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Увод

75  години  от  победата  над  фашизма  и
националсоциализма е повод и за припомняне на приноса
и  на  българските  философи.  В  настоящата  антология  са
включени  някои  от  емблематичните  произведения,
публикувани  през  първата  половина  на  ХХ  в.,  на  пет
български философи – Асен Златаров, Цеко Торбов, Тодор
Павлов,  Димитър  Михалчев  и  Михаил  Димитров,  И
петимата  са  професори  по  различни  дисциплини,
привърженици  на  различни  философски  направления  –
Асен  Златорв  симпатизира  на  емпириокритицизма,  Цеко
Торблов  е  нелсонианец  (кантианец),  Тодор  Павлов  е
марксист,  Димитър  Михалчев  е  последовател  на
основнонаучната  философия  на  Йоханес  Ремке,  Михаил
Димитров  е  марксист.  Независимо  от  тези  теоретични
различия  тяхната  критика  на  фашизма  и
националсоциализма  в  много  отношения  е  съвпадаща.
Макар и текстовете да носят белезите на времето, в което
са написани, те са особено актуални. И това се дължи на
ценностите,  които  българските  философи  защитават  –
хуманизъм,  демократизъм  антисемитизъм,  антирасизъм,
антиславянофобия и др. Ето защо критиката не е просто и
само  отричаща,  а  утвърждаваща.  Освен  това  тя  има  и
„сканираща“  функция,  т.е.  може  да  служи  ката
индентифициращ инструмент за откриване на завоалирани
страни от разрастващата се днес идеология и практиката на
фашизма (нацизма), а с това и на расизма, ксенофобията,
насилието, формирането на социални установки на омраза
към  цели  народности  и  типове  култура.  Текстовете  на
българските  философи  освен  това  са  резултат  на  личен
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социален  опит,  което  им  придава  автентичност.  Именно
това  качества  липсва  на  редица  съвременни  оценки  на
фашизма и националсоциализма, имащи за цел радикално
преоценяване на исторически събития от първата половина
на ХХ век.  Чрез критиката на  българските  философи на
фашизма и  националсоциализма може на  практика да се
реализира апела на Умберто Еко – фашизмът е около нас,
понякога съвсем неприкрит; наше задължение е да го
разкрием  и  да  посочим  с  пръст  всяко  негово
проявление – всеки ден, във всяка част на света.

В публикуваната преди няколко години монография
на  „Философите  на  Хитлер“ (2013)  се  отбелязват  само
двама философи като последователи на Хитлер – Мартин
Хайдегер и Карл Шмит, а като опоненти – В. Бенямин, Т.
Адорно, Х. Арент и др. (Sherratt 2013). Според Фариас и
много  други  философи  в  Германия  са  подкрепяли
националсоциализма  (Farias  1987:  214  u.а.),  но  в  случая
това  не  важно,  защото  вниманието  е  към  българските
философи,  които също така  трябва  да  бъдат  причислени
към критиците на фашизма (нацизма). 

Почти всички от  българските  философи от  първата
половина  на  ХХ  в.,  които  в  една  или  друга  степен
определят  философската  ситуация  в  България  по  това
време, са също възпитаници на германските университети.
В  тази  ситуация  идеологията  на  националсоциалзма
(фашизма)  оказва  влияние  и  върху  редица  български
представители  на  хуманитарните  и  обществени  науки.
Постепенно  идеите  на  фашизма  (нацизма)  започва  да
прониква и в българската университетска наука – история,
социология, право, биология (С. Консулов, Л. Владикин, А.
Сталийски,  А.  Цанков  и  др.  През  този  период  са
публикувани  преводи  на  книги  и  статии  от  Хитлер,
Мусолини, Розенберг и др. Издават се вестници и списания
с  фашистко  (националсоциалистическо)  съдържание:
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„Прелом“,  „Български  фашизъм“,  „Възраждане“,
„Фашистка  трибуна“,  „Фашистка  борба“,  „Родолю  бец“,
„Удар“, „Тревога“, „Атака“, библиотека „Нова Европа“ под
ред. на Л. Владикин, сп. „Биология и социология“ под ред.
на Л. Русев и др. 

През този период се създават множеството фашистки
и националсоциалистически партии и организации, който в
различна  степен  възпроизвеждат  идеологията  на
национализъм,  расизъм  и  антисемитизъм,  характерен  за
съответните  партии  в  Италия  и  Германия  –  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);
Националсоциа  лис  тическа българска работническа партия  
(НСБРП, 1932 – 1934); Народно социално движение (НСД,
1932  –  1944);  Съюз  на  ратниците  за  напредъка  на
българщината (СРНБ,  1936-1944);  проф.  Ал.  Цанков
създава  „Народно  социално  движение“,  ориентирало  по-
късно  симпатиите  си  към  установилия  се  през  1933  г.
националсоциализъм  в  Германия.“  (Константинов  2001:
196;  Димитров  1947;  Кокс  1946;  Колев  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  антикомунизъм,
отричане  на  либерализма,  масонството,
интернационализма  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.)
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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
август  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 гибелта и
на всичките им роби – масонство, комунизъм и т. н.“. 

Активна дейност в борбата за разобличаване на
фашистката  идеология  вземат  още  С.  Гановски,  А.
Киселинчев,  Т.  Самодумов  и  много  други,  които
използват  за  своя  трибуна  списанията  „Наковалня“,
„Научна мисъл“, „Мисъл“, „Народна просвета“ и др. 

В антологията са включени само най-основните
произведения, като са направени малко редакционни
и  коректорски  промени.  Д.  Михалчев  е  представен
само  една  студия,  защото  на  неговата  критика  на
расизма (националсоциализма) е посветена отделна
монография (Цацов 2018).

За  да  се  запази  историческата  автентичност
текстовете  са  публикувани  без  редакторска  и
коректорска намеса.
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І. Асен Златаров (1885-1936)

Асен  Златаров  следва  в  Женева,  Гренобъл,
специализира  в  Мюнхен,  професор  в  Софийски
университет  по  органична  химия,  автор  на  над  10000
печатни  страници,  700  заглавия  и  публикации  в  14
чуждестранни и 37 български списания и вестници. Наред
с  научната  си  дейност  Асен  Златаров  е  автор  на
стихосбирка, роман, литературна критика и публицистика.
За 32-г. той автор на 432 публикации: с научен характер са
175  или  40,6%;  с  научнопопулярен  –  150  или  34,8%;  с
обществено-социален  –  49  или  11,1%;  с  литературно-
художествен  характер  –  58  или  13,5;  (Петкова –
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=313&Itemid=28). В  писмото-завет  (24.ХІ.1936 г.),
малко преди да  почине във  Виенска болница,  той пише:
„..демократ  съм  в  пълното  съдържание  на  това  велико
понятие.  Защото  вярвам  в  силата  и  творческите
възможности  на  народа,  на  масите.  И  затова  съм  бил
отчаян  идеен  противник  на  всички  режими  на
мракобесието  и  принудата.  И  макар  омразата  да  ми  е
чужда,  неприятни  са  били  всички  черносотници  и
реакционери..“  А  в  последното  си  писмо  от  Виена,
6.ХІІ.1936  г.  от  клиниката,  18  часа  вечерта,  преди
последната  операцията,  той  пише  за  младежите  :...да
отгледат три добродетели :  любов към труда,  любов към
истината, любов към народа...“ (Златаров 1937:14).

В  своите  статии  Асен  Златаров  страстно
критикува всякакви форми на омраза в това чисто и
расизма.  Расизмът  на  националсоциалистическото
движение се основава на „пълната с предубеждения книга
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на  граф  Гобино  „За  неравенството  на  човешките  раси“
(1856).  Ас.  Златаров  изтъква,  че  честната
нефалшифицирана  наука  и  антропологическите  данни
показват,  че  расистките  теории  са  несъстоятелна.  В
статията  „Човекът“  си  той  разобличава  убийството  на
големия и пламенен поет Гео Милев, с което е нанесена
огромна загуба на българската култура. А речта си от 1931
г.  „Антон  Страшимиров  –  общественик  и  гражданин“
нарича времето от 1923 г. „зловещо и страшно време“, в
което „тъмни и жестоки хора, без нищо човешко в сърцето
и делата си, които шествуваха из градове, села и паланки и
издевателствуваха срещу хора, чийто едничък грях бе това,
че  не  мислят  като  тях  и  вярват  в  силите  и  дарбите  на
народа“.  В книгата „Демокрация и диктатура“ (1936) Ас.
Златаров защищава демокрацията и разкрива дефицитите
на диктаторските режими и тяхната откъснатост от народа
и същевременно сочи преимуществото на демократичните
режими основани на волята на народа. Демокрацията също
си има водачи,  но  те  изразяват народните интереси и се
контролират  от  народа.  Ас.  Златаров  проявява
далновидност  и  макар  че  той  умира  преди  Втората
световна  война,  в  статията  си  „Пред  призрака  на  нова
война“ той описва трагизма на едно нова световна война,
която ще разруши културата на човечеството. 

Специално  трябва  да  се  отбележи  разликата,  която
Асен Златаров подчертава между характера на държавната
политика, осъществявана в Германия, Италия и Съветския
съюз през първата половина на ХХ в. Той приема, че и в
трите  държави има диктатура.  „Но съдържанието на  тия
три  диктатури  е  различно:  докато  фашизмът  и
националсоциализмът  са  буржоазни  антидемократични
управления, при които няма скъсване с капиталистичната
стопанска система, а само едно принудително обуздаване
на конфликта между труда и капитала, най-вече в полза на
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последния,  болшевизмът  е  пролетарско
антикапиталистично  управление,  при  което  цяла  една
класа  –  буржоазната  –  е  отхвърлена  като  фактор  в
политическия и стопански живот на страната и заместена с
диктатура на пролетариата, която диктатура, както казахме,
се смята  само преходен период,  който ще трае,  докато с
повелите на държавни декрети се изградят веществените
условия за една нова икономика на трудовото общество. В
това  отношение  публикуваният  проект  за  новата
конституция на Съветите е от историческо значение.“ Една
твърде  поучителна  постановка  и  за  редица  съвременни
изследователи на т.нар. тоталитаризъм. 

