 6e горе-долу на 76 години! Тъй че и „половите 
жлези“, които се въртят из мътната глава на българския зо-
олог, съвсем не помагат на биологията за да осветли соци-
алната действителност... 

III 
1. В своя отговор г. Консулов се е опитал тоя път да 

ни даде една нова формулировка на своята погрешна ми-
съл. Основата на тая формулировка е „нашата природа”. 
Тая „наша природа“, заявява той громко, „от която зависи и 
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нашият правилен или неправилен начин на мислене“, си 
има своите закони, които не са от областта на г. Михалчева 
(стр. 1069 – 1070). Че „нашата природа” – ще отвърна аз – 
си има своите закони, това всеки знае. Но че от тех, от тия 
биологически закони, зависел „и нашият правилен или неп-
равилен начин на мислене“, това не е за верзане. Защото 
дори един и същ човек веднаж мисли правилно, друг път 
неправилно, а „природата му“ е и в двата случая същата . 
Ако от нея зависеше правотата на неговото мислене, тогава 
никой не може да разбере защо той в единия случай мисли 
по „правилен начин“, а в другия – по „неправилен начин“. 
Очевидно е, че тая правилност или непразилност не се оп-
ределя от „нашата природа“, а от нещо по друго.В естест-
вените науки, напр., тя зависи от туй, дали е действително 
онова, което нашите твърдения изразяват, а не отъ биоло-
гическата „природа” на човека, който ги изразява, нито отъ 
законите на тая природа. Фамозната „наша природа“ е отъ 
1000 години все същата, а начините на човешкото мислене 
(правилно, респ. неправилно), са се обърнали стократно 
през тоя период от време.  

2. По нататък г. Консулов продължава: от „нашата 
природа“ зависела „нашата склонност или неподатливост 
към престcпления“, от които пък се определял „спокойният 
живот на държавата“. Това значи преди всичко: за да се 
разбере, дали в една страна стават повече престжпления, 
ще требва да се проникне в биологичните закони, на които 
е подчинена тая „наша природа“. Е добре, ако човек прос-
леди живота в българските селища през време на турското 
робство; ако се взре в бита на нашите селяни, когато е ца-
рувал между тех режимът на задругата (както е той възсъз-
даден в трудовете на Д. Маринов), ще забележи, че тогава 
не личат почти никакви престъпления по селата: нема оная 
завист, оная злоба, ония крамоли и убийства за педя земя, 
които започват да се очертават ясно, когато задругата бива 
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изместена от режима на частния имот. Не бе ли „нашата 
природа“ и в единия, и в другия случай същата? Да не би 
биологическите закони на тая природа да са станали след 
100 години други?  

Защо днес има „склонност и податливост към прес-
тъпления“, а тогава немаше ? Сетне: от 1923 г. спокойният 
живот на българската държава бе, както се знае, значително 
разстроен, и то неколко години под ред. Да не би биологи-
ческите закони на „нашата природа“ да се беха нещо про-
менили и след туй да са се върнали пак в „първобитно със-
тояние“? Явно е, че „нашата природа” е хубаво нещо за би-
ологически и зоологически студдии, но за обясняване 
промените в живота на нацията съвсем я не бива... 

Още по-нататък г. Консулов ни уверява, че от „нашата 
природа“ зависело, дали децата ни ще се раждат издърж-
ливи или лесно податливи на болести; дали ще имат средна 
дълговeчност 30 или 60 години; дали ще бcдат работоспо-
собни 20 или 40 години; дали ще се раждат годни за об-
ществено възпитание и т. н. За голeмо съжаление, ще отго-
ворим ние, и тая редица от примери няма да помогне на г. 
Консулова. Сещам се, къде той бие. В расистската книж-
нина ще срещнете често да се говори, какво расовата при-
рода на евреите, напр., била такава, че те умирали в много 
по-голема мера от захарна болест, отколкото неевреите. И 
доколкото тая болест е предимно „еврейска болест“, тя не-
зависи от никакви социални условия, а зависи от природа-
та на хората, от техната наследственост. В същност, ще от-
върнем ние, и тука „нема хлеб“ за биологията. Защото изс-
ледванията, които Фишберг е правилъ в Ню-Йорк, са уста-
новили, че немските евреи, преселени в Америка от Герма-
ния, идещи от по-заможните кръгове и лекувани из ню 
йоркските болници, са показвали три пъти повече захарна 
болест, отколкото неевреите, докато у емигриралите от Ру-
сия евреи, предимно работници, тая болест се среща про-
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центно толкова, колкото в сред общото население на всека 
друга страна. Прочее, за да разберем разпространението на 
една подобна болест, не ни требват биологическите закони 
и .природата“, с която участвуваме в обществения живот, а 
требва ни да разберем социалните условия, при които са 
живели хората. Разбира се, че ако родителите са водили 
своя живот при лоши поминъчни условия и носят в гърди-
те си туберкулоза, то децата им едва ли ще бъдат твърде 
.издържливи“ и „неподатливи на болести“. Ако те, като 
тюрингийските селяни, които участвуват въ тамошната 
стъкларска индустрия, страдат масово от емфизема естест-
вено е, че издържливостта и дълговечността им не ще бъде 
твърде голема. С въвеждането на машини в стъкларската 
индустрия на Тюрингия, които направиха усиленото духа-
не ненуждно дробовете на тюрингийските селяни, заети в 
нея, се поправиха и болестта скоро изчезна. А когато по-
сетне, под предлог да се даде хлеб на повече хора, нацио-
налсоциалистите решиха да се изхвърлят машините, бо-
лестта отново се яви. Но всичко това може да се проумее 
не чрез „нашата природа“, а чрез проникване в социалната 
действителност и нейната особна закономерност. Не се ис-
ка днес много ум да се разбере, че за да се борим срещу ал-
кохолизма, срещу венерическите болести, срещу разните 
„нежелателни прояви в част от обществото“, не ни е пот-
ребна никаква „положителна биология“, а требва ни да до-
ловим динамиката на обществените промени и да се мъ-
чим да преобразим социалната действителност, която раж-
да тия явления. Знае се: ония, на които даден обществен 
ред е угоден, са склонни да мислят и учат, че известни про-
яви не зависят от променливата социална действителност и 
са непоправими чрез обществени мерки, а се определятъ от 
„природата на човека“, от нейните вечни биологически за-
кони. С други думи: трай, коньо, за зелена трева ! 
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4. До каква степен г. Консулов нема усет за социал-
ните проблеми, се вижда от факта че той дори не долавя 
остротата на възраженията, които аз насочих срещу него. 
Молецът, писахъ аз, и днесъ се храни така, както се ехра-
нил преди 10 000 години, докато човекът, поради общест-
вената среда, в която се движи, може въ 10 години да про-
мени десеть пжти своя начин на живение и хранене. Не-
разбирайки смисъла на това възражение, г. Консуловъ отго-
варя: Питате ме, защо хора, които са яли цел живот сут-
ринь масло, сега се хранят вече другояче: та това не е въп-
росъ за биологията! Разбира се, че не е. Отъ вас се иска 
тъкмо да разберете, че туй, което важи за живота на жи-
вотните, взети съ своите вечни инстинкти, то не важи неп-
ременно за човека, щом той е влезъл в релсите на социал-
ната действителност. Въпросът е за разликата между при-
родната и социалната среда, респ. за закономерността, коя-
то е една тамъ, а съвсемъ друга тук: макар че и човекът е 
животно, и като такова подчинен е на биологическите за-
кони  

IV 
След ликвидирането на тия възражения, ние ще се 

попитаме сега: какъв е общият смисъл на г. Консуловия от-
говор? Пълно отстъпление – по цялата линия! Нема я вече 
„мистиката“, като същина на религията! Нема ги също 
простите аналогии между нацията и организма ! Не се чу-
ват вече гордите декларации на г. К., че в обществото, респ. 
всред нацията, не могло да има „вътрешни противоречия“! 
Изчезна изречената с умиление вест на г. Консулова, че Съ-
ветска Русия, която доскоро се домогвала да изкорени 
„чувството на национализма“, сега била вече „отстъпила“ и 
се върнала към това хубаво чувство! Нема нито помен вече 
от прочутото „всесилие на условията“ : стопи се в огъня на 
полемиката и тоя знаменитъ „фетишъ на марксизма“! Загу-
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би се и твърдата теза на г. Консулова, че марксизмът обяс-
нявал „всичко”, и то „на първо место“, a tempo ... с еконо-
мическите условия! Дори от пълното незачитане на багажа 
от телесни и душевни заложби, с които човек се ражда, от 
тая злополучна измислица на нашия критик – нема сериоз-
на следа вече. По цялата линия на сражението, което той бе 
открил срещу нас, се очертават ясно захвърлени оръжия 
разпиляна амуниция, пълнобезредие.  

Но то не свършва тук. Ние разгледахме в своята по-
лемика подробно тезата на българския зоолог за „различ-
ната степен на расови заложби по отношение на даден бе-
лег“. Взехме конкретен пример с музикалните заложби 
подробно разнищен. По тая тема – нито следа от реакция: 
пълно отстъпление! Нема ги вече и „еднояйчните близна-
ци“, които бexa повикани от г. Консулова като лъжесвиде-
тели, за да опозорят нашия възглед относно влиянието на 
трудовите и социалните условия върху хората, що се отна-
ся до целата редица факти, които беха приведени от мене и 
които установяват, че за да се променят белезите на една 
раса, съвсемъ не са нуждни „десетки хиляди години“, как-
то твърдеше това г. Консулов, и че тия промени стават и на 
твърде кратки исторически интервали в зависимост от 
приспособлението на хората към техната нова географска и 
социална среда – и по тая точка: никакъв отговор! Нема го 
вече безплодното състезание на децата-гении и децата-
идиоти. Не лае повече и дръгливият „полицейски пес“ на г. 
Консулова, който требвало, според Михалчева веднага да 
се преобрази в пилищар. Изчезна и звероподобният хай-
делбергски човекъ който, ако получел „добра храна“, треб-
вало – пак според Михалчева, разбира се, – да роди нека-
къв Айнщайн или Едисон! И по фронта на тия нечестиви 
нелепости – пълно отстъпление ! 
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V 
Дори по главния въпрос на спора: са ли расите по 

природа способни, малоспособни или неспособни ,– дори 
тука г. проф. Консулов е понижил тона. Ние установихме, 
че френци, немци, италианци, англичани, чехи, шведи, ру-
си, гърци, българи и пр., всички са еднакво годни да дадат 
на човечеството класическа музика, наука, изкуство, тех-
ника, стига да има за това сгодни социални условия. За ни-
какво „средно ниво“ на надареност не може да става сери-
озно и дума дори. И какво е измислил сега г. Консулов да 
отговори? Все пак, пише той, „френците казват: национал-
ният гений на нашата нация е повече нежност, а в (??) гер-
манците има повече суровост. Това не значи, че между 
френците нема и по-сурови хора, нито между германците 
хора съ по-нежни души“ (стр. 1075). Първо, г. Консулов, 
вие сте председател на Просветния съюз, следователно 
„шеф“ и на учителите по български език: поради туй, вре-
ме е да научите, че на български не се казва „в германци-
те“, а „у германците“. Второ: научните въпроси не с е ре-
шават с думи: „френците казват“, защото, освен техните 
казвания, има и една действителност, наречена „велика 
френска революция“, която трая години под ред и даде 
един масов спектакъл на „нежност“, годен да посрами 
всички ваши биосоциологически формули, определяни с 
„вариационното сметане на висшата математика“...  

Но най-сетне г. Консулов е намерил убежище за пра-
вотата на своя расизъм, само че тоя път не в Европа, където 
стана тесно за него, не между многото народи на нашия 
или на американския континент, а всред бушмените, обита-
ващи пустинните степи на южна Африка, и пигмеите в 
тропическите гори. Това са хора, още съвсем недоразвити, 
от които се виждало, че има раси и раси, както има, според 
търговците, стока и стока... Но забележете, че целата съвъ-
купност на тия първобитни човеци, останали живи по все-
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лената, не е повече от населението на софийския Куру-
баглар. По света требва да живеят днес повече от два ми-
лиарда хора. Г-нъ Консулов не можа да намери всред тех 
народи от слаби, малоценни раси (дори циганите и негрите 
му изневериха), та е станало нужда да спомене за пример 
това, за съществуването на което мнозина от читателите ни 
не са чули дори. Не, г Консулов! Когато Клем, Гобино, Ха-
устън Чембърлейн, Шеман, Лудвиг Волтман, професорите 
Ото Рехе, Тирала, антропологът Янковски и много други 
говорят че расите са „по природа“ не еднакво способни и 
не еднакво годни за култура, те съвсем не подразбират ня-
какви нищожни диви населения. Когато проф. Дюркен в 
своето писание Grundbegriffe der allgemeinen Vererbung-
slehre (1934) се спира на въпроса за близнаците (von dan 
eineiigen Zwillingen), с които вие спекулирате; когато проф. 
Сименс в статията си „Die Krise der Konstitution” обсъжда 
проблемата за „расовата кръвна субстанция на германщи-
ната“ („rassische Blutsubstanz des Deutschtums“); когато най-
сетне сам Хитлер смета, че .славянската раса е малоспо-
собна в сравнение с немската, т е всички съвсем не подраз-
бират некакви първобитни населения, а имат пред очи нег-
рите сиямците, индийците, чувашите и наред с тех – по-
близките или по-далечни около Германия народи : евреи, 
чехи, ромънци, латиши, литовци, естонци, руси, българи, 
албанци и пр., които пълнят нашата Европа. За тех е дума-
та! Недейте се преструва, че не разбирате, какъв е смисъ-
лът на тоя „научен расизъм“! 

VI 

1. Понататък отстъплението продължава стремглаво. 
Г-н Консулов по-рано поиска да ни увери, че „главното“, 
което свързвало хората в един колекгив като нацията, била 
„расовата общност“: всичко друго било второстепенно и се 
прибавяло към тая кръвна връзка. Щом е така, поискахме 



 119

от него да ни посочи, каква е, напр., кръвната връзка меж-
ду немците, които живеят в Померания и са в мнозинство-
то си чисто и просто понемчени славяни, и швабите, които 
обитават Вюртемберг? Никаква кръвна връзка тука нема и 
не може да има. И все пак, и едните и другите са днес час-
ти от немския народ, което доказва вън от всеко съмнение, 
че тезата на г. Консулова е досъщ погрешна. Какво ни отго-
варя той на това основно възражение? Нито думичка ! 

2 Приведохме му конкретни исторически примери, от 
които се вижда ясно, как историческата съдба може да съз-
даде едно национално цяло, което да нема еднаква „расова 
кръв“. И тука – никаква реакция! Ала, отстъпвайки, г. Кон-
сулов възразява: Верно е, че швейцарците немат еднаква 
расова кръв, но те и не образуват един народ „в тесния 
смисъл на думата“ (стр. 1076). Е добре, самите швейцарци 
казват, че те са един народ и се знаят като такъв. Ние не 
сме френци, нито германци, нито италианци – твърдят те; 
ние сме това, което историята на швейцарската конфедера-
ция ни е направила: един народ, който и за напред иска да 
остане един, въпреки нееднаквите езици на неговите със-
тавки. Но ето г. Консулов не ги признава за народ. Кое е в 
случая меродавно: самосъзнанието на швейцарците,или 
расистската теория на българския зоолог? Верно е, че на-
ционалсоциалистите с разни средства ровят и твърде усър-
дно се мъчатъ да разложат това цяло. До сега не са имали 
абсолютно никакъв успех. Но ако в близкото бъдеще „ус-
пеят”, то не ще дойде от съзнанието, че „кръвта вода не 
става“, а ще се яви като рожба на военната сила, която мо-
же в случая да се окаже по могъща от всичко. 

3. Ние доказахме, че учението на расистите е изгра-
дено върху едно противоречие. От историческия живот на 
един народ те съдят за качествата на расата му, а същевре-
менно – от расата съдят за народа, за неговото конкретно 
историческо развитие! Разяснихме мисълта си с примери. 
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И тука – никакъв отговор, а въпросът е от първостепенна 
важност за нашия спор.  

4. Г-нъ Консулов се бе постарал да ни представи ци-
ганите като една по природа малоспособна раса. Те били 
народ, който живел векове под ред редом с други, у които 
културата цъвтела; живели „при възможност за най-тесно 
общение с нея“. „Обществената реалност е действувала 
едновременно и върху тех”. И ето, циганите дали това, кое-
то могли да ни дадат: хубава музика. Но къде са питаше г. 
К., техните хора на науката, техните държавници, общест-
вени строители? Очевидно било, че за такива неща циганс-
ката раса е по природа неспособна. Тая нелепост биде 
всестранно разнищена от нас. Всеки знае, че циганите жи-
веят изолирано от обществата, около които се меркат. Те 
немат никакъв допир с културния живот на тия общества. 
Каква наука, какво държавничество може при тия условия 
да се търси от тех, за да бъдат квалифицирани като народ 
„със слаби расови заложби”? Приведохме на г. К примери, 
за да се види че там, където циганите могат да попаднат в 
културни условия те веднага се издигат като актьори, като 
учители и пр. Покойният д-р Ат. Димитров сметаше себе 
си за чист циганин, а бе философ и прекрасен лингвист. 
Какво ни отговаря сега г. Консулов? Той не твърди вече, че 
циганите са народ „със слаби расови заложби“: и тука – 
пълно отстъпление! 

VII 
Нашата статия говори в заглавието си за едно „ариер-

гардно сражение“ сиреч за сражение, което неприятелят 
дава, когато отстъпва. Това е тъкмо отпорът, който българ-
ският расист прави оттегляйки се по целата линия.  

Част от неговите попътни възражения бидоха по-горе 
обсъдени. Остава ни да се спрем на още неколко такива, за 
да свършим. 
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1. Г-н Консулов поддържа, че религията не е рожба на 
социалния живот на човека, както твърдим ние, а извирала 
из заложби с които той се ражда и които, като такива, били 
„внедрени“ в неговата душа. Ние се обявихме против тая 
теза на г. К, която търси некакви биологически корени на 
религията. Преди всичко, изтъкнахме, че ако религиозното 
чувство беше внедрено или „вродено“ у човека като биоло-
гическо същество, тогава би требвало това чувство да го 
има у всеки човек. 

А ние знаем, че е имало, има и ще има хиляди и ми-
лиони хора, които са чужди на всекаква религия. Нито вер-
ват в съществуването на Бога, нито приематъ некакъв задг-
робен живот: това са лицата, за които Барбюс казваше, че 
според тех, след смъртта си, човек може да живее само на 
земята... Какво отговаря на това г. Консулов ? Нито дума! 
Но и тука, както на други места, той все се мъчи да каже 
нещо около спорния въпрос, та да се получи впечатление-
то, че е „отговорил”. Още в ранната каменна епоха – пише 
той – за мъртвия приготовлявали нещо като къщичка, в ко-
ято близките на умрелия туряли храна, за да се нахрани ка-
то се събуди, а също тъй оръжие, да се брани, и т. н. И как-
во следва от тука, според г. Консулова ? Следвало, че рели-
гията не е социално явление, че в нея не се отразявала ни-
каква историческа действителност, никакъв капиталисти-
чески строй! Где го биеш, где се пука! Първо: ние никъде 
не сме твърдели такава глупост, че капиталистическият 
строй бил създал религията. Едно време М. Алданов бе ка-
зал за Троцки: без педал не може да свири и без превъзход-
на степен не може да пише. Ние ще добавим сега за г. Кон-
сулова, че той пък без послъгване не може да полемизува. 
Второ: примерът, с грижитe за умрелия, който г. К. при-
вежда, показва това, което всички изследователи на рели-
гиозните явления знаятъ – култът към мъртвото тяло. За 
него говорят и Тайлър, и Фрезер, и Марет, и Макс Мюлер, 
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всички изобщо. Но следва ли оттука, че религията имала 
никакви биологически корени? По никой начин! Големият 
френски социолог Емил Дюркхайм, който успя по един 
твърде остроумен начин да обедини верното в изследвани-
ята на всички свои предходници, определя религията като 
една „солидарна система от вярвания и обреди, които се 
отнасят до свети (сакрални, запретени) неща”. Като такава, 
религията обединява хората, които споделят тая система от 
вярвания и обреди, в една духовна, морална общност, на-
ричана днес „църква”. Според това определение на религи-
ята, между областта на светите респ. забранените неща и 
областта на нещата, от които всеки смее да се ползува, има 
непроходима стена. За да може една вещ да стане света, за 
да може да бъде тя обявена за света, за да се прехвърли от 
едната област в другата, нуждни са особни действия, и 
главно: представата за светото носи винаги санкцията на 
един или другчовешки колектив. Подчертавайки по този 
път социалния характер на светото, Дюркхайм обгръща 
както култа към тялото на покойника, така и ролята на ма-
гическото, взети като съставки на религиозния живот. Про-
чее, от тука се вижда, че оня култ към мъртвото тяло, за 
който г. К. е прочел негде, без да разбира смисъла му, до-
казва социалния характер и корен на религията, сиреч, 
тъкмо това, което той иска да опровергае. Срв. по тоя въп-
росъ още: Религии найменее культурньх племен. Сборник 
зтнографических материалов. Составили проф. В. К. Ни-
кольский и М. В. Бердоносов. Ленинград, стр. 34, 54, 89 – 
102, 247 – 250, 257 – 260 и др. 

2. Друга една точка на нашия спор, по която, отстъп-
вайки, г. Консулов се мъчи също да заблуди своите четци, 
че „има право“, е въпросът за семейството. Той бе писал: 
„Биологията ни учи, че в създания като човека има вродени 
семейни инстинкти“. И тъкмо за това, добавя той, опитите, 
предприети в Съветска Русия, да се премахне семейството, 
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претърпеха пълен неуспех: „днес отреченият от революци-
ята семеен институт е напълно възстановен“ (стр. 649). Ка-
то се има предъ вид, че в СССР имаше по едно време две-
три запалени глави (между тех бе и известният белоруски 
авторъ Волфсон), които писаха, че семейството, каквото го 
виждаме днес върху почвата на буржуазното общество, ще 
бъде ликвидирано от развоя на комунистическия строй, г. 
Консулов чул, но недоразбрал тая печална вест, съчини 
онова, което току-що приведохме от неговата статия. Сре-
щу това негово твърдение, което е ясно като бел ден, ние 
доказахме, че в Съветска Русия семейството никога не е 
било „премахвано“, за да става нужда „днес“ да бъде възс-
тановявано! Та и как може в една огромна страна, която да-
ва годишен приръст от 4 милиона души, да нема семейст-
во! Успоредно с това ние посочихме пълната социологи-
ческа неграмотност на г. Консулова по въпроса за семейст-
вото изобщо, което нема нищо общо с „вродените семейни 
инстинкти“ на нашия критик.  

Какво ни отговаря сега ? Не, казва той, аз исках съв-
сем друго да кажа. „Аз пиша , че опитът на комунистите да 
премахнат семейството като възпитателен фактор за деца-
та, удари на камък, защото е противен на човешката приро-
да“ (стр. 1072). Е добре, но въпреки това „аз пиша“, в ста-
тията на г. К., която ние критикуваме, никъде не пише по-
добно нещо. За семейството като некакъв „възпитателен 
фактор за децата“ там и дума не става! Прочее, явно е, че г 
К., веднаж загазил, сега се домогва да се измъкне из блато-
то чрез измислени текстове. Цитуваните от неговата статия 
думи са толкова прозрачни, че не търпят никакво друго 
тълкуване. Тех може всеки да провери.  

3. Но дори ако речехме да приемем за действителен 
измисления текст на г. К. досежно семейството в Русия, то 
и тука нашият критик е съвсем загубен. Защото участието 
на комунистическата държава във възпитанието на децата – 
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за сметка на семейството – не само не е намалело „днес“, а 
се е по-скоро увеличило през последните години: то произ-
тича от самата организация на трудовия живот в СССР. 
Противното може да твърди само човек, който пише на те-
ма, от която нищо не разбира. Ала г. Консулов съвсем не е 
от ония, които могат в случая да се засрамят.  

4. За да докаже, че социалната действителност се 
гради върху биологическия живот на човешките същества, 
г. К. писа: човек, подобно на пчелите, се ражда с общест-
вени инстинкти, и на тех се дължи общественият живот на 
хората. Срещу това ние установихме, че всеки социален 
инстинкт влече или тласка едно живо същество към друго, 
но той не го свързва с него в една общност. 

Социалната действителност предполага никакво съз-
нание за съпринадлежността на едно множество от хора 
към какво да е единство. А там, гдето има само инстинк-
тивни действия, както е при животните, там съзнаването 
на тая съпринадлежност липсува. Ето защо погрешно е да 
се гради обществената действителност върху некакви со-
циални инстинкти, както прави това г. К.,понеже туй са две 
неща, които немат в същината си нищо общо помежду си. 

Какво ни отговаря по тая точка г. Консулов? Лишен от 
всекакъв усет за особноста на социалния живот на човека, 
той дори не разбира смисъла на моите възражения. И пак 
си повтаря старите изтъркани фрази за инстинктите, които 
“се облагородявали в обществени чувства“ и ставали осно-
ва на човешкия социален живот ! 

Като че нищо против тая легенда не е казано! Пак се 
разправя за кошера на пчелите, без да се държи сметка за 
съзнанието, което го нема при тех и което твори особното 
при човешкте общности, в туй число и нацията. Вместо да 
се замисли върху значението на това възражение, г. Консу-
лов ми препоръчва да съм прочетел една българска книга, 
която, без той да знае, отдавна бе разгледана обстойно и 
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критически на страниците на „Философски преглед“. И 
най-сетне, кори ме. че не съм правел разлика между „инс-
тинкт” и „рефлекс“: две съвсем различни неща ! (стр. 1073 
– 1074). 