Проф.  Асен  Златаров  участва  в  създаването  на
Комитет  за  защита  на  евреите,  заедно  с  вдовицата  на
държавника  Петко  Каравелов –  Екатерина  Каравелова,
писателя Ан  тон Страшимиров  , проф. Петко Стайнов и др.
Тогавашните вестници „Мир“ и „Слово“ публикуват статии
срещу изградения комитет, като пишат, че не е работа на
България, още повече на отделни граждани, да се бъркат в
делата на „велика Германия“ и по тази причина на  3 юли
1933 г. е осуетено събрание, на което лектори са Екатерина
Каравелова и Антон Страшимиров.1

1. Правата на човека и гражданина са 
потъпкани

На  26  август  1789  г.  Националното  събрание  във
Версай, след като мрачната Бастилия бе срутена, гласува и
прие  кодекса  на  Великата  французка  революция  –
знаменитата  „Декларация  за  правата  на  човека  и
гражданина“, чиито параграфи легнаха в основите на цяла
възродена  от  феодалното  робство  Европа.  „Хората  се

1 Повечето от публикуваните кратки статии на Асен Златаров са взети
от  „Заветът  на  професор  д-р  Асен  Златаров.  С.,  издание  на
Общогражданския комитет „Асен Златаров“, 1937. 
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раждат равни и свободни – се казваше в тая декларация – и
целта  на  всяко  политическо  общество  е  да  запази  тия
обществени  и  неизменни  права  на  човека.  Свобода,
собственост, безопасност и съпротива на потисничеството
– ето естествените права на човека, които законът трябва
да му обезпечи. Законът трябва да бъде израз на общата
воля. Никой човек не може да бъде обвинен, арестуван или
задържан освен в случаите, определени от закона, според
формалностите,  които  той  предписва.  Законът  –
продължава  декларацията  –  трябва,  да  предвижда  само
напълно и очевидно необходими наказания. Всеки човек се
счита за невинен, докато не бъде осъден, а ако се смята за
необходимо да бъде арестуван, всяка употребена строгост,
която не би била необходима,  за  да се задържи неговата
личност, трябва да бъде строго наказвана от закона.

Никой не  трябва да бъде обезпокояван за мненията
му.  Свободното съобщаване на  мислите и на  мненията  е
едно  от  най-ценните  права  на  човека.  Всеки  гражданин
следователно може да говори, да пише, да печата свободно,
като отговаря за злоупотребите с тая свобода в случаите,
определени от закона. За осигуряване правата на човека и
на  гражданина  е  необходима  обществена  сила.  Тая  сила
следователно е предназначена за полза на всички, а не за
полза на ония, в чиито ръце е поверена. Обществото има
право  да  дири  сметка  на  всеки  обществен  служител  за
службата  му.  Всяко  общество,  в  което  гаранцията  за
правата  му  не  е  обезпечена,  нито  пък  разделението  на
властите е установено, не притежава конституция.“ 

Четем  сега  тия  начала  и  ни  изглеждат  мечти.  А  в
близко минало в значителна мяра те бяха действителност.
И при установяването на тая печална картина не можем да
не възроптаем срещу тъмните сили на нашето разстроено и
разложено общество, които разсипаха един придобит вече
човешки капитал и  възкресиха  безправието на  отживели
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епохи.  Затова  една  от  първите  задачи  на  всеки  свестен
гражданин,  който  не  е  жертва  на  тесногръдие,  корист  и
тъпота, трябва да бъде да се възвърне у данъкоплатците на
тая страна доверието в закона, в държавния служител и се
възвърнат загубените права на човека и гражданина, които,
като всяка човешка придобивка, са скъпи и ценни. Не е ли
позор  за  времето  ни  –  честни  граждани,  неизвършили
никакъв простак, да чувствуват хладни тръпки на боязън,
когато  минават  край  полицейските  участъци,  и  да
предпочитат отсрещния тротоар при такова минаване? Не е
ли страшно при вида на една камионетка селяни да вдигат
ръце за проклятие? Или: докъде стигнахме, че да не сме
обезпечени  в  своя  дом,  защото  насилници  могат  с
благоволението  на  силни  на  деня  или  самата  власт  да
откъртят  вратите  и  заграбят  обитателя  на  къщата?
Вестници се конфискуват, защото на някой големец нещо
писано не се харесало. Ученици се осъждат и затварят да
гният из затворите, защото са уловени трима или петима да
тълкуват учения, обявени за извън закона. А да спомня ли
до коя степен на гражданска и човешка обезпеченост бяхме
се домогнали? – На 1916 г., по почин на покойния проф. д-
р  К.  Кръстев,  се  състави  писмо  –  предупреждение  до
някогашния  цар  Фердинанд,  в  което  със  силни  думи  се
казваше, че пътят, който той крои да поеме, ще въвлече и
него,  и  страната  към  пропаст.  Писмото  се  подписа  от
професорите  Колушки  и  Ал.  Цанков  и  от  моя  милост,
тогава асистент при университета. И в. „Народни права“,
официоз на правителството на Радославова, почна да води
полемика  с  авторите  на  писмото  бива  ли  държавни
служители така да постъпват с държавния глава! А това бе,
по  тогавашните  оценки,  суров,  безогледен  насилнически
режим.  И все  пак никой от  нас  нито бе  арестуван,  нито
заплашен или уволнен. А сега? – По всеки подгонен почват
стражарите да стрелят, в университета почват да върлуват
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шайки, честното изявление за неодобрение на деянията на
сегашни  или  бивши  големци  събужда  ярост  и  закани,
отпаднала  е  отговорността  пред  простъпъците,  а
подстрекателствата и хулиганството се ширят..

Какво остана от Декларацията за правата на човека и
гражданина!  А  без  тия  права  общественият  живот  се
повече затъва в разложение и хората, обезверени и отчаяни,
губят обладание и стават плячка на злото. Да се върне и
разшири свободата, сигурността и уважението към човека
е  повелителен  зов  на  деня.  Защото  болка  е  да  четем
телеграми,  отправени  до  министри,  вестници  и
общественици, като тая от един плевенски адвокат, който
се  оплаква,  че  органи  на  властта  арестуват  без  причина
неговите клиенти, бият ги, изтръгват от тях декларации, че
не ще посещават тая адвокатска кантора, с което искат да
го умъртвят чрез  гладна смърт,  като посягат  на  неговата
свобода на труд.

Потъпкани са правата на човека и гражданина и само
надигащата се вълна на трудовата демокрация ще може да
върне  изгубените  придобития  и  тласкайки  по-нависоко
общественото развитие, ще донесе не само политическа, а
и стопанска свобода и равенство, без които всичко е само
наполовина ценност за живота.

2. Рушители на държавата

На мода е да се образува „фронтът на държавата“. И
естествено, щом има такъв фронт – ще има и „рушители на
държавата“, които се поставят под знака на подозрението,
преследването  и  унищожението.  Но  всяка  идеология  си
има  своите  паразити.  Те  използуват  за  своите  користи
всяко обществено движение, всяка примамлива идея и те
им служат за параван, зад който разиграват комедията на
безграничните  долни  инстинкти,  корист,  властолюбие,
жестокост, кариеризъм и хулиганство. Помислете само: В
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някой град или паланка се събират герои на деня, т. е. тия,
които  партийното  властвуване  е  направило  силни  и
нахални, и решават да настанят на набелязани служби свои
хора.  И  измислят  средствата:  ще  обявят  тия,  които  ги
заемат,  за  „рушители  на  държавата“  и  понеже  за  такива
няма място на държавната „трапеза“,  ще ги премахнат и
местата  им  ще  бъдат  лапнати  от  верни  на  „фронта  на
държавата“. Тогава пишат в София на някой свой верен, т.
е. на някой каналия от тяхната порода, да свие пратка от
вестници  като  „Ехо“  или  събратята  му  и  я  прати  на
набелязаната  за  уволнение  жертва.  А  майсторите  на  тая
безчестна  игра  са  наредили  в  местната  поща  да  чакат
пратката и когато дойде, да се задържи, за да се разтвори
пред свидетели, които ще съставят нужния протокол и ще
го пратят,  където трябва.  И  ето  ви,  че  един рушител  на
държавата е отстранен. Или: някой иска да прояви своето
усърдие на страж на фронта на държавата, с което хем ще
се  хареса  на  големците,  хем  ще  направи  и  зулум  на
неприятни  нему  хора.  А  това  е  така  сладко!  И  намира
случая! Понеже всяка група или движение, което поставя
мисленето  за  най-първо  човешко качество  (а  в  очите  на
мнозина идеите са нещо опасно за държавата и се мъчат да
ги поставят извън законите), е вече под подозрение, то се
чака  сгоден  случай  да  се  нанесе  удар  на  групата  или
сдружението:  героят,  най-често  провинциално  величие,
облечено във власт, дебне тая сгода. И един най-неочакван
ден се проявява:  псува,  бие,  арестува в нищо невиновни
хора,с което внася смут и разстройство в ненавистните му
„рушители  на  държавата“.  Тъкмо  това  стана  преди
десетина  дни  в  Стражица,  дето  след  хубава  читалищна
забава  и  сказка  на  въздържателното  дружество  тръгва
събраното множество за селския мегдан да поиграе хоро.
Празничен  ден  било.  И  ето  че  почитаемата  полиция  му
намира  сгодата:  няма  разрешение  за  „манифестация“,  и
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улавя ръководителите – почтени и свестни граждани – и в
участъка им избива зъбите. Героите са доволни, че са дали
урок на „рушителите на държавата“, и нетърпеливо чакат
аферим от по-горните началства.

Срамни, позорни деяния, които унижават страната и
петнят името на народа ни!

Кои  са  рушителите  на  държавата?  Тия  ли,  които  с
болка  обглеждат  страшното  осиромашаване  на  народа  и
бият  тревога  за  сепване  и  свяст?  Тия  ли,  които  бичуват
опошлялото  партизанствуване  и  издигат  глас  срещу
срамната  търговия  с  „партийния  ценз“?  Тия  ли,  които
проповядват, че мир, трезвеност, изпълнение на обществен
дълг,  на  служба  са  праусловията  за  спиране  процеса  на
разложение у нас, и поемат пътя за възход? Тия ли, които
казват, че държавните служители трябва да бъдат поставени
не за плашила и тормоз на гражданите, а за техни услуги и
съдействие? Тия ли, които с възмущение гледат как акулите
на  лихварския  капитал са  разяли  незащитните  хорица  rta
немотията? Тия ли, които казват, че тежестите на държавния
бюджет трябва да понесат тия, които има какво да дадат и
пак да им бъде широко около врата, а не с милиарди данъци
да  се  задържат  неизплатени?  Тия  ли,  които  жадуват
елементарните  права  на  гражданина  и  човека  да  бъдат
спазени,  за  да  можем  да  се  смятаме,  че  не  сме  между
колонизирани  полудиви?  Тия  ли,  които  виждат,  че  става
безполезно и лекомислено разпиляване на държавната скъпа
пара, а училищата са останали без пособия и учителите без
изплатени  заплати?  Къде  е  фронтът  на  рушителите  на
държавата?  Не  ще  ли  се  намери  там,  дето  се  кичат  с
пауновите пера на големи родолюбци и изпечени патриоти,
а разиграват оргията на скудоумие и алчност? Наистина, че
е нужен фронт, но фронт на чисти ръце и честна мисъл, на
дейна воля и жажда за обществена, служба, където дългът
върви пред правата и където идеята за жертва не е плашило,
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а светиня. 
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3. Срещу расизма

Какво е мнението ви за расизма като теория и като
практика?

– Расизмът  най-очебийно  показва  колко  опасна  и
обществено вредна се оказва „науката“ на разни дилетанти
или  фалшификатори,  които,  скъсали  дружбата  си  с
истината, създават, игнорирайки фактите, разни теории и ги
поднасят  като  откровение  и  линия  за  практика  на
полуобразованите и невежи тълпи. Расизмът на днешното
националсоциалистическо  движение  има  началото  си  в
глупавата  и  пълна  с  тъпи  предубеждения  книга  на
французкия граф Гобино: „За неравенството на човешките
раси“,  издадена на  1856 г.  В тая книга  Гобино „доказва“
превъзходството  и  великата  мисия  на  германската  раса,
която трябва да владее под своята хегемония всички други
раси и народи,  включително и Франция.  След 30 години
същата идея развива и друг един французин, адвокатът дьо
Лапурж,  в  книга  с  почти  същото  заглавие  като  тая  на
Гобино. И за тоя антропосоциолог и политик дългоглавият
череп  на  ариеца-германец  е.  признак  на  висше
превъзходство. Но Лапурж и неговите следовници отидоха
и  по-далече:  те  твърдят,  че  никаква  класова  борба  не
съществува, а има подчинени и владетели, защото първите
са хора от раса с индекс на късоглавите, а господарите – с
индекс на дългоглавите от избраната раса арийци-германци.
Лапурж  пише:  „Проклятието  на  индекса  прави  от
късоглавите  раси  роби  по  рождение,  които  търсят  нови
господари, щом като изгубят по-раншните си: инстинкт –
общ  само  на  природата  на  късоглавите  и  кучетата.  Тия
френски теории особно допаднаха на Бисмарка и неговите
сподвижници  генерали  и  банкери,  които  в  Лапуржовия
„обществен отбор“ намериха идеология на своята власт и
господство.  И  ние  виждаме  как  под  внушението  на  тая
клика  в  Германия  се  почва  разпространява  на  идеята  за
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расизма:  пишат  се  монографии  на  тая  тема,  издават  се
списания, създава се цяло обществено течение в полза на
новото  учение.  Най-големи  представители  на  тая
пристрастна,  жестока  и  опасна  теория  се  явяват
антропосоциологът  Ото  Амон  и  културисторикът  Хустон
Стюарт Чембърлейн. И тука крайната цел е да се докаже
„научно“ и закрепости в съзнанието на всички, че самата
природа е предопределила високия, дългоглав блондин от
арийско-германско произхождение за господар на света. С
фалшифицирани  и  преднамерени  данни  от
антропометрични  измерения  на  населението  в  гр.  Баден
Ото Аман смята за доказано, че привилегированата класа
на  капиталистите  е  издънка  на  дългоглавия  германец,  а
подчинената работническа класа е типичен представител на
низшата  „черна,  късоглава  раса“  и  е  осъдена  на  вечно
робуване. По-голям цинизъм с науката не беше проявяван!
Нещо  повече  дори:  и  Лапурж,  и  Амон  подсещат,  че  би
настъпила „черна ера на духовно падение“, ако, не дай си
господи, вземе в борбата връх низшата късоглава раса на
робите,  и  затова  господарите,  полубогове  дългоглави
капиталисти,  трябва  добре  да  внимават  и  вардят
цивилизацията от подобна угроза.

И  тъкмо  това  антиработническо  учение  привлече
огладнелия еснаф и лумпен-пролетарий и създаде силата на
хитлеризма! Защото националсоциализмът хитро замаскира
тия тези и сведе теорията до борба на арийци със семити.
Но и Хитлер ясно поддържа Лапуржа и Амона. Той казва в
една  реч  от  12  април  1932  г.:  „Няма  и  не  може  да  има
никакви  класи.  Класата  е  каста  и  кастата  е  раса.“  В
хитлеристкия  „Справочник“,  издаден  в  стотици  хиляди
екземпляри,  се  казва:  „Общото  население  на  земята  без
маймуните,  полумаймуните и  прилепите е  равно  на  един
милиард  и  600  милиона  примати,  от  които  около  900
милиона  са  хора,  а  останалото  население  е  съставено  от
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човекоподобни  създания  (двуръки)  в  различни  стадии  на
развитие.  Тук  спадат  и  малайците,  много  египетски  и
монголски  племена,  евреи  и  др.“  Според  Хитлера  и
славяните са също между тия низши „двуръки“. Расистът
проф. Ханс Гюнтер поддържа, че смешението на човешки
раси довеждало до физическо израждане. Какво казва обаче
честната, нефалшифицирана наука за тая расистка теория?
Антрополози  със  световно  значение,  като  Торек,  Лушан,
Франц Вайденрайх, Франц Боас, документирано установиха
несериозността на расистката теория. Боас,  който по-рано
сам  е  клонял  към  подобни  схващания,  е  трябвало  да  ги
отрече  след  честна  оценка  на  обилния  материал  от
антропометрични  измервания  върху  имиграцията  в
Съединените  щати.  Заключенията  са  ясни:  теорията  на
расизма е една антипролетарска идеология, продиктувана от
користни интереси и поддържана от пристрастни учени, за
които  не  научната  истина  е  целта,  а  увардването  на
сегашния обществен порядък на угнетение и безправие чрез
класовото господство на капиталиста господар.

А  Вашето  мнение  за  еврейството  и  неговата
културна стойност?

– Искам да ви отговоря с една реплика, която намирам
в пиесата на Голсуърти „Вярност“: „Когато вие (отнася се до
англичаните-арийци) бяхте още полуоблечени диваци, ние,
евреите,  имахме  пророци.“  Върху  интелектуалните
дарования на  семитите никой не  може да се съмнява.  Та
нима  и  днес  едни  от  най-видните  представители  на
човешкия  дух  не  са  евреи?  Имената  на  Фройд,  Бергсон,
Айнщайн  достатъчно  говорят.  Участието  на  евреите  в
културния напредък е голямо и неоспорвано. Няма отрасъл
на наука и изкуство, където евреите редом с избраници на
представители на  други раси да  не  сътрудничат  дейно за
разраста  на  силите  на  живота.  Републиката  на  духа  не
признава раси, а само дарование и вярна служба на идеала
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за истина, добро, красота.

А за еврейството у нас?
– У нас  антисемитски  въпрос  не  съществува,  което

показва,  че  не  сме  заразени  с  бацила  за  „расовите
превъзходства“. Нашите евреи са лоялни граждани, носещи
еднакво  тегоби  и  права  и  дали  доказателство  за  своята
вярност  към  държава  и  народ.  Обаче  еврейската
интелигенция,  с  много  малки  изключения,  не  се  стреми
към  духовни  завоевания,  а  следва  общата  линия  на
практицизъм.  А  би  било  желателно  да  имаме  тая
интелигенция изявена в състезание и на културната арена,
доколкото я има у нас. Дарби за такава дейност не липсват
у  нашите  български  евреи,  но  те  предпочитат  да  ги
пласират  в  по-рентабилни  професии  от  тия  на
художественото и интелектуално занимание.

4. Походът на варварите

Една  необходима  и  важна  уговорка:  приносът  на
германския гений към сградата на културата и напредъка е
неоспорим и велик:  Кант,  Гьоте,  Шилер,  Хегел,  Шелинг,
Шопенхауер, Момзен, Бах, Бетховен, Вагнер, Ницше, Емил
Фишер  и  десетина  още  великани,  равни  тям,  и  то  като
упоменаваме само тия, дето ги няма вече, – са гордост за
Германия  и  за  човечеството.  Но  питаме  се:  Какво  общо
имат  с  тях  днешните  разпоредители  със  съдбините  на
немския народ? И най-важното е:  влезе  ли като основна
съставка в живота на германеца, стана ли отправна сила в
поведението му,  в  неговия усет  и  практика  в  живота  му
хуманитарното  и  човечно  учение  на  тия,  чиито  имена
упоменахме,  или  той  послуша  и  тръгна  след  своите
педагози,  които  на  свой  ред  бяха  и  са  васали  на
бюрократите*  търговци,  изкачили  се  до  върховете  на
държавната йерархия и за  които единствени ценности за
живота  са  каската  на  Вилхелма  и  свирепата  идея,  че
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държавата е мощ и само мощ? Не! Държавата е право!
След  обединението  на  Германия,  а  особено  след

1870 година  в  тая  страна  се  утвърди  една  система  на
възпитание, която заглушава живите и благодатни сили на
човека и го прави механизиран автомат, който е абдикирал
от  гордостта  да  мисли,  под  крак  шествува,  викайки  до
припадък „Дойчланд, Дойчланд юбер алес!“, като забравя,
че  Животът  възправя  сложни и  болни въпроси,  за  чието
разрешение  се  иска  обединената  воля,  здравата  и
свободната  мисъл  и  обистрените  чувства  на  честното
мнозинство – на тия, които в основите на живота създават
неговите блага и го подклаждат за възход и величие.

Средният, германец – работник, бюргер, чиновник –
се отказа да мисли за обществените въпроси, предостави
това на своите канцлери и генерали и механизиран в своята
делнична работа,  зазубряше само това,  което историци и
идеолози Хайнрих фон Трайчке и генерал фон Бернхарди
му поднасяха, за да го затъпят и поробят. 