Ето и моят отговор сега. Първо: когато подчертавам 
разликата между единствата, които наблюдаваме при жи-
вотните, и тия при социалния живот на хората, аз – както 
току що видехме – имам пред очи съзнанието, което е вся-
кога на лице при човешките общности и което отсътствува 
при задружния живот на животните, регулиран от инстинк-
тите. Всека инстинктивна постъпка е несъзнателна. Чове-
кът, който също действува понекога инстинктивно, може да 
съзнае своята постъпка, но не предварително, а след като я 
е извършил вече. И наопаки, волевата постъпка е всекога 
съзнателна, понеже нема човек, който да иска нещо, но да 
не съзнава това, което иска. А съществуват хиляди човеш-
ки обществени единства, които са съградени тъкмо върху 
еднаквата воля на техните членове. При разглеждането на 
тая проблема за отношението на несъзнателните постъпки 
при животните и съзнателните – при човека, т. е. при чо-
вешката общественост, разлика между инстинктивна и 
рефлексна постъпка нема. И двете са еднакво неволни, ед-
накво несъзнателни. Второ: въпросът за естеството на ин-
стинкта съвсем не засега едно „чисто биологическо поня-
тие“, както пише сега (стр. 1073) и както е разбрал предс-
тавителят на българската зоология. Ако г. Консулов позна-
ваше съответната книжнина, щеше да види, че нема труд 
по психология, който да не обсъжда въпроса за естеството 
на инстинкта. На тая тема са писали десетици психолози. 
Достатъчно е да отвори г. Консулов специалното съчине-
ние върху произхода на инстинктите, дадено от P. Hachet – 
Souplet, директор на парижкия институт по зоологическа 
психология (La genihse des instincts. Paris 1919. Срв. главата 
Le rеflexe comme еlement de l’instinct, p. 109 и сл. Самото 
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заглавие вече показва, че тука рефлексът се разглежда като 
съставка на инстинкта), който е обнародвал цела дузина 
трудове върху психологията на животните, за да се убеди, 
че работата съвсем не е така проста, както тя му се чини, 
Ако г. К. би се взрял в Traite de psychologie, издадено от 
Georges Dumas (Paris, 1924, tome II, p. 679 и сл.), гдето се 
обсъжда въпросът за класификацията на реакциите, щеше 
да види, че и психолозите си имат „азбука“ в случая. 

Под влечение (Trieb) ние разбираме едно чувство, до-
колкото то се е превърнало в действие. А инстинктите са 
също тъй влечения. Когато ме полази по кожата на лицето 
паяк, аз изпитвам едно особно неприятно чувство, което, 
превърнато в действие, дава неволната реакция на почес-
ването, или, както други биха казали, несъзнателното реф-
лекторно движение. Същото е, когато, чакайки гладен да 
ми донесат ястието, неволно хапвам от хлеба, който е сло-
жен пред мене. И тука чувството на неудоволствие от глада 
се е превърнало в действие. За такивато действия, респ. за 
такивато реакции човек узнава, тех той може да съзнае, ед-
ва след като действието е било извършено. 

VIII 
1. Друга една точка, по която г. Консулов се провали с 

своята „биология“ напълно, това бе неговото твърдение, че 
до скоро Съветска Русия се домогвала да изкорени „чувст-
вото на национализма“, а днес отстъпила от своя интерна-
ционализъм и отново се върнала към това чувство. 

Ние доказахме, че и тука г. К. се заблуждава, да не 
кажем: заблуждава другите. Руската революция обезпечи 
пълното и всестранно развитие на всички народи, които 
обитават съветската земя. Даде азбука на тия, които няма-
ха, даде им книга, отвори им училища, основни и средни, 
нареди да се изучи, събере и възкреси тeхният бит, техната 
музика, техната история. Много от тия народи заживяха за 
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пръв път от векове насам национален живот. И ето, намес-
то да се засрами и да млъкне, г. Консулов отвръща сега: 
„Но с писменост изчерпва ли се националният живот?“ И 
това било отговор ! Съветските народи не получиха само 
писменост, а всичко, от което един народ се нуждае, за да 
може да цъвти национално. Г-н Консулов говори за „наци-
онален живот“, но тоя живот го интересува доколкото може 
да спекулира с него. И понеже с отличното разрешаване на 
националния въпрос което е безспорно в днешна Русия, г. 
Консулов намира за неудобно да спекулира, той иска да го 
отрече, като обяви белото за черно... Френците имат една 
прекрасна мждрост, която гласи: Lorsqu’on est mort, c’e st 
pour longtemps, mais lorsqu’on e st bete, c’est pour toujours. 
Ако речем да приспособим тая мъдрост към нашия случай, 
ще се получи следното: Когато човек умре, той умира за 
дълго, ненепременно завинаги, понеже може да възкръсне 
в паметта на тия, които остават или идат след него. Но ко-
гато той е – както е в случая – нечестен в своето мислене, 
той си остава завинаги такъв: c’est pour, toujours!  

2. Нашият расист бе писал. Биологията поддържа, че 
всеки от нас се ражда с известен багаж от телесни и ду-
шевни заложби, и че следователно отделният човек е ре-
зултат от взаимодействието на тия заложби от една страна 
и условията на живота от друга. Според г. Консулова само 
марксизмът не признавал тая истина на днешната наука 
Ние му приведохме немски цитати от едно капитално съ-
чинение върху марксизма, написано от Карл Кауцки, които 
доказват, като 2 + 2= 4 че марксизмът не само не отрича то-
ва, а твърди дословно същото ! Мислите ли, че г. Консулов 
се засрами от тая плесница ? „Какъв смисъл има, отвръща 
той сега, да се цитират думи, казани некога от Кауцки? Ду-
мата е за отношението по въпроса на днешната съветска 
власт“ (стр. 1074). Какъв смисъл ли? Смисълът е много 
ясен: да се докаже, че вие заблуждавате своите четци. Това 
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едно. Второ: „днешната съветска власт“, като всека друга 
власт, не се занимава с решаване на теоретически и фило-
софски въпроси, за да питате, как се тя държи към пробле-
мата за отношението на човека към средата. Трето: г. Кон-
сулов би получил от мене една месечна заплата, ако може 
да установи, че некой, кой да е, от днешните съветски тео-
ретици отрича това, което Кауцки е написал през 1929 г. и 
което ние цитувахме дословно.  

3. Умът на г. Консулова не стига, за да различи две 
съвсем нееднакви работи. Да признаваш, че човек се ражда 
с известни заложби – е едно, а да смяташ, че расовите ка-
чества са, които определят промените и физиономията на 
историята – е друго. Това са две досъщ различни неща. Ни-
то марксистите, нито кой да е свестен човек отричат пър-
вото, но само расистите поддържат второто. Ние устано-
вихме, че човешката душа е нещо крайно сложно: залож-
бите в нея са твърде многообразни. По-големата част от тех 
се спъват от едностранния живот на човека, който дава 
възможност само на многомалка част от тия заложби да се 
проявят. Поради туй „заложбите“ у отделните хора все още 
могат нещо да значат и могат да обяснят известни разлики 
между тех. Но у нациите на днешния културен свет, взета 
всека като цело, се получава нещо средно, което е горе-
долу равно навсекъде. Прочее, не можеш с еднаквото у на-
родите да обясниш техните различия. Просто и ясно! 

4. Това, което г. Консулов нарича „наученрасизъм“, то 
е в същност едно научно недоразумение. За да открие ра-
совите разлики, новият расизъм – в зората на своето обо-
собление – почна с цвета на кожата, на очите, с вида на но-
са, с формата на черепа, мина постепенно към разни ин-
декси, към измервания на ръста и пр., докато най-сетне 
разбра, че по тоя начин не би могъл да разграничи доста-
тъчно германската, респ. северняшката раса. Тогава се яви 
митът за своеобразието на арийската кръв. Заредиха се из-
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следвания около т. н. четири кръвни групи. Днеска д-р 
Вайнерт, утре проф. В. Шулц, преди него д-р Шютц – нас-
тъпи една научна какофония, след която проф. Янковски 
дойде до заключението: „Zur Rassendiagnose sind dia 
Blutgruppen bis jetzt nicht verwendbar”, сиреч: от това, което 
се знае досега, следва, че „кръвните групи“ не могат да се 
използуват, за да се получи една расова диагноза. Тогава се 
заговори за „наследствената маса “ (Erbmasse). Ала и от 
нея нищо не излезе. По тоя път се стигна по- късно до 
предположението, че основата на расовите белези е, може 
би, в жлезите за вътрешните секреции. Нови надежди! 
Но когато и от това нищо не последва, на сцената се появи 
“северняшката“, арийската душа... Че в тая еволюция се 
крие некаква „наука“, това могат да верват само заинтере-
сувани или научно за губени хора. 

5. Г-н Консулов не престава да приказва за необходи-
мостта да се запазят „хубавите“, „добрите“ вродени качес-
тва на нашия народ. Тая мила грижа, тая „расова хигиена“, 
за която той толкова много залага, е хубаво и патриотично 
нещо, само че има един дребен недостатък: г. Консулов 
още упорствува да ни разкрие, кои са именно тия „хубави“, 
„добри“ качества, специфични на народа ни. Докато тая 
тайна ще остава неразкрита за нас, неверниците, които 
смитаме, какво фиксирането характера на един народ като 
нашия или като немския е една безнадеждна научна опера-
ция, дотогава ние с право ще смитаме, че от „расовата хи-
гиена“ на г. Консулова нема нищо смислено да излезе . 

IX 

Нашето послесловие ще требва сега да посвети някол-
ко думи и на предисловието на г. Консулова. Тук се разпра-
вя, че съм имал „рядката способност“ да правя черното на 
бело, докато г. Консулов търсел само истината, чистата ис-
тина. Бил съм фокусник; умел съм да играя ловко с думите; 
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занимавал съм се и със социология, която не била моя спе-
циалност. Оправдавал съм се пред днешната държава, „ко-
ято ме храни“, че преди десетки години съм критикувал 
марксизма. Гледал съм на науката като на „цирк“, в който 
имали цена „клоуните“, и т. н. и т. н. 

Преди всичко и до тоя момент не мога да разбера, как 
тъй уважаемият редактор на „Просвета“ е позволил тия 
гадости да се изсипят в научния орган на Просветния съ-
юз, и то против един член на тоя съюз! Що се отнася до ес-
теството на истеричните укори, които г. Консулов е отпра-
вил срещу мене, ще изтъкна само неколко обстоятелства. 

1. Аз не съм бил никога привърженик на това, което 
сръбските шовинисти наричатъ „интегрална Югославия“: 
да стане и България сръбска! Напротив, ако има в България 
човек, който подробно е разнищил невъзможността и ко-
ристните мотиви на една такава „интегрална Югославия, 
това съм тъкмо аз. Написах през 1932 г. специална книга, 
гдето доказвам, че българи и сърби са. се отдавна обособи-
ли като отделни народи и нищо вече не е в състояние да 
направи от тия две народностни единици некакво югосла-
вянско цело. В тая своя книга, обаче, аз говоря в полза на 
една целостна Югославия, което означава: една федера-
тивна държава на южните славяни, гдето всека народност 
ще требва да запази своята национална и културна само-
битност. Тоя е, според мене, единственият път, по който 
македонският въпрос би могъл да се реши рационално. 
Само при тия условия вардарската долина би могла да 
живее национално такава, каквато е, а същевременно еко-
номически да служи на сърбите, хърватите и пр. Ако има 
некой, комуто тая целостна Югославия най-малко допада, 
това беха и са тъкмо сръбските шовинисти, които могат да 
искат всичко друго, освен едно федериране на южните сла-
вяни. Моята идея, развита подробно, това е в същината си 



 131

идеалът на Л. Каравелова, Хр. Ботйова и други видни дей-
ци от тая епоха.  

2. Никак не е в моя нрав да се приспособявам към по-
литическия момент. Напротив, когато имах мъжеството да 
обнародвам своите статии върху нашите отношения с 
Югославия, тогава по улиците на София зловещо се чуваха 
парабелите на македонската организация и аз всека вечер 
не знаех, дали ще се прибера жив в къщи. Не е по-инак и с 
моите писания досежно Съветска Русия. Чрез тех аз си 
навлекох толкова много неприятели в България! Само един 
човек с манталитета на г. Консулова може да обяснява пи-
сателските мотиви на един автор не чрез честното желание 
да се изясни една истина, а чрез некакво нагаждане, което 
никога не ми е идвало на ум дори.  

3. Със социология аз се занимавам не от вчера. Първа-
та голема студия (около 70 страници), която обнародвах в 
списанието „Мисъл“ преди 36 години, бе социологическа. 
На социологически теми аз требва да съм написал досега 
не по малко от 300 страници: на български, немски, руски 
и чехски. На туй отгоре, като професор по философия на 
историята, аз държа и от катедрата си тесна връзка с проб-
лемите на социологията. А що се отнася до моите крити-
чески писания против марксизма, т е не са само от преди 
неколко десетилетия, както дръзко лъже г. Консулов. Про-
тив марксизма аз писах презъ 1930 г. цела редица от статии 
във „Философски преглед“. По-късно, през 1932 г., през 
1935 г., на немски – презъ 1936 г.: „Grundwissenschaft und 
Philosophie des Marxismus“. Само един нечестен в мислене-
то си човек може така безскрупулно да фалшифицира фак-
тите. 

4. Всички останали закачки и подметания на г. К. са 
толкова низки, че аз сметам да е под моето достойнство да 
се занимавам с тех. Едно е по тая точка сигурно и психоло-
гически понятно: колкото моите писания против г. Консу-
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лова ще стават по-неприятни за неговия „научен расизъм“ 
и за неговия престиж, като човек, занимаващ се с пробле-
ми, които не разбира, толкова по-опасен ще ставам аз за 
държавата и за народа ни... Ала нека се надеваме, че от то-
ва държавата ни нема да пропадне.  

Философски преглед, 1939, кн.3, с. 311-329. 

5. Етиката на слабите и моралът на силните 
Това е заглавието на статия на Д. Михалчев, публику-

вана във “Философски преглед” (1942, кн.2) по повод 
уводната статия на “Революцията в етиката” на Стефан 
Йовев, публикувана във “Философия и социология” (1942, 
кн.1) – едно списание пропагандиращо националсоциалис-
тически идеи.  

Основната теза на Ст. Йовев е, че задача на етиката от 
всички времена е да обуздае естествения егоизъм. По тази 
причина етиката на миналите хилядолетия е етика на сла-
бите, защото поради „погрешния в основата си стремеж“ 
към „абсолютно елиминиране на биологичния егоизъм“, 
поради „неестествения стремеж за цялостно унищожаване 
на егоизма, който олицетворява жизнената сила на индиви-
да“. А от тука следва, че добродетелите, породени от алт-
руизма, са рожба на едно болно човечество и като такива 
нямат и не могат да имат никаква морална стойност. Ос-
новната постановка на Йовев е “Където има слабост, няма 
морал“, „морал има само там, гдето има сила“ 

Критиката на Михалчев е насочена към редица пос-
тановки на Йовев. Първо, означава ли, че моралът, който се 
ражда в недрата на жизнените единства, е „упадъчен“, „бо-
лен“, морал без „никаква нравствена стойност“? Значи ли, 
че за да се издигнем днес над „морала на слабите“, ще 
трябва да създадем една съвсем нова етика, в която човек 
да бъде освободен от всякакви обществени връзки? Това 
може да иска само тоя, който е лишен от какво да е разби-
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ране същината на морала. Защото без жизнените единства, 
в които е вплетено безусловно всяко човешко съзнание, от-
страниш ли алтруизма и безкористната воля, за която г. Ст. 
Йовев се изказва с пренебрежение, тогава думата „нравст-
веност” изгубва всякакъв смисъл. Етиката, която би могла 
да се получи в такъв случай няма да бъде човешка етика. 
Моралът на силните може да се появи само тогава, когато 
човек е вън от обществените отношения, вън от жизнените 
единства. Според Йовев именно тези обществени връзки са 
рожба на „слабост” и следователно водят до етиката на 
слабите. Михалчев продължава разсъжденията си. “В тоя 
ред от необосновани твърдения, негодувайки против етика-
та на безкористието, от която той едва ли не нещо е разб-
рал, г. Ст. Йовев споменава на няколко места, покрай дру-
гото, учението на Ремке и на неговите следовници. Тях той 
окачествява като „заслепени и безпочвени интелектуалци“, 
„физически и духовно изродени“, които в своя фанатизъм 
стигнали до „утопични идеи за обновяване на света, като 
пацифизъм, световен език, анархизъм“ и пр.. (с. 3, 10)”. 
Никой ремкеанец, казва Михалчев, взет като такъв, не е 
проповядвал пацифизъм, световен език, анархизъм, нито 
пък се е занимавал с някакво „обновяване на света“. А що 
се отнася до „физическата и духовна изроденост“ на рем-
кеанците, това е една нелепост. Ремкеи неговите последо-
ватели не проповядват никакви етически норми, а се зас-
тъпват за една реалистична етика, която анализира, какво 
хората разбират в действителност под „добро“ и „зло“, в 
кои случаи те говорят за дълг, за съвест, има ли фактически 
безкористна воля; какви са реалните отношения между ре-
лигиозния и нравствения живот и т. н.  

Михалчев много категорично се обявява против раз-
лични твърдения на Йовев, който пише с ненавист против 
тия, които говорят за човечност, равенство, любов, братст-
во, милосърдие, състрадание, човеколюбие и др. Според 



 134

“революционната етика” зад тези хубави неща се прикри-
ват тъмни дела, целящи материално благополучие, слава и 
власт на разни обществени категории. Михалчев отбелязва: 
„Тука той е донякъде прав. Казвам „донякъде“, защото има-
ло е досега хиляди и милиони хора, които са говорели за 
човечност, милосърдие и любов, като са се старали да 
следват искрено тия добродетели в живота, без да прикри-
ват зад тях какви да е „тъмни дела“. Обаче г. Ст. Йовев е 
решително неправ, когато поради соченото от него очевид-
но лицемерие заявява чисто и просто, че досегашната ети-
ка, домогвайки се да унищожи цялостно жизнените нагони 
на човешката природа, „закриляла всичко болно и слабо“. 
Тая етика била „враг на смелите“, доблестните, велико-
душните, „враг на героичните сърца“. Тя запазила епитета 
„добър“ за всичко слабо, мекушаво и подло (с. 4–5)! за да 
поддържа, че досегашната етика, като закриляла всичко 
слабо и болно, запазвала епитета „добър“ само за мекуша-
вите и подлите..Заключението ни ще бъде: тръгвайки от 
безспорни и всекиму известни факти, той се опълчва сре-
щу неща, които не могат да бъдат ликвидирани, докато хо-
рата ще говорят за нравственост и нравствени отношения 
между себе си.”  

Ст. Йовев гради своята революционна етика върху те-
зата, че само силният могъл да бъде алтруистичен, добър и 
добродетелен, че само при силния човек алтруизмът и доб-
ротата не били маска за някаква подлост или за някакво 
лицемерие. Ст. Йовев е очарован от учението на Фридрих 
Ницше, когото той нарича „най-великия реформатор на 
етиката“. Импонира му неговият бунт срещу състрадател-
ността, милосърдието и любовта към ближния, които се 
очертават тука като израз на слабост. Но Ницше не е успял 
да разсече Гордиевия възел на „противоречията” между 
здравата природа на човека, която отхвърля всякакъв алт-
руизъм, взет като признак на изроденост, и социалните ус-



 135

ловия, конто налагат едно ограничение на егоизма. Ст. Йо-
вев пише: „Ние ще отхвърлим милосърдието, състрадател-
ността, добротата – всички алтруистични прояви, основани 
на слабост и подчинение, но ще култивираме същите доб-
родетели в единствено допустимата форма, която не дава 
отрицателни отражения върху характера, а именно като из-
раз на великодушие у силния „господарски морал”. Госпо-
дарят, който чувствува, че си зависим от него, че си в него-
вите лапи, ти подхвърля една физическа или духовна ми-
лостиня! Е добре, каква красота има в това „великодушие“, 
каква добродетел е то – това аз не мога да схвана, пък и ед-
ва ли някой би могъл смислено да го разбере. Българският 
автор говори тук на всяка стъпка за рицарство и за ри-
цар.ска етика. Тя била етиката на „новото хилядолетие“. 
Етиката на силния, на великодушния победител!”. Михал-
чев коментира тази нова програма “ние сме крайно любо-
питни да узнаем по какъв начин революционната етика на 
новото хилядолетие ще реши тая проблема. Обаче всеки 
четец на обсъжданото тук писание ще остане разочарован. 
Защото никой не ще разбере как тъй каленият чрез спорта, 
свободен да бъде господар на своя борчески егоизъм, щял 
да стане великодушен, милостив, добър. Не е разяснена 
механиката на тая връзка между придобитата чрез спорта 
сила и нравствената доброта. За всеки случай новата ети-
ческа програма изхожда от предположението, че моралният 
човек, взет като „силна личност“, се намира в една среда от 
слаби, респ. победени хора. Новата нормативна етика се 
оказва в същност предназначена да оправдае господството 
на „победителя“, като го постави в сиянието на рицарство-
то и рицарското великодушие. Според нас г. Ст. Йовев е 
изместил етическата проблема в една област, в която няма 
и не може да има никакъв морал. Защото там, гдето царува 
между хората едно или друго господско отношение, там не 
може да става дума за нравственост. Никакъв „азиатски 
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дух“ и никакви „бели раси“ тука не помагат. Изпълнението 
на заповедта предполага винаги някаква корист, някаква 
сметка, докато нравствената любов стои навсякъде под 
знака на безкористието“ (Михалчев, Д. 1942. Етика на сла-
бите и моралът на силните, Философски преглед, кн. 2, 
374). 

През 1943 г. сп. “Философски преглед “е спряно от 
властите.  

6. Съдебното дело на професорите  
Критиката на расизма от Димитър Михалчев има зна-

чителен обществен резонанс през 30-те години на ХХ век. 
Проф. Ст. Консулов завежда дело срещу Д. Михалчев, за-
щото го обидил с някои изрази в “Расизмът под закрилата 
на биологията” и то става известно като “делото на профе-
сорите”. Ангел Бънков преразказва съдържанието на спо-
мените на Александър Илков (Александър Илков е после-
довател на основнонаучната философия (ремкеанството), 
автор на няколко книги, посветени на философия на право-
то (Цацов 2006: 102-135), който е адвоката, поел защитата 
на Д. Михалчев. Цитирам го така, както е в ръкописа на А. 
Бънков “Философско -научното развитие и творчеството на 
академик професор Димитър Михалчев. София, февруари, 
1989 г.): “Д. Михалчев се обажда по телефона на Алексан-
дър Илков, за да му съобщи, че го съдят в Наказателния 
съд за обида. Делото бе насрочено утре (септември, 
1942 г.). “Необходимо е да се видим, колкото се може по-
скоро. Нуждая се от защита”- казва Михалчев. Ал. Илков 
разказва, че това е бил прекрасен септемврийски ден, то-
пъл и тих. Когато влезнал в двора на Михалчев на ул. “Све-
тослав Тертер”, № 9, градината пред къщата е пълна с цве-
тя, където професорът през лятото посреща гостите. Доб-
лижих се до къщата на добрия стар приятел, там всичко ми 
се видя изостанало. Стана нужда да позвъня. Отворила се 
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външната врата и се показал професорът. Седнали са вън в 
градината на една кръгла маса. Утре е делото – казва Ми-
халчев. Ал. Илков го запитал, защо не казахте по-рано. Той 
отговорил, че бил загубил призовката и другите книжа. Ед-
ва ги намерих и му ги подал. Това бяха една тъжба, едно 
съобщение и една призовка. Илков разгледал книжата, и 
казал, че си имал право да посочиш доказателство, но е 
пропуснал срока. Делото сега ше се разгледа без тия дока-
зателства. Михалчев изтъкнал, че направил голямо опуще-
ние (смутен). Ал. Илков пречел преписа от тъжбата. Про-
фесорът по зоология в Софийския университет д-р Стефан 
Консулов се тъжеше, че редакторът на сп. “Фил.преглед” го 
обидил в своята критика на статията му “Що е нация”?”, 
поместена в сп. ”Просвета”, орган на учителския съюз, ко-
ето се редактирало ст историка проф . Петър Мутафчиев. 
Работата не щеше да дойде до съд, ако проф. Ст.Консулов 
не бе написал още една стадия със заглавие: “Един фило-
соф компетентен по всичко”. Като убеден германофил 
проф. Консулов представя Михалчев, като симпатизиращ 
на Съветския съюз, като привърженик на идеята за интег-
рирана Югославия. Освен това той пише за Михалчев, че 
бил за разбирателство със Съветите, че действувал за осъ-
ществяване на съветски режим в България, че лекциите на 
проф. Михалчев се харесани най-много на комунистите и 
най-после, че Михалчев предавал калето отвътре” . Според 
Консулов Михалчев бил фокусник, който правел “черното 
бяло” и приличал на артист някои цирк. (Изл. по делото на 
Ал. Илков, с .165). За да се зашити Михалчев написал ста-
тията “Расизмът под закрилата на биологията“ “(Фил. 
преглед”, 1939) . 

Професор Консулов посочва десет обидни израза в 
тая статия, които го оскърбили и понижили пред общест-
вото, учителските среди и Просветния съюз, на който той е 
председател. Ал. Илков взел тъжбата на Консулов и угово-
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рил с Михалчев в 6 часа утринта да се срещнат в градината 
пред Централните софийски бани, за да говорят по-
определено върху делото. 

Ал. Илков проучил статията на Д. Михалчев и в нея е 
намерил десет израза, за които споменава Кснсулов и кои-
то, взети отделно, можеше да се приеме, че са обидни. Като 
определен за защитник Ал. Илков вечерта преди съдебното 
заседание е размишлявал дали тая статия е ненаказуема, 
като в полемика се представя противният възглед в хумо-
ристична светлина. На срещата сутринта в градената пред 
Централната баня, която е близо до Окръжния съд, Ал. Ил-
ков казал на Михалчев неговото становище много внима-
телно и накрая казал: “Какво се иска ст мене?” Нищо – от-
говорил Илков, освен да кажете, че намерението Ви не е 
било да обидите Консулов, а да осмеете възгледа му. Ще 
обясниш, че си нападнат ст него в статията “Един философ 
компетентен по всичко” и си бил длъжен да отговориш за 
научната истина. В разгара на полемиката ти си си послу-
жил с обичайните си весели изрази. Ще добавиш, че си бил 
в добри отношения с Консулов, че той ти е бил сътрудник, 
когото ти цениш като учен-зоолог. Д. Михалчев си записа 
моите думи и помисли върху тях и каза, че тази е режису-
рата. По-нататък Ал. Илков добави, че той ще се позове на 
тия думи на Михалчев и на един немски коментар за такъв 
случай. Но той знае, каква е целта на Консулов и неговата 
защита: Михалчев да бъде осъден и сп. “Просвета” да раз-
пространи след това, че е бил осъден един болшевик. Ще 
се появят след това нови статии, които ще раздуват цялата 
работа и тя ще приеме големи размери. Не казах на прия-
теля си (Михалчев), че най-опасното е, че може да бъде из-
пратен в затвор и да се постави край на академическата му 
кариера. Бях малко смутен от тези мисли – казва Ал. Ил-
ков. Унесен в разговора не забелязали, че останали 15 м. до 
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започване на съдебното заседание. Прекратили са разгово-
ра и са забързали за съда. 