А какво учеха тия идоли на днешна Германия? Ето: В
своята „Politik“ фон Трайчке поддържа следните тези: 1) Бог
ще  бди,  щото  войната  да  се  повтаря,  за  да  служи  като
драстично лекарство за  човечеството.  2) Абсолютната  цел
на  всяка  държава  е  нейната  мощ.  Бернхарди  разви  и
допълни  ученията  на  Трайчке,  като  поднесе  на  немското
племе  следните  максими  за  заучаване  и  изпълнение:
„Войната  е  една  биологична необходимост от  най-голямо
значение.“  „Ще  трябва  постоянно  да  се  изтъква
неизбежният характер на войната, нейният висок идеализъм
и благотворност като един закон на развоя.“ „Усилията към
мир  са  извънредно  вредни,  когато  оказват  влияние  на
политиката.“ „Усилията, които се правят, за да се премахнат
войните,  са  не  само  глупави,  но  и  крайно  неморални  и
трябва да бъдат отбелязани като недостойни за човешката
раса.“ „Поддържането на мира не може и не трябва да бъде
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целта  на  една  политика.“  „Големите  въоръжения  са
желателни сами по себе си. Те са праусловие, необходимо за
нашето национално здраве.“ „Най-високият идеал на една
държава  е  увеличението  на  нейното  могъщество.“
„Държавата има право да прави завоевания всеки път, щом
го изискват  нейните интереси и  щом има нужда от  нови
земи.“  „Слабите  народи  и  нации  нямат  същото  право  на
съществуване, както могъщите и великите.“ Раймер, барон
Шелендорф и други отидоха по-далече и вярно заключиха
мисълта  на  своите  учители,  като  проповядваха:  „За  да
запази величието си, Германия трябва да унищожи другите
народи и  раси.“  Съпоставете  тия  тези  и  тая  идеология  с
мъдрите  и  велики  мисли  на  Гьоте,  когато  говори  за
народите,  човека,  човечеството,  и  ще  блесне  пропастта,
която  дели  сегашна  Германия  на  националсоциализма  от
Германия на Възраждането и епохите на нейния класицизъм
и романтизъм, които са същинското и вечно нейно величие и
блясък.  Днешният  поход  на  управляващите  германски
слоеве  и  халюциниращите  тълпи,  които  ги  следват,  се
прояви на един, скудоумен и варварски нагон, който напира
да даде заден ход на историята и върне времената на едно
ново  средновековие.  Нима  активът  на  „националната
революция“ ще запише своите дни, за да отбележи в книгата
на  историята  велики  страници  с  деяния  като  тия,  които
днеска  се  вършат  в  Германия?  Херостратовата  слава  с
гоненията  на  народностните  малцинства,  на
напредничавата,  миротворна  и  либерална  мисъл,  на
независимата и честна наука, кладите от книги, клади, чиито
зловещи  пламъци  осветляват  звероподобните  подпалвачи
около  тях,  разрешаването  и  възхвалата  отново  на
студентските дуели, концентрационните лагери, в които се
издевателствува  над  политическите  противници  на
днешните  господари  на  третия  райх,  нима  цялата  тая
социална  патология  има  нещо  общо  с  величието  на
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германския гений, който роди „Фауст“, Деветата симфония
и  Ваймарската  конституция?  Канцлерът  Хитлер,  който  в
своята брошура така презрително говори и цени славяните,
а и неговите близки сподвижници не са да не виждат, че
същинските  проблеми,  които  трябва  да  се  разрешат  за
Германия, са: работа за близо седемте милиона безработни,
сурови  материали  за  мощната  и  парализувана  сега
германска  индустрия,  пазари  за  германското  фабрично
производство,  ревизия на позорните мирни договори.  Как
ще се разрешат тия проблеми? Сам Хитлер в една своя реч
заяви: „Ние не сме теоретици, ние сме практици“, което не
значи  ли,  че  „ние  сме  без  концепция  и  идваме  само  с
настървените  свои  нагони...“  Да  казваш  в  класическата
страна на доктрините и теориите, че не си теоретик – значи
да признаеш своето безсилие за положително строителство.
А  за  да  не  довидят  това  тия,  които  омагьосани  ти  пеят
Осанна,  давай  им  зрелища:  факелни  шествия,  погроми,
паради, вой до припадък от патриотарски възгласи, закани и
театрални  жестове.  Но  когато  утре  изгасне  пламъкът  на
подпалените  сега  зли  чувства,  които  карат  тълпите  да
забравят  окаяното  си  положение,  когато  неволята  на
безработицата,  на  разстроеното  стопанско,  финансово  и
политическо  положение  се  възправи  с  всичката  своя
неумолимост,  тогава  кухите  фрази  за  „величието  на
Германия“ много постна утеха ще се окажат и тогава ще се
разбере всичкият трагизъм на това, което днеска се върши за
сметка на германския народ. А събуденият и отрезвял народ
е страшен съдия.А на нас, малък, слаб, беден и политически
необединен народ, се налага трезво гледище: можем ли да
ръкопляскаме на тия, които преследват своите народностни
малцинства, без да извършим престъпление спрямо нашите
малцинства, които неправдата на съседите ни ги потиска?
Можем ли, без да уязвим своята гордост, да пригласяме на
идеолози,  които  говорят  с  презрение  за  малките  слаби
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народи?  Можем  ли  да  си  позволим  и  хилядната  част  от
подобни оргии като тия, що се разиграват в Германия, без да
рискуваме  изцяло  своите  бъднини  на  свободна  държава?
Мъдрост ни се налага и спокойна, трезва оценка на нещата
и събитията, защото не сме богати, та в лудост да проиграем
част от капитала си. 

5. Плодовете на учителите им

Това,  което  става  в  Германия  на  Хитлер  постави  в
недоумение мнозина, които бяха по инерция свикнали да
мислят, че в тая страна не само веществената култура е на
предна  линия  в  човешкия  напредък,  а  и  хуманитарните
стойности  за  човек  и  човещина.  Но  тия,  които  познават
методите и схващанията на германските водачи, които от
половин век пълнят с упорита последователност главите на
богоизбрания тевтонски череп с максими, добили силата на
навик,  съвсем не  се  учудват  на  това,  което става  днес в
Германия.  Германските  педагози,  националполитици  и
историци  механизираха  една  възпитателна  система,
началата  на  която  са  следните:  1. Германското  племе  е
богоизбрано  и  трябва  да  завладее  Европа;  2.  Малките
народи са от ниско качество и нямат основание за свободно
съществувание,  затова  трябва  да  изчезнат  и  се  претопят
под  пруска  хегемония;  3.  Държавата  е  сила  и  войната  е
единственото  средство,  което  може  да  подхранва  и  дава
величие  на  тая  сила;  4. Договорните  задължения  и
нравствените  повели  са  нищо  пред  интересите  на
държавата;  5.  Усилията  към мир са  крайно вредни,  щом
почнат да влияят на политиката.

Тия максими и тая настойчиво насаждана в умовете
на  германците  идеология  ги  доведе  до  погрома  от
последната  война  и  те  ги  тласкат  днес  до  варварските
ексцеси,  които  върши  днес  националсоциалистическа
Германия и които потресоха цивилизования свят. Генерал
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фон  Бернхарди,  следовник  на  Хайнрих  фон  Трайчке  и
кумир  на  военна  и  шовинистична  Германия,  пише:
„Слабите  народи  и  нации  нямат  същото  право  на
съществувание, както могъщите и великите.“ И ето че един
популяризатор пък на Бернхарди подема и разглася: „За да
си  запази  величието,  германският  народ  трябва  да
унищожи другите раси и народи.“ Това го пише Раймер в
книгата  си  „Пангерманистична  Германия.“  Това
проповядва  и  министър  маршал  барон  фон  Шелендорф:
„Нашият  народ,  казва  той,  има  неотменемо  право  както
върху  Северното  море,  така  и  върху  Средиземното  и
Атлантика.  Ред  по  ред  ние  ще  анексираме  Дания,
Холандия, Белгия, Северна Швейцария, Триест, Венеция и
Франция,  защото  нека  не  се  забравя  великата
цивилизаторска роля, която провидението е възложило на
Германия.“  И  под  командата  на  своите  „слабоумни
педагози“,  каквито ги  нарича Ницше,  Германия  формира
един политически тъп народ, който само реве: „Германия,
Германия над всичко!“ Същият Ницше пише: „Да научат да
се мисли,това съвсем изоставиха в нашите училища“. Туй,
което  висшата  школа  достига  в  Германия,  това  е  една
брутална  дресировка,  нагодена  за  използуване,  за
експлоатация в държавните нужди на легион млади хора.
Не затова ли с огорчение Август Бебел бе характеризирал
германците  като  „народ  от  лакеи“.  И  България  се  беше
уловила за пеша на Германия, а и сега мнозина у нас стоят
халосани  в  екстаз  пред  нея.  Германия,  в  която  всякога
силните на деня и техните васали поданици са презирали
малките  народи!,.Не  срещнах  немец,  пише  пак  Фридрих
Ницше, който да не мрази евреите.“ И добавя: „Питам-се аз
изобщо  в  настояще  време  мислят  ли  още  немците?
Понастоящем те  се отегчават от  ума,  те  не доверяват на
ума... Проклет инстинкт на посредствеността.“

Малкото  издигнати,  свободомислещи  хора  на
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Германия,  които  спасяват  нейната  чест,  не  можаха  да
внедрят своята мисъл и накарат да се почувствува тяхното
величие  от  грамадното  дресирано  множество  на
филистерите, с които гъмжи Германия. И затова днес сме
свидетели на прояви в Германия, които ще останат завеки
черни  страници  в  нейната  история.  Върхът  на  това
звероподобно средновековие  е  удушаването на  свободата
на  мисълта  и  изгарянето  на  книгите,  които  смущават  –
нечестивите  замисли  на  героите  на  „национална
революция“.

6. За борба за мир!

Когато  не  преди  много  германският  генералисимус
Лудендорф  нададе  вик,  че  Германия  трябва  да  се  бори
срещу  всяка  възможна  война  в  Европа,  защото  това  ще
означава  нейното  пълно  разорение,  и  че  той,  ако  такава
война  избухне,  не  ще  вземе  никакво  участие,  защото  не
желае  да  бъде  гробокопател  на  германския  народ,  това
учуди мнозина. Учуди тия, които добросъвестно слугуват
на господарите на живота – магнатите капиталисти, – без
да искат да разберат техните нечестиви замисли.

Гибел  и  разорение  ще  носи  една  бъдеща  война,
защото в нейното сатанинско дело ще бъде впрегната не
смелостта на боеца, не неговото решение на саможертва, а
разрушителната мощ на отровите и заразите. И нека никой
не  си  прави  илюзии:  още  в  първите  дни  на  кървавата
схватка  ще  забръмчат  хилядите  аероплани  с  отровни
бомби,  с  пожаропричинителитермити,  с  бацилите  на
холерата,  чумата  и  тифуса!Страшно  е  да  се  помисли!
Милионно  човечество  ще  загине  сред  гърченията  на
асфиксия  (задушаване)  или  страшната  горячка  (треска  –
бел.  ред.)  на  чумата.  Обезумелите  тълпи  ще  превърнат
земята  в  лудница,  дето  шествува  геният  на  гибелта  и
разорението.  Но въпреки тая  ясна и  предстояща картина
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немалко сили работят за нейното осъществяване. В дъното
на  тоя  пъклен  атентат  срещу  човечеството  стои
заплашеният,  дошел  до  своя  апогей  на  развитие
капитализъм.  Нему  му  трябват  евтини  първични
материали, трябват му пазари и ненаситният му апетит е
насочен към богатствата на земите отсам и оттатък Урал и
Хималаите.Това не е химера, не е фантазия: в разкрития,
дето  беше  замесено  и  името  на  Арнолд  Рехберг,  нещо,
което  тоя  магнат  на  калиевите  соли  в  Германия  сам  не
отрече,  се  ясно  вижда  тежнението  на  френските  и
германските  капиталисти  към  споразумение,  за  да  се
насочи една империалистическа политика на война срещу
Съветска Русия и Централна Азия. Сметки върху подобна
основа  се  правят  и  другаде,  но  хитро  се  прикриват.  И
намират  се  интелектуали  –  писатели,  поети  и  учени,
намират  се  цял  сонм  от  журналисти,  политици  и
всевъзможни пройдохи без морал и  без  човещина,  които
съдействуват на тия замисли и на тяхната подготовка. На
първо  време,  защото  такава  е  силата  на  традициите  и
хипнозата на заблудите, масите ще тръгнат дето ги поведат.