Пред съда Михалчев е бил с Илков. Леко наведен и 
гледал надолу, с подвързания годишник на “Фил.преглед” в 
ръка, която щеше да бъде съдена. Лицето на Михалчев е 
било бледо в тсва слънчево светло утро. Ал. Илков го 
описва, че приличал на един средновековен подсъдим. 

Когато Михалчев и Илков се качили по кривите стъл-
би на сградата на съда, тя била задръстена от хора. Като 
видели Михалчев, започнали да ръкопляскат. И това ръкоп-
ляскане се предавало нагоре, чак до съдебната зала. Ал. 
Йлксв отива при секретаря на съда, за да вземе пълномо-
щие. Той (секретарят) се усмихнал и казаз: “Желая Ви ус-
пех, г-н Илков! Заслужава тоя човек да бъде оправдан. Бива 
ли такива хора да бъдат съдени!” (Ал. Илков, Излож., 
с. 169). Ал. Илков се отправил към съдебната зала и чул 
гласа на прислужника да вика: “Проф. Ст. Консулов”! и 
след малка пауза “Проф. Д. Михалчев!” В съда е имало не-
колцина свидетели. Липсваше един свидетел – проф. П. 
Мутафчиев. 

Залата бе претъпкана от хора; целият университет – 
професори и студенти са заели всички пейки. Имаше дами 
и хора от покрайнините. Председателят и членовете на съ-
да са били млади хора. Такъв е бил и мургавият прокурор с 
остър поглед. В съда се явили трима адвоката със задача да 
защитят Консулов. Подсъдимият Д. Михалчев пък казал, че 
той упълномощава адвоката си Ал. Илков. Председателят 
на съда съобщил, че приема упълномощените адвокати и 
се обърнал към Консулов и Михалчев: “Няма ли да се спо-
годите? Нам е неприятно да съдим професори.” От името 
на Михалчев Илков е казал, че е съгласен да се спогодят. 
Ст. Консулов се приближил до естрадата на съда и казал: 
“Аз не мога да се спогодя. Оскърбен съм и съм възмутен от 
постъпката на колегата”.. Председателят на съда изтъкнал, 
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че щом не можете да се спогодите, давам ход на делото. Д. 
Михалчев дал дълги обяснения за полемиката между него 

и Консулов. Той е изтъкнал, че Ст. Консулов пише 
статии върху нацията, които не са от неговата компетент-
ност. При това поддържа несъстоятелни схващания. Него-
вите публикации върху нацията в сп. “Просвета” могат да 
въведат в заблуда читателите. А това списание е орган на 
Учителския съюз и се чете от 25 хиляди учители в Бълга-
рия. 

Д. Михалчев се обърнал към Консулов и казал: “Аз 
съм наречен от Консулов “клоун”, “фокусник”, който прави 
“черното бяло” и ред други обидни изрази, които не стоят 
във връзка с въпроса, по който полемизираме” (Пак там, 
с. 170). Председателят на съда пита Михалчев, не се ли 
признава за виновен? Михалчев е отговорил, че не се приз-
нава за виновен. В една научна полемика може да има иро-
нични изрази по адрес на противника. И така е в целия 
свят, но никой не съди никого за обида в такива случаи. 
Всички свидетели установиха, че Михалчев и Консулов са 
приятели. Ст. Консулов е бил сътрудник на “Фил. Преглед”, 
редактирано от Михалчев. Един ст свидетелите установил, 
че редакторът на сп. “Просвета”, проф. Д. Мутафчиев, не е 
искал да отпечати статията на Ст. Кснсулов против Михал-
чев, заради обидните изрази в нея и е посъветвал Консулов 
да махне тези изрази, използувайки отсъствието на проф. 
П. Мутафчиев, който бил заминал за чужбина, статията е 
била напечатана с тези обидни изрази. 

Съдебното дирене приключило и Председателят на 
съда е дал думата на тъжителя, на страната на Ст. Консу-
лов. И тримата адвокати-защитници на Консулов, говорили 
против Михалчев. Основната линия на обвинение е била, 
че би привърженик на противонародни възгледи: Михалчев 
искал България да се присъедини към единната и цялостна 
Югославия и че той симпатизирал на СССР, което се вижда 



 141

ясно от статиите му за стила на живота в Съветския съюз и 
други проблеми относно живота там. Ст. Консулов в стати-
ята “Що е нация” в сп. “Просвета” защитавал българските 
национални интереси. Срещу тая статия за нацията на 
Консулов Михалчев развил противонародни възгледи, за да 
подкрепи становището си за интегрална Югославия. Тук 
именно се корени изворът на обидата. Те са поддържали, 
че обидите на Михалчев имали абсолютен характер. Те би-
ли очевидни. Към 11 часа председателят на съда даде ду-
мата за защита на Михалчев единствен защитник е бил Ал. 
Илков. Тезата на Илков за пръв път е поддържана у нас пс 
въпроса за обидата на научната критика, без оглед на абсо-
лютна и относителна обида, че Михалчев може да е упот-
ребил обидни изрази, но той не е искал да обиди лично 
приятеля си и колега проф. Ст. Консулсв. Той не целял да 
накърни честта на Консулов, а да защити научните интере-
си и научната истина, което не е противоправно дело. Ми-
халчев е защитил науката от дилетанщината на един зоо-
лог. Михалчев е защитил себе си от едно злобно перо, ко-
етс е дръзнало да го нарече “клоун” и ”фокусник”, който 
прави “черното бяло”. Това са мотивите на полемиката на 
Михалчев, а не тия политически бъркотии, за които говорят 
защитниците на Консулов. Ал. Илков се обръща към съди-
ите, че “Михалчев не принадлежи към никоя политическа 
партия, към никакво политическо течение. Той принадлежи 
само на България и на всемирната общочовешка наука”. 
Накрая Ал. Илков помолил съда да оправдае Михалчев 
(IIак там, с . 171-172). 

Председателят прекъснал противниците, които иска-
ли да възразят на Илков, на неговата защита на Михалчев и 
обявил, че съдът ще съобщи решението си след обед в 15 
часа. В 12 часа почнаха да слизат хората, които пълнеха за-
лата; хора от покрайнините, адвокати, журналисти, профе-
сори, учители, студенти и други. Вън Михалчев попитал 
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Илков, какво ще стане по-нататък? Следват твоето оправ-
дание. Пред турската джамия на ул. „Георги Димитров” се 
раздели и Михалчев и Илков и са си пожелали успех. Ал. 
Илков проследил Михалчев: леко наведен Михалчев, с 
подвързания том от “Фил. Преглед” в ръка си отивал дома, 
след като бе чул против себе си потоци от зли думи на за-
щитниците на Консулов и бе почувствувал състраданието 
на онези, които го обичаха (Пак там, с .172 ). 

След обяд в съда са надошли, както и сутринта, много 
хора. Един приятел на Илков му казал на ухото, че след 
твоята реч не могат да осъдят Михалчев. Точно в 15 часа 
съдиите, заели местата, но стояха прави и се прочете ре-
шението: оправдава проф. Д. Михалчев и осъжда Ст. Кон-
сулов да заплати на Михалчев разноските му по делото. 
Решението не е окончателно и подлежи на касационно об-
жалване. Адвокатите на Консулов гръмогласно протести-
рали против решението на съда и заявили, че ще го обжал-
ват. Публиката е искала да понесе Михалчев на ръце, но 
той енергично се противопоставил. В залата имаше много 
комунисти, които искаха да поздравят Михалчев, но той 
протестирал, като казал: “Оставете този парад. Това не е 
митинг. Не бива да се създават разни погрешни тълкува-
ния” (Пак там, с .174). 

Един от защитниците на Консулов, дошъл при Ми-
халчев и му казва, като сочи Ал. Илков с пръст, той те спа-
си. Ще му благодарим. Научихме нещо от него. Но ще ви-
дим на касационния съд. Щели да се преборят там. Михал-
чев му отговорил на езика на футболистите: “Значи ще има 
втори рунд”. По стълбите Д. Михалчев е слязъл мълчаливо, 
но на улицата имало много хора, които искали да видят 
Михалчев, когото съдят. 

На улицата хора, предимно от покрайнините, които, 
като видяха Михалчев, ръкопляскаха, само един между тях 
не ръкопляскаше, но се доближил до Михалчев и го позд-
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равил – това е прогимназиалният учител Сталев – баща на 
проф. Живко Сталев, питал где е младият човек, твой за-
щитник, Ето го, той заслужава похвала, казал Михалчев. 
Сталев се обърнал към Илков и му казал, че ти говори тъй 
убедително, но жалко, че твоите думи ще останат неизвес-
тно. Аз ще добавя, че частично речта на Илков ще стане 
известна на българския читател чрез моя труд, ако се напе-
чати. 

Д. Михалчев се успокои и продължи да пише статии в 
сп. “Философски преглед”, което намираше одобрение и не 
само от читатели от цялата страна, но и в чужбина. Но ето 
отново над Михалчев се появиха тъмни облаци. Касацион-
ният съд съобщи, че е насрочено делото Михалчев-
Консулов, във Върховния касационен съд. Започна отново 
борбата. През пролетта се получава съобщение, че отново 
що се разглежда делото на професорите, тяхната полемика, 
По това време в. “Дневник” дал подробна информация за 
делото в Окръжния съд. 

Отново настъпват за Михалчев и неговия защитник 
Ал.Илков тревожни дни. Защитниците на Консулов са дали 
дълга жалба, в която твърдят, че не може да остане обида 
без наказание. Сега на сцената се явява друга личност – 
Григор Василев, който изявява желание да защити Д. Ми-
халчев. Григор Василев казал на Илков, че той няма да за-
сегне юридическите въпроси, а ще разкаже един истори-
чески случай, който характеризира Михалчев. Илков се 
съгласил и уговорили да се видят в съда преди заседанието 
Григор Василев е състудент на Михалчев и голям приятел. 
Той е голям политик и оратор, но Михалчев и Илков се 
страхуваха от него да не предизвика противниците. Но той, 
Г. Василев, им казал, че няма да говори много, а само ще 
разкаже един исторически случай, гдето той е бил с Ми-
халчев. 
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Започнал съдът своята работа. Oт дясната страна на 
трибуната застанали защитниците на Кснсулов: сега вече 
не четирима, а пет. Новият защитник на Консулов е бил 
представител на фашизма у нас, написал книга върху фа-
шистката държава (става дума за Ал. Сталийски -б.м. Д Ц). 
Ал. Илков и Д. Михалчев и Гр. Василев са били отляво. 
Председателят на новия съдебен състав отново е предло-
жил на Консулов и Михалчев да се спогодят: Не е редно 
професорите да се съдят. Пред олтаря на науката трябва да 
заглъхнат личните ежби. Ал. Илков се обадил, че ние жела-
ем спогодба. Това сме изявили още в Окръжния съд, но 
противната страна упорствува. Председателят се обърнал 
към Консулов, защо не желае спогодба, нима сте толкова 
засегнат. Консулов казал на своите адвокати, че е дълбоко 
засегнат и не иска спогодба. Председателят подчертал, че 
великодущието стои по-високо от личното оскърбление. Но 
щом не искаш спогодба, ще дам ход на делото. 

Председателят даде думата на защитниците на Кон-
сулов. Пръв говорил д-р Сталийски, който започнал с ду-
мите: “На този процес гледа цяла Германия. Тук е обиден и 
расизмът, не само проф. Консулов”. Председателят на съда 
се обърна д-р Сталийски и му казал, че трябва да говорим 
само по делото и никакъв расизъм и никаква Германия да 
не се чува. Ще ти отнема думата, щом се отклоняваш. Из-
казаха се всички защитници на Консулов. След това думата 
се даде на страната на Михалчев. Ал. Илков е направил 
точка по точка възражение на жалбата в касационния съд и 
не защитава Михалчев, а един възглед, според които оби-
дата е ненаказуема, дори Михалчев да е обидил Консулов. 
С това доказва, че жалбата е неоснователна. Той се спира 
на двама автори-юристи – Франк и френския криминалист 
Гойе. 