Но  нека  никой  не  си  прави  криви  сметки:  когато
бурята стихне и нейните разорения блеснат, никой от тия,
които са минали през нечовешкото дело и страданията, не
ще се върне на старите позиции. Ако дойде война, това ще
бъде последната империалистична и капиталистична война
и.  след нея  и помен няма да остане от  строя,  който я  е
подготвил. Но ние не желаем с такава цена на разорения и
страдания да бъде откупено едно ново човечество. Защото
нам е свят и скъп всеки човешки живот и не бихме искали
с гибелта на цели поколения да купим щастието на тия,
които  утре  ще  ни  заместят.  Всеки  роден  има  право  на
живот и на дял от борби, болки, радости и празник! Затова
предпочитаме организираната и дружна по-бавна победа на
осъзналата  се  като  сила  трудова  демокрация,  която
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системно, стъпка по стъпка, завоюва и си твори свободата
и  благуването,  пред  рискованите  опити  или  скъпо
заплатени придобивки.

Затова  бием  тревога  и  зовем  всички  честни  хора,
всички добри воли и вярващи в човека и човечеството към
организирана  борба  срещу  замислите,  подготовките,
опитите за една война, която шепа користни, жестоки или
заблудени  смятат  за  желана  и  неотвратима.  Ако  повече
съзнание и повече воля за борба се понесат от многото, от
тия,  които  в  низините  на  живота  са  и  основите  на  тоя
живот и за чиято сметка се кроят ужасите на една бъдеща
война, то ходът на дните ще вземе друго направление и без
лишни страдания, без затриване на цели градове и селища
ще изгрее най-после зората на едно свободно и щастливо
човечество.

7. Диктатори-водачи

Установяванията,  които  изложихме,  биха  могли  да
бъдат  богато илюстрирани с  факти,  които диктаторските
режими на Турция, Унгария, Полша, Португалия, Испания
на  Примо  ди  Ривера,  Югославия  на  Жика  Лазич  са
преобилно записали, но това далече ще надхвърли рамките
на  една  беседа,  каквато  имат  тия  наши  редове.  Една
особена  страница представляват  диктатурите,  установени
във фашистка Италия, националсоциалистическа Германия
и  болшевишка  Русия.[...]  В  Италия  фашизмът  се  понесе
под  лозунга  на  един  нов  цезаризъм,  който  да  доведе
държавата до всемогъщие и осъществен империализъм; в
Германия националсоциализмът въздигна в култ нацията,
чиято  чиста  расова  линия  ще  доведе  до  отърсване  от
униженията  на  следвоенните  договори  и  възземане  към
мощен национален подем; в Съветска Русия бе спечелена
една  социална  революция,  в  която  се  постави  като
праусловие  един  преходен  период  на  диктатура  на
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пролетариата,  след  което  се  обещава  да  дойде  пълното
комунистическо  демократично  общество.  [...]  Но
съдържанието  на  тия  три  диктатури  е  различно:  докато
фашизмът  и  националсоциализмът  са  буржоазни
антидемократични управления, при които няма скъсване с
капиталистичната  стопанска  система,  а  само  едно
принудително  обуздаване  на  конфликта  между  труда  и
капитала,  най-вече в полза на последния,  болшевизмът е
пролетарско  антикапиталистично  управление,  при  което
цяла една класа – буржоазната – е отхвърлена като фактор
в политическия и стопански живот на страната и заместена
с  диктатура  на  пролетариата,  която  диктатура,  както
казахме,  се  смята  само преходен  период,  който ще  трае,
докато  с  повелите  на  държавни  декрети  се  изградят
веществените  условия  за  една  нова  икономика  на
трудовото  общество.  В  това  отношение  публикуваният
проект за новата конституция на Съветите е от историческо
значение. Но и в Италия,и в Германия се силят да покажат,
че  политическите  задачи  на  държавата  не  са  израз  на
волята само на водачите, а на грамадната част от народа.
Така Giovanni Gentile в книгата си „Що е фашизъм?“ иска
да докаже, че двете основни начала на фашизма: 1) че той е
създаден да покори материализма и индивидуализма и 2)
че въвежда родината в закон и религия – са и начала, които
самият  италиански  народ  възвестява.  А  Bortolotto  пише
„фашистката  държава  е  универсална  и  цялостна,  защото
концентрира  и  свързва  в  своя  порядък  всички  дейни
елементи  в  държавата“.  Единството  на  фашистката
държава  се  противопоставя  на  липсата  на  такова  в
демократичната и индивидуалистична държава, която само
подготвяла възхода на социализма. В Германия д-р Гьобелс
заяви:  „Ние  не  говорим  за  демокрация,  но  в
действителност ние въздигнахме суверенитета на народа.
Ние  се  чувствуваме  като  изпълнители  на  волята  на
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германския  народ.“  Същият  при  друг  случай  казва:
„Последиците, които характеризуват нашето дело, могат да
се наречат германска демокрация, една демокрация, в която
народът е  поставен в пряк досег със своята политическа
съдба,  в  която  народът  не  прави  своята  политика,  но
натоварва за това хора, спечелили неговото доверие... Ние
осъществяваме  народна  държава  на  практика.“  А  сам
Хитлер,  като  канцлер,  заяви:  „Партията  стана  сега
държавата.“ Подобни декларации намираме и у D-r Ley и у
Ludwig  Mueller.  Друг  е  въпросът  по  същина  какъв  е  в
действителност сегашният политически режим и в Италия,
и  в  Германия.  Но  в  декларация  от  тоя  род  се  чувствува
необходимостта,  колкото  и  авторитарен  да  е  даден
политически  режим,  да  може  той  някак  си  да  се  облече
като  такъв  на  едно  народно  доверие.  Затова  се  прави  в
Германия  –  за  трети  път  вече  –  народно  допитване  по
извършени държавни актове. Поводите обаче са всякога по
болни  за  сърцето  на  германеца  въпроси  от  външната
политика, по които не би и могло да се очаква липса на
единодушие...представа  за  положението:  самият  факт,  че
хора на диктаторската власт, т. е. господарите а държавата,
се  опитват  да  влязат  в  досег  с  пренебрегвания  народ,
поставя  психологични  пречки  за  искреност  и  всичко  се
излива под формата на прикриване истината. Диктаторите
са най-малко осведомените хора за същинските настроения
и потайни бушувания в народа.

И  затова  само  изненади  ги  пресрещат.  По  самото
естество на диктатурата към възприемане на диктаторска,
антидемократична  идеология  отиват  хора  с  импулсивни
характери,  буйни,  нападателни,  безпаметни  и  немного
скрупулни. Затова и гвардиите на диктаторите се набират
най-вече среди младежи с побойнически склонности. Тая
психика  е  най-годна  да  подкладе  и  международни
недоразумения и стълкновения. Среди догмите, които най-
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често диктаторите са ги присвоили като своя привилегия, е
и тая, че тъкмо един такъв режим е обладан от волята за
издигане държавата и нацията до най-високата степен на
тяхното  величие.  При  това  при  тия  антидемократични
режими боевата сила на държавата е всякога под ръка на
властниците  и  никаква  парламентарна  или  друга
обществена задръжка не поставя спирачка да си служи с
веществената  сила  на  държавата  при  всеки  повод  от
вътрешна или външна причина.  Всичко това,  съчетано  с
авантюристичния дух, който въобще обагря диктаторските
режими, прави подобни управления най-опасни огнища за
международни недоразумения, които могат да доведат до
кървави  стълкновения.  Диктаторските  режими  са
постоянна опасност за войни.

8. Същина на демокрацията

Какви  социологични,  правни  и  етични  черти
обрисуват  демократичните  режими  на  управление?
Държава, в която господарува волята на мнозинството на
народа, е държава демократична. Всякога, когато се говори
за  народа  в една държава, се подразбира мнозинството на
поданиците,  което  упражнява  волята  си  в  държавната
уредба. Това е единство от много хора, които се зачитат в
тяхното  гражданско съзнание и  чиито интереси стоят на
преден план в държавните мероприятия. Това мнозинство
има свои предни изразители, които стават и негови водачи.
В тоя смисъл казват още и  маса  за голямата бройка хора,
водена от свои довереници, което понятие, защищавано и
от  Sombart,  не  е  идентично  с  понятието  тълпа.  Тълпата
действува  автоматично,  под напора  на  афекти  и  при  нея
отделните  съзнания  се  нивелират  до  общи  безпаметни
импулси и прояви. При маса, или народ, в осветлението на
една  демократична  концепция,  ние  имаме  съзнателно
обединени  индивиди,  при  които  съзнанието  е  будно  и
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чиято акция е  средна резултанта  на  осъзнати воли.  Тука
именно  е  основанието  да  се  твърди,  че  при  демокрация
имаме  управление  на  мнозинството  и  че  който  е  срещу
демокрацията,  той  е  въобще  срещу  началото  на
мнозинството като положителна сила, която не може и не
бива да се пренебрегва.

В  какво  се  изразява  волята  на  народа  в  една
демокрация? В това, че изборът на управниците зависи от
волята на болшинството от народа и че подчинението под
властта иде повече от колективното съзнание на доверие
към избраните по волята на народа управници, отколкото
от страх пред силата на властниците. Управниците зависят
от волята на тия, които управляват, и управляваните имат
право на контрола и могат да изразяват своето одобрение
или  неодобрение  на  държавните  актове  на  управниците.
При  демократичен  режим  на  управление  масата  не  е
безрезервно отстъпила правото на почини и мероприятия
само  на  своите  водачи,  а  ежедневно  упражнява  могъщо
влияние  върху  тях:  управниците  управляват  не  чрез
господаруване и принуда,  а  със  своето водачество,  което
следва  внушенията  на  водените.  Тука  има  съществена
разлика  от  установеното  от  Адолф  Хитлер  за
националсоциалистическа  Германия:  „Ние  имаме  една
политическа система, където царува долу дисциплината и
горе авторитетът.“ Кой авторитет? Тоя на властта, облечена
с веществена сила и украсена с догми, или авторитетът на
взаимното доверие, основано върху зачитането правата на
масата? Дисциплината е отраден факт, но има дисциплина
и дисциплина: има такава, която се гради върху гражданско
съзнание, оживено от воля за дело, което щади интереса на
масите, и дисциплина механична, в която дресировката и
парадът  стават  същественото.  А  авторитетът  на  властта,
ако той е действителен, т. е. в хармония с повиците на деня,
би ли се накърнил, ако правото на вето, съвет и допитване
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до  народа  имат  своите  дейни  и  будни  прояви,  каквито
авторитарната  държава  не  допуща?  Историята  още  не  е
казала  последната  си  дума  за  авторитарните  фашистки
режими  на  управление  и  формации  на  нашия  век.  За
демокрацията  тая  история  има  вече  своя  опит  и  своето
заключение.  Режимът  на  демокрацията  задоволява  една
основна потреба на всеки човек: да се чувствува свободен.
Човек  е  същество  жадуващо  за  свобода  и  когато  тая
свобода му е отнета или пък мисли, че тя му е обсебена,
той  е  незадоволен  и  потиснат.  А  свободен  е,  който
командува  –  управляващият.  Понеже  при  демокрация
народът  е,  който  управлява,  то  всеки  чувствува  от
задоволството  на  управляващия  или  от  радостта  на
неговата  свобода.  Извън  тоя  мотив  при  демокрация
свободата  на  слово,  печат  и  сдружаване,  бидейки
незапретени, гражданите имат и тука едно удовлетворение,
без което те се считат онеправдани Демокрацията е велика
школа  за  гражданско  възпитание  и  понеже  при
демократичен  режим  масите  участвуват  деятелно  и
съзнателно  като  първи  фактори  в  държавата,  то  от  това
могъществото на тая държава е увеличено. Войната ясно
показва,  че  и  в  дни  на  върховно  изпитание  това  са
демократичните  страни,  които  най-дълго  и  най-героично
отстояват  суверенитета  и  самостойността  на  своята
държава.  Във  време  на  кризи  демократичните  държави
най-гъвкаво  издържат  несретите  и  най-умело  обхождат
пропастите.  Защото  у  тях  стои  в  резерва  големият
граждански  капитал  на  масите,  закалени  в  свобода,
бранещи достойнството на своята самостойност, честта на
името си. Демократичният режим на управление, опиращ
се на  поддръжката  на  мнозинството от  народа,  е  режим,
при който крутите мерки, страхът от репресии и хипнозата
на  догмите  нямат  това  влияние  и  значение,  както  при
антидемократичните  авторитарни  режими,  защото
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едничкото  насилие,  което  се  провежда  при  режим  на
демокрация, е подчинението волята на малцинството под
това на мнозинството. Но това подчинение има съзнателен
оттенък  и  не  довежда  до  крута  съпротива,  защото  при
обезпечената свобода на изказване мнения и организиране
в рамките на законите позволява при обмяна на възгледи да
се дохожда до компромисни решения, които задоволяват и
двете страни; а, от друга страна, понеже при демокрация
правото да спечелиш мнозинство чрез убеждение е дадено,
то  всякога  едно  малцинство  се  ласкае  от  надеждата  да
спечели  един  ден  масата  и  стане  болшинство.  И  затова
политическите  борби при  демократичен  режим имат  по-
скоро идеен характер и не така лесно довеждат до остри
стълкновения.  И  понеже  демокрацията  апелира  към
гражданското  съзнание,  то  в  процеса  на  обмяната  на
възгледите, при състезанието на политическите идеологии
стават незабелязани преходи и приливи на организираните
в  политически  партии  граждани,  с  което  най-добре  се
обслужва спокойната еволюция в политическото развитие.
Демократичният режим най-малко е пригоден да подготви
условията  за  революция.  Америка,  Англия,  Франция  са
най-добрият пример в наши дни за това твърдение, а като
вземем  пред  вид  и  малките  демократични  страни  на
Европа,  доводите  се  още  повече  засилват  в  полза  на
поддържаната  теза.  Главната  причина,  за  да  има  при
демократичен  режим  на  управление  едно  по-голямо
обезпечение  на  спокойна  политическа  атмосфера  в
държавата, идва оттам, че при демокрация има взаимност
между  управляващи  и  управлявани:  тия,  които  са  горе,
чувствуват своята голяма отговорност пред масите,  които
са ги издигнали до свои водачи, а масите са обладани от
доверие  в  своите  управници.  Това  общо  доверие,  то  е.
което  посочва  местата  в  йерархиите  на  държавата,  и
народът  има  възможност  всякога  да  се  изкаже,  за  да
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потвърди  или  отхвърли  своето  доверие  в  управниците,
защото  като  начало  на  демокрацията  стои  свободното,
пълно и тайно допитване до народа, като израз на правото
на  народа  на  суверенност,в  държавата.  Така  при
демокрация управниците не са и господари на държавата,
както  е  при  диктаторските  режими,  а  само  посочени  от
народа водачи, които имат същото съдържание, както и тия,
които те водят: те са само довереници, които изпълняват
чрез  актовете  на  държавната  власт  пожеланията,  които
народът смята за изгодни за себе си. 

9. Водачи на демокрацията

Какво  е  значението  и  смисълът  на  водача  при
демокрацията? Масата никога сама не смогва да изрази в
определени и ясни форми целите, към които се стреми. У
масата  има  само  настроения  и  неоформени  тежнения:
блазни я едно по-голямо охолство, една по-голяма свобода,
една  по-голяма  просвета.  Но  в  какви  форми и  по  какви
пътища в  сложната  канава  на  обществения живот  ще  се
излеят това по-голямо охолство, по-широка свобода и по-
голяма просвета – това не е  твърде ясно за самата маса.
Масата само носи зародишите на ония пожелания,  чието
осъществяване би издигнало тая маса на по-горно човешко
равнище. Трябва един фокус, който да сгъсти тия дифузни
желания, хрумвания и повици на живота, за да се очертаят
те като требвания на деня, като лозунг и знаме, след което
ще  тръгнат  масите.  Затова  масата  има  нужда  от  водачи,
които ясно да определят целите на кипящото колективно
съзнание, да ги изявят и тогава самата маса, като ги види в
техния определен вид, ще може да ги одобри или неодобри
за  една  практическа  политика.  И  ето,  че  тук  значението
[ролята]  на  водача  при  режим  на  демокрация  е  крайно
важна  и  ценна.  Водачите  на  демокрацията  създават
лозунгите  на  деня,  в  които  се  оглеждат  целите,  които
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наистина  се  подхранват  от  народната  воля.
Демократическият  водач  има  задача  много  по-трудна  и
сложна от тая на авторитареца-управник, който може всяко
свое осмислено или недоосмислено хрумване да облече в
държавен акт, без да се бои, ще бъде ли то одобрено или не
от народа: до народа той не се допитва – той е избраник
свише и има вяра само в себе си и в своите приближени.
Водачът на  демокрацията  има големи отговорности пред
тия, които са го посочили за свой довереник, и той трябва
да посочи и да се стреми да оделотвори такива цели, които,
бидейки  възможни  за  осъществяване,  да  отговарят  на
въжделенията на масата, каква градина за радости може да
бъде  тя,  ако хората  бяха  горди и господари на  силите  и
дните си... Ето нашия народ: малък, честен, жизнен народ,
а колко неволя го притиска.

Живи части от снагата на народа ни са откъснати и
търпят политическо безправие и угнетение.  В Румъния,  в
Югославия,  в  Гърция,  в  Турция  има  наши  братя,  чийто
български  език  и  чиито  българско  сърце  и  мисли  са
неподправени и чисти, а не смеят да се нарекат и изявят като
българи.  Какъв позор за  прехвалената  наша цивилизация,
която  може  да  търпи  такова  срамно  проявление  –
политическото робство. А само това ли е? След парижките
мирове  колко  ярем  легна  върху  половината  човечество.
Алчни банкери и жестоки дипломати оплетоха в задължения
народите:  репарации,  лихви,  секвестри;  цяла  система  от
вампирско  изсмукване  на  средствата  за  съществуване
хвърля  в  стопански  хаос  народите,  над  които  те
командуваха, пияни още от бойни победи... И тука ние сме
най-зле: малки и слаби, без приятели, на нашите болки и
протести не се обръща внимание.

А  и  вътрешни  неуредици:  партизанската  стръв  и
корист подравят и тровят силите на народа и го тласкат в
безпътица и невяра. Съзнанието, че от най-малкия до най-

39



големия  държавен  служител  са  поставени  за  служба,
услуга  и  подкрепа  на  гражданите,  е  слабо,  а  често  и
никакво  в  нашия  бюрократичен  апарат  и  от  тука  колко
патила  и  огорчения  се  разливат!  Прибавете  при  това  и
нищетата,  в  която е  изпаднал народът,  слабата  просвета,
която има, и ще се види как зимата още стои и ледовете и|
оковават българина.Да се отчайваме ли? Не, и хиляди пъти
не! Защото, пак повтаряме: силите на живота са по-здрави
от веригите, които могат временно да ги спънат. При това
неволята  и  страданията  са  велики  учители:  те  събуждат
сили,  те  каляват  нравствено,  те  подготвят  за  възход  и
доброчестина. И тоя възход и тая доброчестина не ще се
забавят да дойдат: жадуваната пролет за човечеството не
може  да  не  дойде,  защото  такъв  е  законът  на  живота.
Трябва само по-настойчиво да се мисли, по-упорито да се
работи  за  разчупването  на  ледовете,  за  да  може
живителната  топлина  на  хубавите  дни  по-скоро  да  се
разлее.  Лъч на  тая  пролет за  живота  е  и „Светлоструй“.
Защото носи ободрения,  защото е пропит с вяра,  защото
учи  на  съзнание  и  сочи  хубавото,  доброто  и  ценното  за
човека и живота. Ах, ако би имало повече такива лъчи, ако
би имало повече от тоя творчески идеализъм, ако имаше
повече такива добри воли и чисти сърца: как скоро би се
променила  нашата  действителност,  как  радостно  би
последвала  пролетта,  за  която  копнеем.  Чуден  е  нашият
народ: млад и надежден. Той може да е грешил, може да
има какво още да отмахва от себе си, което му пречи да
бъде  напълно  това,  което  трябва  и  може  да  бъде,  но
неговите грешки и неговата несръчност не са от изтощение
или изрода, а от младенческа неопитност. Народ, който е в
предпролет.  А  за  неговата  пролет  трябва  да  работят  с
преданост, с неупадащ порив и с твърдо съзнание всички,
за  които  народът  ни,  името  ни,  езикът  ни  имат  цена  и
струват да се живее и работи за тях.
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10. Когато се пробуждат зверинните наследия

Проблемата  за  еврейството  е  била  всякога  от  ония
проблеми,които събуждат повече страсти и предубеждения,
отколкото  спокойно  и  разумно  разглеждане.  Но  особено
след възхода на  националсоциализма ние виждаме колко
много още в цивилизованото човечество дремят и често се
пробуждат  зверинните  наследия  на  някогашния
питекантроп: това пролича особено ясно в ония ексцесии и
техните идеологични обоснования, на които еврейството бе
прицел и плячка. А щом горните върхове на едно общество
могат  да  загубят  трезвост  и  уважение  към  истината  и
човека,  то  какво  остава  за  тълпата?  Тя е  всякога  повече
склонна към импулсни прояви и не особено високо цени
задръжките на разума. И тъкмо защото живеем в епоха на
страсти, студията на д-р В. И. Бинщок „Евреи – творци на
култура“  прави  едно  превъзходно  впечатление:  в  нея
говори не слепият фанатизъм, а  спокойното разглеждане,
дето цифрата с цялото нейно безпристрастие е доводът за
заключенията, които се вадят при разглеждане въпроса, в
каква мярка имат надареност евреите. Че евреите са едно
способно племе, това никой сериозен човек не е дръзвал да
отрече. Само че най-често искат да сведат тия способности
към практическата  дейност  в  търговската  и  финансовата
област. А от тука се вадят и коват козове за насаждане на
лоши чувства към евреите. Като че ли капиталът признава
раси и държави и не е еднакъв във всички ръце!