След това бе дадена думата на Гр. Василев. Ал. Илков 
е записал най-интереси те пасажи от речта му: След голя-
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мата Европейска война България бе смазана, повалена на 
земята, едва дишаше. Нашите приятели се бяха спотаили 
или бяха станали неприятели. Вътре в страната царуваше 
разложение. Всеобща печал бе обхванала всички кръгове 
на нашата родина. Говореше се, че победеният няма прия-
тели. В тая печална обстановка една група интелигенти 
тръгна по света да търси приятели. В тая група бе и проф. 
Д. Михалчев. Най-напред ние отидохме в Чехия, при Ма-
сарик. Той ни прие много топло. Но като ни погледна, каза: 
Чух сте между вас е бил Михалчев, най-големият от сла-
вянските философи, но не го виждам. В това време влезна 
закъснелият Михалчев. Тогава Масарик напусна мястото 
си, посрещна го още от вратата, прегърна го, и каза: “Добре 
дошъл, братко!”. Тези исторически случай исках да ви раз-
кажа, за да знаете кого съдите и кого искате да осъдите. Ка-
то се обърна към Консулов, казал остро “Това е Михалчев, 
ти кой си, гссподинчо!”. Тая кратка реч на Гр. Василев нап-
равила силно впечатление (Пак там – по изложението на 
Ал. Илков, с. 175-180). 

Касационният съд потвърди решението на Окръжия 
съд: оправдават Михалчев. След това Михалчев, Илков и 
Григор Василев остават дълго в едно заведение да си гово-
рят. Гp. Василев е предупредил Михалчев, че тия германо-
фили около Консулов са опасни и трябва да вземе мер-
ки...”(Бънков, А. 872-882).  
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ІІІ. ЕТИКА НА ЛЮБОВТА 

1. Общество и общност 
На расизма, на идеите за висшата раса или богоизб-

рания народ (доминирането на един тип цивилизация) и 
т.н. Михалчев противопоставя етиката на любовта. Етичес-
ките идеи Д. Михалчев развива в множество произведения, 
но основните са : Психологическата и обществената страна 
на нравствената проблема (сп. Мисъл, 1906, кн. 4, 5, 6-7, 8); 
Христос и душата на християнина (Философски преглед, 
1933, кн.1); Проблемата за свободата на волята (Училищен 
преглед, 1933, кн.1); Проблемата за икономическото нера-
венство под светлината на марксизма (Философски прег-
лед, 1937, кн. 1); Участието на нашата жена във философс-
кия живот на България (Философски преглед, 1937, кн. 4); 
Егоизмът като етическа проблема (Философски преглед, 
1938, кн. 3); Моралът на християнина и етиката на Новия 
завет (Философски преглед, 1939, кн. 1); Същина на мора-
ла в научна светлина ( Философски преглед 1940, кн. 3); 
Етика (С., 2003 и др.).  

Според Д. Михалчев има три основни концепции за 
същността на нравственото – етика на хедонизма (евдемо-
низмът), етиката на дълга и етика на любовта. В първото си 
голямо изследване на нравствеността, посветено на книгата 
на К. Кауцки “Етика и материалистическото разбиране на 
историята”, Михалчев формулира няколко постановки, кои-
то са водещи при неговия анализ на проблемите на морал-
ността. Първата и основната, която заема от Ремке, е идеята 
за общността. Ето защо за него нравствеността е свързана с 
наличието на жизнено единства – общността. За да имаме 
нрави, трябва да има жизнено единство от човешки съзна-
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ния, на еднаква воля на тези съзнания, на едно общо искане 
и следователно една и съща цел и интереси. Съществуват 
два вида жизнени единства, които се отличават по един 
твърде съществен начин – общество и общност. Тази разли-
ка се отбелязва от Фердинанд Тьонис, а по-късно от Георг 
Зимел, Макс Вебер и др. Но, според Михалчев, Й. Ремке е 
този, който дава надежден критерии за разграничаването им. 
За да има общество, трябва да има множество съзнания и 
връзка, нещо общо между тези съзнания. „Общото“ и при 
обществото и при общността е волята.  

Михалчев изхожда от разбирането на волята, което 
дава Ремке. Когато става дума за воля имаме предвид първо 
съзнание. Второ – когато говорим за воля, трябва да имаме 
предвид едно искане. Трето – всякога предполагаме че во-
лята – т.е. искащото съзнание иска нещо. Това, което иска-
ме е всякога представа за една промяна, за една бъдеща 
промяна, т.е. това, което искаме е винаги нещо, което пред-
стои да бъде осъществено. Всяко искане е представа за ед-
на бъдеща промяна. Бъдещата промяна е свързана с удо-
волствие, което трябва да замести неудоволствието, което 
продиктува искането на бъдещата промяна. Не може да се 
говорим за воля, без да са налице едновременно тия две 
неща. Тази противоположност характеризира волята. За-
щото няма воля, която да няма в основата си тази практи-
ческа противоположност. Който иска нещо, в момента на 
искането той винаги изпитва едно неудоволствие и предв-
кусва едно бъдещо удоволствие.  

Как Михалчев прилага тези разяснения на волята при 
осмислянето на понятията общество и общност. Общество 
и общност има там, където има множество съзнания, които 
образуват единство и където тези множество съзнания имат 
обща воля, това значи едно и също искане. Но когато гово-
рим за общество, общото или еднакво исканото е средство 
за постигане на една или друга индивидуална цел. Значи 
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множество съзнания имат една и съща воля, но у тях иска-
ното е само средство. Но целта за всекиго е различна. Зна-
чи всички искат съществуването и преуспяването му, но 
отделните цели на всеки от членовете му са различни. В 
такива случаи ние говорим за общество. И при общността 
имаме множество съзнания и те имат една и съща воля: 
преуспяването на общността. Докато в първия случай, къ-
дето гледаме на жизненото единство като на средство за 
постигането на една лична цел, имаме общество, така във 
втория случай, където жизненото единство се явява като 
самоцел. 

Собствено, какво разбираме когато кажем „нация”? 
За Михалчев в основата на това понятие не е нито езика, 
или територията, а още по малко кръвта. За да разберем що 
е нация би трябвало да потърсим онази връзка, която съ-
ществува между душите числящи се към нея. Особената 
култура е, която определя нацията. Михалчев пояснява : 
Когато чуя българска народна песен, впечатлението, което 
остава в душата ми е съвършено различно от онова, което 
оставя в душата на немеца. Той пречупва в съзнанието си 
нашата песен по един своеобразен начин. Ето защо казва-
ме, че това, което свързва хората от една или друга нация – 
това съвсем не е нито езикът, нито вярата, нито територия-
та, нито кръвта, а е съвкупност на редица от исторически 
възникнали върху почвата на общата съдба културни цен-
ности. Тия културни ценности се пречупват в нашето съз-
нание и ние идваме до националното съзнание. Хора с на-
ционално съзнание искат нацията им да се развива, но не 
като средство за постигане на някакви индивидуални цели, 
а като самоцел. Това е, което характеризира националност-
та като общност. 

Михалчев подлага на критика както индивидуализма, 
така и унивирсализма в социологията. Първият “вижда” 
само отделните индивиди Има нещо вярно в индивидуа-
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лизма, казва Михалчев, който твърди, че няма никаква 
свръхиндивидуалност над съставките, но прав е и универ-
сализмът доколкото изтъква дейното единство. Но универ-
сализмът превръща общото в една особена реалност, в ня-
каква си свръхиндивидуална действителност. За да разясни 
този момент Михалчев прави аналогия с проблема за субс-
танцията във философията (гносеологията). Логиката, коя-
то демонстрира Михалчев е следната: Ние долавяме раз-
личните свойства, качества и т.н., но за тяхното единство 
нямаме сетивен орган. За мнозина единството на сетивните 
качества е субстанцията. Това, което намираме в гносеоло-
гията, почти същото го има и в социологията, където се го-
вори за някаква свръхиндивидуална реалност, лежаща в 
жизненото единство. Тезата на Михалчев е жизненото 
единство, макар да е единство от множество съзнания, не е 
никакъв индивид; над съставките на обществото няма ня-
каква транссубективна реалност, т.е. жизненото единство 
не е никакъв организъм, никаква личност, никакво отделно 
съзнателно същество; това „повече” не е някаква отделна 
реалност, а то е общата цел, общото искане. Изводът на 
Михалчев е: общото искане е, което прави жизненото 
единство независимо от това, дали го искаме като самоцел, 
или като средство за постигане на друга цел. Общото иска-
не е, което създава това единство, а не някаква свръхинди-
видуална реалност, някакъв организъм. В съществуването в 
такава метафизична субстанция в обществото имаме всич-
ки основания да се съмняваме. Грешката на метафизиката 
става грешка и на социологията (Белогашев, 2016). 

2. Критика на евдемонизма 
Основната постановка в етиката на благоразумието е 

схващането, че всеки човек се стреми винаги към своето 
лично удоволствие. „Щастието” на човека, неговото „доб-
руване”, неговото „благополучие”. Тоя стремеж е в основа-
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та на егоизма, от което следва, че човешката природа е его-
истична, т.е. човекът е винаги, при всички случаи на своя 
волеви живот е егоист. На критиката на егоизма Михалчев 
посвещава специална статия: „Егоизмът като етическа 
проблема” (Философски преглед, 1938, кн. 3).  

Логиката на критиката на евдемонизма Михалчев из-
гражда върху разбирането за волята на Ремке. Ако е вярно, 
че моето съзнание иска винаги своето собствено удоволст-
вие, нищо друго, освен своето удоволствие, тогава ще се 
получи следното заключение: като искам своето удоволст-
вие, исканото от мен (моето удоволствие) ми е дадено в 
светлината на удоволствието, моето удоволствие ме блазни 
със своето удоволствие, т.е. А съпровожда А, т.е. едно не-
що съпровожда себе си. Човек не само не иска винаги сво-
ето удоволствие, но той никога не иска и не може да иска 
само своето удоволствие. Има такива случаи, когато човек 
не иска само емоционално състояние (удоволствие или не-
удоволствие), а всъщност иска някаква промяна, която му 
обещава удоволствие. Във всеки волеви случай личи ясно 
една промяна, която обгръща премахването на онова, което 
ни доставя неудоволствие и осъществяването на нещо, кое-
то ни блазни с удоволствие. Впрочем, доколкото човек ис-
ка, той всякога иска самото емоционално състояние а не 
самото удоволствие, както поддържа това етиката на евде-
монизма, която иска всъщност – накратко казано – осъщес-
твяване на доставящото удоволствие. От анализа над фак-
тите на волевият акт следва, че във всяка воля се очертава 
ясно една промяна от неудоволствие към удоволствие, но 
тя е неразделна от премахването или осъществяването на 
доставящото неудоволствие и реализирането на нещо дру-
го, което ни съблазнява в своето удоволствие. Тези два мо-
мента са неразделно свързани. Човекът не може да иска 
само своето удоволствие: той иска винаги едновременно 
премахването на това, което му доставя изпитаното във 
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време на искането неудоволствие и осъществяването на 
нещо друго, което го блазни с удоволствие. Следователно, 
който се стреми към удоволствие, той иска всъщност осъ-
ществяване на доставящото съответно удоволствие. „Удо-
волствието” и „доставящото това удоволствие” са две ло-
гически различни, но реално неразделни неща. Вярно е, че 
удоволствието принадлежи винаги към исканото, но самото 
удоволствие не е никога предмет на волята, то не е никога 
нейна цел, то не е по никой начин „исканото”. Грубо каза-
но: ние не искаме само удоволствието, а винаги причини-
теля на удоволствието и само чрез него удоволствието вли-
за в целта. Ако тия два момента, за които стана дума до 
тук, не бяха винаги заедно, ако самото удоволствие можеше 
да става цел на волята, тогава ние нямаше да сме в състоя-
ние да отличим един волеви случай от друг. тогава във вся-
ка воля човек би искал едно и също нещо. Обаче, ние пра-
вим разлика: В един случай аз искам да си купя нови дре-
хи, в друг – да изпия чаша хладно пиво, в трети – да проче-
та една статия и т.н. Макар исканото във всички тия случаи 
да ми е дадено „в светлината на удоволствието”, обаче, то-
ва, което отличава едното искане от другото, едната воля от 
другата, това е без съмнение предметното съдържание, то-
ва са различните представи донесли една или друга промя-
на. Отделните волеви случаи имат в основата си различна 
предметност, която има за цел да ни достави удоволствие.  

Очевидно, че човек много пъти се отказва от удоволс-
твието, когато съзнава, че то влече след себе си по-големи 
страдания. Следователно удоволствието не е просто „цел” 
на човешката воля, а е винаги крайна цел на всяко искане. 
Човешкото съзнание иска и свързани с неудоволствие не-
ща, но не заради самите тях, а винаги във връзка с „крайна-
та цел”, дадена непременно в светлината на удоволствието. 
Тезата на евдемонизма, че върховната цел на всяко „иска-
не” е „удоволствието” е психологически невярна. При край-
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ната цел, искането не е самото удоволствие, а винаги – една 
бъдеща промяна, която се съпровожда от представата за 
удоволствието. Грешката на евдемонизма, според Михал-
чев, се състои в разкъсването на едно цяло, върху абстрак-
тната половина на което разни мислители се опитват да из-
градят една своеобразна етика на егоизма. Освен това ев-
демонизмът обаче противоречи на факта на съществуване-
то на безкористни постъпки. И така основният извод на 
Михалчев е : не е вярно, че доколкото всеки от нас иска, 
той има винаги за крайна цел своето лично доволство. 
Психологическата истина е друга: каквото и да искам, ис-
каното ми е дадено винаги в светлината на удоволствието. 
А това е коренно различно от основната позиция на евде-
монистите. Според евдемонизма идеята за една „безкорис-
тна воля” противоречи на крайната цел на всяко волево 
същество. И ако човек смята, че е извършил нещо „безко-
ристно”, той се мами: извършил го е несъзнателно пак за 
своя полза. „Несъзнателната воля” се явява тук като пос-
ледно убежище на евдемонистическата етика, казва Ми-
халчев, но това понятие е безсмислено, защото би значело: 
съзнанието, което съзнава себе си като причина, да бъде 
несъзнателно, а несъзнателното съзнание е равнозначно на 
едно дървено желязо. От тук следва, че моралното се осно-
вава на безкористната воля. 