Но истината  е  там,  че  еврейството  е  давало  и  дава
избраници  на  човешкия  род,  които  в  делото  на  духа  са
проправяли  и  проправят  път  към  повече  правда,  повече
красота  и  повече  свобода  за  човечеството.  Това  никой
честен човек не бива да оспорва! Книжката на д-р Бинщок
ще даде на тия, които уважават истината, още някой и друг
довод, за да отстояват една позиция, която е позиция на тия,
които  не  във  враждите  между  хората,  а  в  техните  общи
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усилия към напредък виждат оправданието и гордостта на
човешката участ.

11. Еврейството в живота

Сложната и пълна с величие и сгромоли, напоена с
много мъдрост и страдания история на еврейството е едно
от  най-интересните  исторични  явления  на  старата  и
средновековна история.  И не  за  това  ли  Вехтият завет  е
книга,  в  която  за  всички  времена  ще  има  какво  да
интригува  човешкия  дух!  А  еврейското  средновековие  с
главоломната метафизика на Кабалата е една от странните
и големи страници от културната история на човечеството.

Носещо гордото съзнание за своя мисия, еврейското
племе е понесло скрижалите на божи заповеди, обособило
се е след разгрома на своето ядро в пръснатите по цял свят
общини  на  гетото,  където  еврейският  дух  се  пази  и
култивира като свята традиция. Така, макар и приобщено
към културата на народите, гдето еврейските клонки са се
установили, еврейството пази ясни свои самобитни черти,
които са и негова гордост, и негова беда. Племе даровито,
богато  на  опит  и  дръзновения,  еврейството  е  дало  във
всички  отрасли  на  живота  свои  висши  представители,
които  са  гордост  и  за  целия  човешки  род.  Абстрактна
философия и делничен практицизъм, художество и точни
науки, съзерцания и революционен подвиг имат в своите
страници  записани  имена  на  евреи,  които  безспорно
говорят  за  богатите  и  ценни  заложби  в  душата  на  тия,
които често останалите мерят с подценка и пренебрежение.
Но за да проличи какви възможности са открити за дело в
живота, еврейството даде със своето палестинско царство
пример,  който дълбоко поразява.  Ето:  Там,  в  щастливата
Арабия,  гдето  щастието  е  било  само  мираж,  а
действителността – сурова борба с една мащеха, природа-
скъперница, за да даде на човека охолно съществуване, там
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се даде къс земя на евреите, за да осъществят своя блян: да
имат своя държава. И виждаме, че с хиляди хора – и неуки,
и  учени  –  еднакво  се  заемат  да  направят  от  пустинята
плодородни селища.  Легендата,  че евреинът е негоден за
земеделска работа  – пропадна.  Защото тия плантации на
портокалови гори, на земеделски култури са дело на една
воля за победа и на една упорита борба със земята, които
трогват и учудват.

А строителният подвиг на градове като Тел-Авив е плод
на  усилието  и  вярата,  където  умът  и  здравата  мишца
направиха съюз, за да изградят дело, което сочи за жизнените
сили на един непознат народ. Евреинът в Палестина доказа,
че влага еднакво ценене и гордост в грубия ръчен труд и във
висшето  духовно  търсене.  Тия  инженери,  прависти,
университанти,  които  редом  до  скромния  неучил  свой
сънародник  копаха,  зидаха,  прокарваха  пътища,  канали,
кабели са ободряваща проява на висши човешки качества и
добродетели.

Но  малка  е  Палестина  за  цялото  еврейство.
Еврейството и занапред ще продължава да съжителствува с
тия  среди,  в  които  е  поселено,  за  да  приобщи  своите
усилия за общ възход.

И най-странното противоречие на нашите дни е, че не
са  престанали  от  време  на  време  изблици  на  възродено
средновековие,  които  позорят  нашия  век  на  нравствено
освободени и духовно въззети човешки съзнания.  Но ще
мине тая огница и в просветлението на една по-човешка
задруга  ще  се  види,  че  когато  всички  са  равни  пред
законите на една страна, всички еднакво съдействуват за
нейния напредък и благополучие.
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ІІ. Цеко Торбов (1899-1987)

Цеко Торбов защитава през 20-те години на ХХ в. два
доктората  по  право  и  философия  в  Германия.  През  този
период  е  близък  сътрудник  на  немския  философ Леонард
Нелсон.  Цеко  Торбов  остава  през  целия  си  живот
последовател на неговите идеи. През втората половина на ХХ
в. превежда, заедно със своята съпруга Валентина Топузова-
Торбова  основните  произведения  на  И.  Кант,  за  което
получава  Хердерова награда от  Виенския университет през
1970 г. 

Автор  е  десетки  монографии,  студии  и  статии,
посветени  на  философията  на  правото,  политиката,
образованието. 

Цеко  Торбов  е  основна  фигура  в  българското
нелсонианство. 

Леонард Нелсон е етичен социалист. Сътрудникът на
Нелсон, В. Айхлер, е в основата на официалната програма
на Германската социалдемократическа партия, приета през
1959 г., в която се акцентира върху етическите принципи в
разбирането  на  социализма.  Нелсон  е  инициатор  на
Международен  съюз  на  младежта  и  Международен
социалистически борчески съюз и др.  След забраната от
националсоциалистите  през  1933  г.  на  Международния
социалистически борчески съюз дейността му продължава
в  нелегалност.  Много  от  последователите  на  Леонард
Нелсон загиват в борбата против националсоциализма.

Цеко  Торбов  се  завръща  в  България  като
нелсонианец,  убеден  етичен  социалист,  вегетарианец,
вярващ  в  рационалното  самоопределение.  Огромният
интелектуален и  практически  опит,  който Цеко Торбов е

44

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


натрупал  в  Германия  го  подтиква  да  го  приложи  и  в
българските условия, но не само като преподавател, но и
като  организатор.  Една  такава  негова  инициатива  е
създаването  на  Клуб  на  вегетарианеца  в  Италианското
училище и за председател е избрана Валентина Топузова,
която  отбелязва,  че  в  него  участват  ученици  с  леви
убеждения,  между  които  е  Валери  Петров
(Басат-https://www.google.com/search?q=Емил+Басат+в+17
%3A54+ч.&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&oq=Емил+Бас
ат+в+17%3A54+ч.&aqs=chrome..69i57.154).

Статията на Цеко Торбов, посветена на държавната и
социална философия на Мусолини е публикувана през 1936 г.
По това време Цеко Торбов е учител в Италианското училище
и вероятно един външен повод за написването на тази статия
може да се разглежда като служебно задължение. Но по важен
е  съдържателният  аспект,  защото,  за  разлика  от  другите
български философи, които пишат за фашизма и които ясно
изразяват своето отрицателно отношение,  в  текста на Цеко
Торбов това липсва. Като цяло се запазва един академичен тон.
Това дава повод на някои изследователи да заподозрят Цеко
Торбов в симпатии към фашизма (Milkov 2005: XXXIX). Но
очертаната държавна и социална философия на Мусолини и
респ. на фашизма коренно е различава от ценностите, които
отстоява българския философ. За да се освети отношението на
Цеко Торбов към идеологията на фашизма е необходимо да се
очертаят  ценностите,  характерни  за  нелсонианството  и
защитавани през целия си живот от Цеко Торбов. В същата
1936  година,  когато  излиза  статията  за  Мусолини  той
публикува  и  студията  „Кант  и  философията  на  разума“,  в
която пише: „Ние живеем във една време, в което безверието е
убило почти всичко у нас, за да ни направи жалки играчки на
толкова теории, на толкова книги, написани в по-голямата си
част, за да овехтеят по рафтовете на библиотеките. Истината
не се търси вече, едната, вечната истина. Книгите не се пишат
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заради  истината,  а  само да  сочат  на  поколенията  силата  и
могъществото на оня, който ги е написал. В тях обикновено е
подкопана вечната необходима истина, за да се открои тоя или
оная автор или само за да се фотографира действителността в
нейния исторически ход. Нашето време е наследник на етико-
философската анархия на ХІХ век. Ние се намираме в едни
исторически  момент,  в  който  вярата  в  човешкия  разум  е
съвършено  разнебитена.  Както  във  философията,  така  и  в
политиката  и  възпитанието  владее  един  съдбоносен
релативизъм, който заплашва да унищожи ценностите на една
просветена  философията“  (Торбов  1993:  15).  Казаното
означава,  че  фашизмът  е  израз  на  етико-философската
анархия, характерна за ХХ век и в него се проявяват всички
описани симптоми, които отбелязва Цеко Торбов. Цеко Торбов
е защитник на т.нар. от него просветана философия (особен
вид неокантианство, основното в което е доверието в разума).
Цеко  Торбов  многократно  подчертава  в  статията  си  за
Мусолини, че фашизмът е спиритуалистичен, мистичен, т.е.
антирационален.  На  защитата  на  индивидуалната  свобода,
която  се  отстоява  от  просветена  философия,  фашизмът
противопоставя етатизъм; на защитата на правовата държава,
фашизмът акцентира върху правото на силата; на пацифизма,
отстояван  от  просветената  философия  фашизмът
последователно защитава войствеността на силния водач; на
радикалния антиклеракализъм, характерен за нелсонианството
Мусолини  защитава  особен  вид  религиозност.  Фактически
идейният свят на Цеко Торбов е коренно различен от онова,
което  се  защитава  от  Мусолини.  Освен  това  самият  Цеко
Торбов  има  социален  опит  от  събитията  в  България  след
Септемврийското въстание от 1923 г. „В началото на лятото на
1924 г. трябваше да напусна Окръжния съд в града, където бях
вече  съдебен  кандидат  с  права,  за  да  поема  като  адвокат
работата в адвокатското бюро на вуйчо си Петко Деков. Той
беше арестуван от  властта на Демократическия сговор под
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давлението  на  своите  политически  противници.
Демократическият  сговор  беше  тогава  политическата
групировка  на  всички  буржоазни  партии  и  партията  на
социалдемократите, която групировка на 9 юни 1923 г. свали
от власт с военен преврат Българския земеделски народен съ-
юз, който бе поел управлението в държавата по парламентарен
ред след Първата световна война. Вуйчо ми беше обвинен, че
е служил като ятак на разбойническа банда в село Салановци,
Оряховска  околия.  В  действителност  това  беше  група
нелегални  комунисти,  останали  в  страната  след  прочутото
Септемврийско въстание от 1923 г. Това забележително в по-
литическата  история  на  България  народно  въстание  беше
организирано  от  Комунистическата  партия  против
управлението на Демократическия сговор. В него участваха не
само  комунисти,  но  и  пострадали  от  преврата  през  юни
земеделци и недоволни прогресивни хора. То беше жестоко
потушено от властта. В бюрото на вуйчо ми, който беше водач
на Българския земеделски народен съюз в града и околията,
бяха изостанали редица дела, по които обвиняемите не искаха
да отидат при други адвокати.  По онова време адвокатите,
които се явяваха като защитници по наказателни дела срещу
комунисти  или  земеделци,  членове  на  Земеделския  съюз,
биваха заплашвани с репресии от страна на привържениците
на националистическите партии и организации, каквито тогава
имаше  много.  Такива  адвокати  обикновено  имаха
неприятности и с властта, която намираше постоянно поводи
да  им  пречи  в  работата  и  да  им  се  бърка  в  частния  и
обществения  живот.  Най-сериозното  и  тежко  дело,  което
предстоеше да бъде разглеждано от Оряховския окръжен съд,
беше  делото  по  обвинението  на  много  земеделци  и  някои
комунисти  в  участие  против  деветоюнския  преврат  1923  г.
Обвиняемите бяха към 30, а свидетелите надминаваха 120. По
времето на  преврата  на  9  юни 1923 г.  привържениците  на
Земеделския съюз в Оряхово и околията не искали да предадат
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властта,  особено  когато  са  научили,  че  и  на  други  места
земеделците  се  държали.  В  града  и  в  някои  села  станали
сблъсквания, имало стрелба и убити. Срещу участниците в
тези  сблъсквания  било  заведено  дело,  материалите  се
събирали цяла година, а когато моят стаж в съда свърши, стана
и насрочването на делото. Когато се заех с изучаването на това
дело, бях на 26 години и нямах никакъв опит като адвокат, а
още по-малко по наказателни дела от политически характер.
Обвиняемите,  част  от  които  бяха  пуснати  на  свобода  под
гаранция, и техните близки, както и близките на онези, които
бяха успели да избягат зад граница, не даваха и дума да става
да взема в помощ и други адвокати. Духовете през 1924 г. още
не  бяха  се  успокоили  и  всички  се  страхуваха,  че  чужди
адвокати вместо да помогнат могат да навредят. А чужди за
тях  бяха  всички  адвокати,  които  не  им  бяха  познати  като
привърженици  на  Земеделския  съюз.  Сам  аз  не  бях
привърженик на Съюза, но тъй като бях в бюрото на Петко
Деков, не можеше да се приеме, че бях чужд човек, поради
което и всички се отнесоха по делото с доверие към мен.“
(Торбов 1996). 