3. Критика на етиката на дълга 
Етиката на дълга е развита най-пълно във философи-

ята на И. Кант. Тя се основава на дуализма между това, ко-
ето е, реалността, и това, което трябва да бъде. Това са две 
различни области и поради това нравствеността се опреде-
ля от една свръхлична инстанция, която е нещо обективно. 
Но тази обективност не е самото съдържание, а е нещо 
формално, свръхсетивно, априорно. Ето защо, заключава 
Михалчев, нравственият закон може да се обоснове със 
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съзнанието изобщо. Ако евдемонизма се акцентира върху 
постъпката, което е положителното, то при етиката на дъл-
га постъпката е нещо външното на нравственото. За Кант 
нравствена може да бъде само волята, която се определя от 
съзнанието изобщо. Моралната воля е добрата воля, която 
се определя от формалното, априорното в съзнанието 
изобщо. То не е “вън” от мен, а е общото във всички. И до-
колкото волята не се определя от нещо чуждо за мен, а от 
съзнанието изобщо, което съм аз самият с оглед на родово-
то в мене, тя е нравствена. Михалчев обобщава: Човешкото 
съзнание е член на едно или друго жизнено единство, на 
едно или друго господско отношение; То има съзнание за 
онази двояка възможност, че може да действа при известни 
условия и по-иначе отколкото заповядва дългът; Дългът е 
нещо, което се отнася винаги до волевото, до искащото 
съзнание. За да се говори за дълг трябва да има волево, ис-
кащо съзнание. И ако някой каже, че има „неволево задъл-
жение”, той изразява една безсмислица. Неволен дълг няма 
и не може да има, щом едно жизнено единство, съществу-
ванието на което да не е искано от неговите членове. Ние 
често казваме в един или друг случай, че имаме приятен 
или неприятен дълг. Там, където членът на жизненото 
единство съзнава себе си свързан с него и следователно за-
дължен към него, той намира една волева постъпка, която 
сама по себе си би стояла в светлината на неудоволството. 
В случаите, в които и исканото средство (за целта) е дадено 
в светлината на неудоволствието, имаме едно принудено 
искане. Срещу него стои волното, свободното, непринуде-
ното искане. Кант казва, че няма морал без дълг. Обаче, от 
къде се взема този дълг? Кой иска това изпълнение на дъл-
га и защо го иска? Когато разглеждаме Кантовото учение, 
казваме, че такъв въпрос не може да се задава. За дълг, оба-
че, възразява Михалчев, се говори само там, където има 
едно или друго общество или общност. “Аз съм длъжен да 
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помогна на брат си”. Тука семейството е жизнено единство. 
Съзнанието за моята съпринадлежност към него е моята 
мисъл за дълга. Обаче, в учението на Кант не става дума за 
никакви жизнени единства. Тук няма нито нация, нито кла-
са, нито семейство, няма нищо, което да се явява като „за-
поведник”. И въпросът „защо сме длъжни” в етиката на 
Кант не намира отговор. Според Михалчев Кантовата етика 
може да бъде разбрана само в два случая. Кант смята, че 
който следва категоричния императив на нравствения за-
кон, той трябва да се освободи от всички свои влечения, 
страсти и удоволствия. А това значи всъщност, че исканото 
не бива да бъде в светлината на удоволствието. Удоволст-
вието принадлежи към онази сетивна природа, която кате-
горическият императив изисква да бъде преодоляна. Затова 
такъв нравствен закон е психологически невъзможен. Това 
е единия случай за разбирането на етиката на дълга. Вто-
рият е когато зад практическия разум открием бога. В този 
случай работата би могла да бъде разбрана, но тя предпо-
лага вече господското отношение. От една страна бог, от 
друга човека – Бог иска от човека. Това е едно господско 
отношение. На тази почва етиката на дълга се превръща в 
религиозна етика. Възможно е и трета интерпретация. Тя, 
според Михалчев, предпоставя човечеството. Но какво 
Кант разбира под „човечество”? Живеещите хора ли, само 
културните ли хора, всички заедно с диваците ли, какво? 
Опитите да се схване и изтълкува човечеството като об-
щество, особено като общност са невъзможни. Предпоста-
вянето на човечеството като някаква общност не може да 
бъде действителна основа на етиката на дълга, а още по-
малко предпоставянето на бога. Ние и за него не можем да 
говорим като за една научно установена действителност. 
Вярващият не се съмнява, че бог е действителен, но за ате-
иста това не е така. Тъй че, нито в единия, нито в другия 
случай етиката на дълга може да бъде разбрана като въз-
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можна. Някои казват, че човек може да има и „дълг към се-
бе си”, научно погледнато идеята за дълга предполага по-
вече от едно съзнание. Аз мога да бъда задължен от някого, 
доколкото ние образуваме с него едно жизнено единство. 
Но доколкото съм самичък, това няма никакъв смисъл. 
Дълг към себе си няма. Ако под това ти разбираш да се 
нахраниш, да се облечеш, почистиш и пр., това не е ети-
чески „дълг” и няма нищо общо с учението за морала.  

Тези разсъждения на Михалчев налагат анализ на т.на 
от него господарско отношение. Когато се твърди, че всяко 
единство си има свой закон (в широкия смисъл на думата) 
може да се възрази, че не може един човек да не иска това, 
което се отнася по закона на жизненото единство. Трябва 
да се прави разлика между трябва и длъжен. За да се каже 
„ти си длъжен”, това предполага две съзнания, едното от 
които заповяда, а другото изпълнява. Тук е необходимо да 
са налице тези две съзнания и не става дума вече за нрави, 
статут, закон и пр. Може да заповяда, да иска само едно 
съзнание, но никое жизнено единство не е едно съзнание. 
Тази теза е характерна за т.нар. от Михалчев универсалис-
ти, при които тази особена свръхиндивидуална реалност, 
този свръхличен субстрат се схваща като сложно съзнание, 
което може да заповяда на отделното съзнание (същество). 
За да си длъжен трябва да са налице две съзнания – едното 
заповядващо, а другото изпълняващо. Жизненото единство, 
обаче, е съставено от отделни съзнания, отделни индивиди, 
то самото представя нещо единично, но то още не е инди-
вид, или съзнание, което може да заповядва. Когато едно 
съзнание заповяда на друго, което му се подчинява, е израз 
на господско отношение. При това отношение подчинява-
щият се може да иска това, което заповедникът му налага, 
но може и да не го иска .И разликата между жизненото 
единство и господското отношение е там, че при първия 
случай има необходимост, а при втория – заповед. В мо-
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мента, в който едно съзнание, взето като член на жизненото 
единство, започва да заповядва на друг член на жизненото 
единство, от този момент жизненото единство е престанало 
вече да съществува. Щом се явява това отношение, което 
характеризира господската връзка, общността изчезва. За-
конът на едно жизнено единство не казва на своите членове 
– какво те са длъжни да вършат, а какво трябва да вършат 
по силата на една необходимост, която се ражда от самото 
жизнено единство. Затова при господското отношение, къ-
дето двете съзнания не са равно, може да се говори за запо-
вед, за „ти си длъжен”. В единия случай имаме равнопос-
тавени съзнания, а в другия случай имаме неравнопоставе-
ни съзнания. Волята на члена от жизнено единство се от-
личава от съзнанието, което се определя от заповедника, от 
господаря. На едното място имаме свободно искане, на 
другото място имаме принудено искане, подчиненият е 
принуден да следва искането на господаря. Това, което обе-
динява закона със заповедта – т.е. “ти трябва” с “ти си 
длъжен”, то е , че съответното съзнание може да иска нала-
гането от закона или императива, но може и да не го иска. 
Заповедта идва винаги от един съзнателен индивид, докато 
при жизненото единство законът извира, ражда се от само-
то жизнено единство, което се състои от отделни съзнания, 
и затова при него за никаква заповед не може и дума да 
става... 

Фразата “изпълнявам заповедите на господаря си от 
любов”, е всъщност едно противоречие, защото да обича 
едно съзнание значи: да съзнаваш себе си като едно с него, 
а това не е същото, когато смяташ, че съзнаваш себе си в 
единство с другиго. Докато при господските единства ние 
имаме винаги принудено искане по дълг, при жизнените 
единства работата е по-сложна. При общностите винаги 
има свободно искане. А при обществата – двояко искане: 
свободно и принудено.  
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Кантовата етика, въпреки неговото желание и разби-
ране, би имала смисъл само като религиозна етика. Катего-
ричният императив – ако той изразява волята на бога. Но 
тогава жизненото единство ще обгръща бога плюс всички 
човеци, взети в едно господско отношение. Бог заповядва, 
те изпълняват неговите заповеди. Обаче, той не е искал по-
добно нещо и тъкмо затова неговата етика не би могла да 
се разбере, а камо ли да се изтълкува като научно обясне-
ние на моралните факти. При едно сравнение на евдемо-
низма с етиката на дълга, ще се окаже, че етиката на дълга 
е най-близко до евдемонизма там, където я намираме като 
етика на господското отношение. Тук човек действа по 
дълг принудено, за угодата, за личното благополучие на 
искащия. Тук нравственото действие не е самоцел, а е 
средство за някаква цел, както при етиката на евдемонизма. 
При етиката на дълга няма пълно съзнание на безкористно-
то деяние.  

5. Безкористната воля 
Третото решение на нравствената проблема, което от-

стоява Д. Михалчев е любовта. Но тук не става дума за лю-
бовта като изпитване на удоволствие, когато възприемам 
или си представям това нещо или това лице. Второто зна-
чение на думата любов, която има предвид Михалчев като 
основа на морала е безкористна воля, осъзнаване своята 
единност с Другия, да се знае “едно с него, да се осъзнава 
пълната тъждественост между две души. Любовта в нравс-
твения смисъл можем да имаме само към съзнателни съ-
щества. Само с тях ние можем “да си знаем едно, казва 
Михалчев, само с тях можем да имаме нещо общо, някаква 
еднаквост. Михалчев пояснява, че има различно разбиране 
на единението: аз мога да си зная едно с някого за това, за-
щото чувствам и мисля като него, имам еднакви желания с 
него, това е единението на всички жизнени единства, осо-
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бено в общностите. Но и тук има още следи от егоизъм. 
Нашата безкористна воля има тук своите граници. Обичай-
ки общността, борейки се за нея и нейното преуспяване и 
благоденствие, човек се грижи вече за себе си, доколкото и 
той е, една духовна съставка на искането цяло.  

Нравствеността, напротив, взета в точния смисъл на 
думата, не познава никакви граници, по-точно, безкорист-
ната воля, основата на морала, е безусловна в своята чисто-
та. За етиката на любовта всички хора са “братя”. Дори 
врагът е “брат”и това е най-висшата форма на тая етика, 
макар, че врагът по-мисли, чувства и желания е съвсем на 
противоположната позиция, съвсем различен от тоя, който 
го обича като враг. Когато човек обича другиго не защото е 
от неговата партия, народност, класа, семейство и пр., а 
просто защото е съзнателно същество – това е нравствената 
любов.  

Като пример в това отношение Михалчев дава Хрис-
тос, който казва: „обичайте враговете си“, и с това изтъква 
именно тая безкористна любов като основа на моралните 
отношения между хората.  

Михалчев отбелязва, че етиката на любовта в своята 
основа е твърде неясна и дори такъв проницателен мисли-
тел като Ремке не можа да разгадае напълно тайната на 
нравствената любов. Михалчев спира до тук с анализа си, 
вероятно защото за разкриването същността на нравстве-
ната любов трябва да не се остава в рамките на философи-
ята, така както я разбира българския философ, и да се нав-
лезне в сферата на философско-религиозното (Михалчев 
2003). 
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Заключение 

Нужна е интелектуална смелост за да подложиш на 
системна критика съществени елементи от нацистката иде-
ология в ситуация на силовото възраждане на нацистка 
Германия и нейните ентусиазирани привърженици в Бълга-
рия, така както постъпва Димитър Михалчев през 30-те го-
дини на ХХ век. Ето защо той се причислява към групата 
на философите, които са опоненти на Хитлер.  

Обобщено може да се каже, че той отхвърля света, в 
който доминира насилието, моралът на силния, расизма, 
ксенофобията, антисемитизма и се бори за утвърждаване 
на свят на безкористната воля, т.е. светът на любовта, без-
користното действие, солидарността. Михалчев отхвърля 
расово-културната йерархия и защитава равнопоставенос-
тавеността на всички раси и култури, на мястото на соци-
алния дарвинизъм с неговата борба за ресурси и господст-
во българският философ поставя сътрудничеството и вза-
имно обогатяване, на мястото на крайният индивидуализъм 
– реализацията на личността в колектива общността, на 
инструменталните пазарни ценности Михалчев противо-
поставя безусловия алтруизъм. Подобна алтернатива може 
да изглежда утопична, но именно днес се отбелязва, че като 
противодействие на големият регрес, характерен днес за 
съвременната цивилизация, според З. Бауман, е необходи-
мостта от „последен скок“ в човешката история с издигане 
на понятието „ние“, което да замести наследеното от веко-
ве разделение „ние – те“ (Бауман 2017). 

Достатъчен е един дори и повърхностен поглед върху 
съвременната социална динамика за да се констатира раз-
растването и навлизането в управлението на крайно десни 
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партии в редица водещи държави в ЕС. За съжаление тази 
тенденция не е затихваща, а нарастваща. Именно и поради 
това ООН прие “Резолюция, приета от Генералната асамб-
лея на 18 декември 2014 година по повод 75 годишнината 
от победата във Втората световна война, озаглавена “Борба 
с героизацията на нацизма, неонацизма и други видове 
практики, които спомагат за ескалацията на съвременни 
форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и 
свързаната с тях нетолерантност“. В нея се посочва опас-
ната тенденция от разпространяването в много части на 
света на различни екстремистки политически партии, дви-
жения и групи, включително групи неонацисти и „бръсна-
ти глави“, също така расистки екстремистки движения, 
идеологии, запазването и възраждането на неонацизма, не-
офашизма и агресивните националистически идеологии, 
основани на расови и национални предубеждения. В тази 
връзка се изразява дълбока загриженост по повод пропа-
гандата на нацисткото движение, неонацизма и на бивши 
членове на организацията „Вафен СС“, в това число и чрез 
издигане на паметници и мемориали и провеждане на пуб-
лични демонстрации в прослава на нацисткото минало, на-
цисткото движение и неонацизма. В резолюцията се изра-
зява се загриженост по повод непрестанните опити за оск-
верняване или разрушаване на паметници, издигнати в па-
мет на тези, които са се борили против нацизма в годините 
на Втората световна война. Категорично се осъждат всяко 
отричане или опит за отричане на Холокоста. Призоват се 
държавите да продължават да влагат средства в образова-
нието с цел да се променят възгледите и да бъдат неутрали-
зирани идеите относно расовата йерархия и расовото пре-
възходство, също така всички актове на насилие или подс-
трекаване към такива актове, насочени против всяка раса 
или групи лица с друг цвят на кожата или етнически про-
изход. Резолюцията призовава държавите, гражданското 
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общество и други съответни страни да използват всички 
възможности, в това число и възможностите, предоставяни 
от интернет и социалните мрежи, за противодействие в съ-
ответствие с международното право за правата на човека 
на разпространяването на идеи, основани на расово пре-
възходство или ненавист, и за пропаганда на ценностите на 
равенството, липсата на дискриминация, разнообразието и 
демокрацията и т.н.  

За отбелязване е, че тази резолюция не бе достатъчно 
широко обсъждана в България. А каква е ситуацията у нас? 
Няма да споря имало ли е фашизъм или не – ако да, под 
каква форма, ако не – как да се обяснят убийствата без съд 
и присъда – Йосиф Хербст, Гео Милев.... РО-2, отрязаните 
глави, Закон за защита на нацията .... Достатъчно е само да 
си припомним 6-те деца от с. Ястребино, разстреляни на 20 
декември 1943 г. заедно с родителите си – Стойне (7 г.), 
Иван (9 г.) и Надежда (12 г.), Димитринка Стоичкова (11 г.); 
близначките Ценка и Цветанка (13 г.), за да се усъмним в 
истинността на отрицателния отговор. След разстрела 
всички са заровени в плитък гроб, който на следващия ден 
е разкопан, а телата са изгорени на клада.... 

В случая няма нужда от теоретични аргументи, свър-
зани с “присъствието” на фашизма (националсоциализма) в 
съвременното българско общество достатъчно е едно опи-
сание, което всеки от нас в един или друг ракурс е виждал: 
“Няколко мои емпирични впечатления от този свят само 
през последните две седмици: Отидох в навечерието на 
Нова година в кварталния магазин на бул. Стамболийски, 
пред него видях две малки циганета да гледат жадно във 
витрината. Стана ми жал. Извиках по-малкото. Попитах го 
колко е голямо. Каза, че е в първи клас. Реших да му купя 
един шоколадов Дядо Мраз, за да го зарадвам. Детето 
грабна подаръка. Каза “благодаря” и хукна. След това в ма-
газина чух едната от продавачките да казва: “Това са малки 
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гаменчета, изверги.” “Има и добри деца” – възразявам аз. 
“90 % са изверги, трябва ни един нов Хитлер” – настоява 
тя. Оставих я и отидох на лекции в УНСС. Влязох в сту-
дентската тоалетна на първия етаж, в третата кабинка от 
дясно наляво, в наскоро ремонтираното ново крило на 
УНСС. Видях прясно написан на стената текст: “Нацио-
налсоциализмът е единственото спасение! – отдушник за 
професионално и сексуално реализираните индивиди”. То-
зи текст очевидно бе съвсем нов. Но срещу него, от другата 
страна, имаше стар от преди ремонта, от преди няколко го-
дини, полузамазан отгоре с боя при ремонта, но четящ се 
добре: “Хитлер е прав! Смърт на юдомасоните!” ...В Банс-
ко продават като туристически атракции чаши с лика на 
Хитлер, за да може всеки да си купи и да му се радва, дока-
то си пие сутрешното кафе. В Бургас, протестиращи срещу 
безобразията на страната, на 16 януари 2015 г. развяха 
свастики на железния орел на Хитлер и други нацистки 
символи, като едновременно с това крещяха: “Българи 
юнаци!”Наскоро бях поканен на представянето на една 
книга в музея “Димитър Благоев”, ул. Бузлуджа, в София. 
След това се разходих наоколо. В един район от около 200 
квадратни метра имаше десетина огромни надписа по сте-
ните на къщите и оградите на улиците “Шандор Петьофи”, 
“Доспат”, “Люлин”: “Хитлер ни върна Южна Добруджа 
07.09.1940 – 07.09.2010 – 70 години”. Очевидно този над-
пис е от пет години там. Наоколо пишеше “Чичо Ади, оби-
чаме те”, “Българи, кръвта е привилегия, не даденост!” 
“Чичу беше прав” и след текстовете пречупен кръст.... За-
говорих един гражданин от квартала разхождащ кучето си 
за тези надписи. Той махна с ръка и каза: “А и нататък има 
много! Да, нужен ни е някой такъв с твърда ръка, за да ни 
оправи!” Не се възмущаваше. Възприемаше надписите като 
желание някой такъв да ни “оправи”, което той споделяше! 
Помислих си, че ако в рамките на двеста квадратни метра 
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има десетина надписа и пречупени кръстове, то в цяла Со-
фия те вероятно са хиляди. А в цялата страна колко са? 
Колко са тези, които очакват някой да дойде и да ни “опра-
ви”? Наскоро вървях пеша по трамвайната линия на ул. 
“Граф Игнатиев” от Паметника на патриарх Евтимий към 
“Витошка”. Видях сергия с книги. На челно място е сложе-
на “Моята борба” на Хитлер в компания с книги на Платон, 
Цицерон, Аристотел, Кант. Попитах: “Имате ли нещо от 
Маркс”. Отговарят: “Не се търси, но ето Ви “Моята борба”. 
Много се купува. Струва 35 лева”. Продължих по трамвай-
ната линия и малко след “Витошка” по “Алабин” видях от-
дясно, на цялата стена на една сграда огромен надпис: “За-
едно срещу фашизма”. В единия край на улицата продават 
фашистка книга (цената й е по пазарному височка), а на 
другия край се обявява борба срещу фашизма. В същото 
време по телевизиите съобщават, че е паднала забраната за 
издаването на “Моята борба” на Хитлер в Германия и се 
канят да я изучават в училищата. Който ще я издава откри-
ва, че към нея има голям интерес не само в Германия, но и 
в много други страни. В същата Германия от три десетиле-
тия насам Хитлер се превърна в част от рекламната субкул-
тура, чрез която се продават различни продукти....Прибрах 
се в къщи, пуснах компютъра и влязох във виртуалното 
пространство на социалните мрежи, където се оказах в 
дискусия с “Моята борба” от края на 20-те и началото на 
30-те години в Германия. Там открих, че се увеличават ма-
териалите и сайтовете, които виждат вината за всички 
проблеми в нашето общество в юдомасони, евреи, ротшил-
довци, илюминати, глобални еврейски заговори. Оказва се, 
че не сме били под Османско, а “турско-еврейско робство. 
Оказва се също, че Маркс бил евреин, финансиран от Рот-
шилдовци, прокарващ техни идеи. И “комунизмът” е ев-
рейски заговор... Така и зад “комунизма”, и зад олигархич-
ния капитализъм стои един и същи “юдеомасонски заго-
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вор”. И си мисля дали се намирам в 2015 г. в България или 
в 1933 г. в Германия.... ” (Неофашизмът… 2016: 9-11). Тази 
ситуация дава основание на ОЕБ „Шалом“да заяви :”.. ние 
сме силно разтревожени от нарастващия брой на инциден-
ти и реч на омразата с антисемитски характер в България и 
същевременно сме много обезпокоени от бездействието на 
определени институции, които би трябвало да излязат с 
официален отговор и от друга страна липсата на публично 
заклеймяване на подобни инциденти и изказвания от пове-
чето лидери на политически сили.” (www.shalom.bg/). 

Но България не е изключение. Тревожно е, че във во-
дещите европейски държави антисемитизмът става ежед-
невие. Този факти болезнено се осъзна особено след 
убийството на 85-годишната Мирей Кнол през м. март 
2018 г.. Това разтърси Европа, пише М. Фридман , и про-
дължава разсъжденията си, “но то обаче не изненада нико-
го, защото антисемитизмът е станал вездесъщ; станал е 
ежедневие и привичка. Никой ли не забелязва как ни засти-
га миналото, което уж бяхме оставили зад гърба си? Ние 
вече отдавна сме в центъра на европейския антисемитизъм, 
на омразата срещу евреите в Европа. Примерите са цял ле-
гион. В Париж жестоко беше убита една оцеляла от Холо-
коста жена само защото изповядва юдейската вяра. Лейбъ-
ристката партия във Великобритания е разтърсвана от ан-
тисемитски скандали, а нейният председател не прави ни-
що срещу това. Унгарският премиер Виктор Орбан говори 
за заговорническите планове на евреина Джордж Сорос. 
Полша пък отчаяно се опитва да си припише ролята на не-
винен агнец по отношение на антисемитизма по времето на 
Холокоста, след него и до днес. Десните екстремисти в Ав-
стрия вършат поразии в правителството, а канцлерът Курц 
ги толерира заради интересите на властта. Изглежда, че ан-
тисемитизмът отново е легитимиран и легализиран чрез 
избори. Стига вече! Да, включително и в Германия. От де-



 167

сетилетия еврейските училища, детските градини и ев-
рейските центрове тук трябва да бъдат защитавани от ста-
рите и новите нацисти. Политици от „Алтернатива за Гер-
мания” окачествяват мемориала на Холокоста като мемо-
риал на срама и искат да пренапишат културата на възпо-
менанието. И същата тази партия е избрана за първи път в 
Бундестага. Всеки уикенд по стадионите противниковият 
отбор бива наричан еврейски и никой ни най малко не се 
стряска от това. Разказват се вицове за евреи, които изобщо 
не са смешни, но хората се смеят. В интернет се шири ом-
раза, презрение и духовно опустошение. Не само в диги-
талния, а и в реалния свят виждаме нагли мизантропи. Та-
кива, които говорят, че най-после трябвало да се каже едно 
или друго, а след това изливат само чиста омраза, вербално 
насилие, антисемитизъм и расизъм. Но точно за това пове-
дение не бива да има никакво оправдание и не може да има 
разбиране. Ежедневният антисемитизъм вече стана при-
вичка. И това е най-лошото. Вече нищо не може да ни из-
кара извън релси. Ние сме закърнели. И тъй като вече не 
реагираме на никакво предизвикателство, ставаме съучаст-
ници на извършителите.....Антисемитизмът в Германия не 
е внесен. Антисемитизмът всъщност е най-големият екс-
портен шлагер от Германия, много преди колите, бирата и 
сандалите „Биркенщок”....Германците са народ, който ус-
пява да издигне до държавна политика сигурността на Из-
раел и борбата срещу антисемитизма, и същевременно 
обаче цяла година да чества реформатора Мартин Лутер, 
който призовава да се палят синагогите и да се пречи на 
равините да си вършат работата.“ (http://www.dw.com/bg/). 

Именно тази ситуация днес ни задължава да се при-
помнят и приносите на българските философи , и в това 
число особено на Димитър Михалчев, за утвърждаването 
на един свят на безкористната воля, на толерантността и 
солидарността.  
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