След  завръщането  му  в  Германия  през  1925  г.  той
разказва на Нелсон за събитията в България: „В Гьотинген
ме очакваха със спокойната увереност на добри приятели,
които знаеха, че ще се завърна. Беше ми приятно да ги видя
със  същата  сериозна  и  изискана  стойка,  същото
непринудено държане, както и преди. Разказах на Нелсон
за  Оряхово,  за  новите  преводи  и  статиите.  Той  се
интересуваше за политическото положение у нас, от изхода
на  партийните  борби  от  последните  години,  от
новосъздаденото положение за организационен живот сред
работниците и селяните след тежките изпитания от 1925 г.
Новото, което можах да му кажа в това отношение, беше
началото на образуването на така наречения Единен фронт
между  комунисти  и  леви  земеделци  от  Българския
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земеделски народен съюз, които след 1923 г. не искаха да
продължат  по  утъпкания  път  на  миналото,  който  доведе
Земеделския  съюз  до  катастрофата  на  9  юни  1923  г.  Не
знаех  как  да  обясня  този  Единен  фронт  тогава,  освен  с
приемането, че в началото и в основата си той беше само
съюз на преследваните от властта на буржоазията,  които
макар  и  от  различни  лагери  и  с  различни  политически
убеждения, се търсеха, за да си помогнат в началото лично,
а  после  и  в  борбата  за  създаването  на  открита  или
нелегална организация, която да събере и обхване отново
разпръснатите  и  наплашени членове на  разтурените вече
политически  партии  и  обществени  организации  на
работниците  и  селяните.  Нелсон  слушаше  с  голямо
внимание  разказа  ми.  Той  отбелязваше  с  видимо
задоволство този съюз между работниците и селяни у нас и
разбираше много добре значението на началния момент на
неговото  създаване,  определен  от  еднаквата  участ  на
преследваните  членове  и  съмишленици  на
Комунистическата партия и Сьюза на земеделците. Накрая
искаше  да  узнае  дали  са  поставени  някакви  сериозни
основи  за  съвместна  дейност  с  оглед  на  по-далечно
бъдеще, дали отношенията между работниците и селяните
и  техните  водители  в  организацията  на  Единния  фронт
почиват на взаимно зачитане и доверие. Казах му, че хората
от тези среди хранеха добри надежди, нищо по-точно обаче
не знаех да му съобщя. Нелсон се осведоми най-подробно
и за личните ми работи и се зарадва, че мога вече да остана
при него  продължително  време  или  както  му  казах  –  за
неопределено време.“ (Торбов 1996: 120-121). 

Идеята  за  Единен фронт между социалдемократи и
комунисти  се  издига  и  от  последователите  на  Нелсон  в
годината преди националсоциалистите да завземат властта
в  Германия  през  1933  г..  Международният  съюз  на
младежка инициира спешен апел за съвместна предизборна
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кампания  за  изборите за  Райхстаг  през  юли  1932  г.  на
Социалдемократическата  партия  и  Комунистическата
партия.  Този  призив  е  подписан  от  Кате  Колвиц,
писателите  Курт  Хилер,  Ерих  Кестнер,  Хайнрих  Ман,
Ернст  Толер и  Арнолд  Цвайг, както  и  учените  Алберт
Айнщайн,  Франц  Опенхаймер,  Емил  Гумбел и  Артур
Кронфелд. През 1932 г.  във вестника на Международния
социалистически борчески съюз „Der Funke“ е публикуван
призива за обединение.

1. Мусолини и неговата държавна и социална 
философия

І

Философските  и  мистични  елементи  в  мисълта  на
Мусолини са онази област на неговия дух, която дори и в
Италия  до  скоро  не  е  била  предмет  на  специални
изследвания. Както в Италия, така и извън нея, Мусолини е
бивал разглеждан преди всичко като държавник и партиен
или народен водач и трибун, нещо, което до голяма степен
се обяснява с трескавата практическа деятелност на Дучето
през  първите  десет  години  на  фашистския  режим.  Сега,
обаче, интересът към всестранното опознаване личността на
Мусолини  като  едно  извънредно  явление  в  духовния  и
политически  живот  след  Голямата  война  става  по-широк.
Фашизмът вече преминава границите на своята родина като
учение, което претендира да обедини света в един нов дух.
Величието  на  Римската  държава  от  времето  на  Цезариге
требва  да  се  поднови,  мислят  фашистите,  но  не  в
териториалните  граници  на  стария  Рим,  а  в  духа  на
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фашизма.1

В действителност, ние живеем под знака на фашизма.
А това  значи,  че  той се  налага  на  вниманието,  както  на
хората на делото, така и на тези на теорията. Въпросът тук
не  засега  нашето  отношение  към  фашизма  –  нашето
одобрение или неодобрение; ние можем да се съгласим с
него, можем и да го отречем; онова, обаче, което не можем
да направим, това е – да го игнорираме.

Но бихме ли могли да се занимаем с фашизма, без да
държим  сметка  за  неговия  основател,  без  да  мислим  за
Мусолини? Всеки, който е изучавал фашисткото учение, знае,
че в тази си работа не е могъл да не се натъкне на личността
на  Мусолини.  И  затова,  който  пита  за  по-дълбоките  –  за
философските и религиозни основи на фашизма, требва да
потърси същите тези елементи и  в  мисълта  на  Мусолини,
създателят на това учение. Защото, както сам Мусолини казва:
„Четири години история бляскаво доказаха,  че Мусолини и
фашизмът са два образа на едно и също нещо: те са две тела и
една душа или две души и едно само тяло.“ „Аз не мога да
изоставя  фашизма“,  казва  Мусолини,  „защото  го  създадох,
защото го отгледах, укрепих, защото го наказвах и защото все
още постоянно го държа въ юмрука си!“ Опитът да се отдели
Мусолини от фашизма или фашизмът от Мусолини е за самия
Мусолини,  „най-безполезният,  най-гротестният,  най-

1 Mussolini,  Discorso,  All’Assemblea  del  partito  nazionale  fascista,  24
gennaio  1924.  In:  „Scritti  e  discorsi  di  Benito  Mussolini“,  editione
definitiva,  Volume IV,  II.  1924,  стр,  45  сл.  Milano  1934.  Срв.  също
Alfredo Rocco, La transformazione dello Stato. Dallo Stato liberale alio
Stato fascisto, стр. 17 сл. сл. Roma 1927. Giulio Monte- major, Lo stato
fascista,  стр.  55  сл.  сл.  Palermo  –  Roma  1928.  Giuseppe  Bastianini,
Rivoluzione,  стр.  Ill  сл.  Roma.  –  Arnaldo  Mussolini,  Azione  fascista
(Articole de 1929), стр. 165 сл. сл. Milano 1930. Comment all’Azione,
стр. стр. 119 сл. сл., 326. Milano 1929. G. Bottai, Mussolini costruttore
d’impero,  In:  „Mussolini  (Tutto)“,  Montava 1929.  F.  V.  E.  Bru sea,  II
principe della stirpe e della rinascenza imperiale di Roma nel secolo XX.
La figura e l’opera di Mussolini in faccia alia storia. Catania 1928



смешният опит,  който може да  бъде помислен“.1 Духът на
Дучето, така както се манифестира в годините от заемането на
властта  от  страна  на  фашистите  в  Италия  до  днес,  при
голямото  влияние,  което  фашизмът  има  като  теория  и
практика вътре и вън от Италия – не може да е резултат само
на  чужди  влияния.  Все  требва  да  има  нещо  самородно,
елементарно в него, нещо такова, което да характеризира само
него.  И  ние  се  питаме  тогава,  кои  са  философските  и
мистични елементи в мисълта на Мусолини, онези елементи,
които, заедно с заетото от други, са дали последните основи
на неговите разбирания за живота на отделния индивид, на
обществото и на държавата?

Намерението ни тук, разбира се, не може да е – да
търсим системна философска и религиозна мисъл у Мусо-
лини,  а  да посочим само общо на философската и рели-
гиозна мисъл у Мусолини, така както я откриваме в някои
негови  речи,  статии  и  книги.  Значи,  ние  няма  да  се  за-
нимаваме с онова, което Мусолини е изработил в себе си
изключително  в  близко  или  далечно  съседство  с  други
учени  и  философи.  Списъкът  на  тези  последните  би
обхванал имена като Ницше, Ренан, Сорел, Маркс, Прудон,
Щирнеръ  и  др.  Също  така  ние  бихме  намерили  у  него
много от Бергсон, от прагматистите,  от Джентиле, а така
също  и  от  религиозните  учения  от  края  на  миналото
столетие и годините преди Големата война2. Това, колкото и
да е интересно, нема да ни занимава тук.

За  ония,  които  виждат  у  Мусолини само  политика,
държавника  и  човека  на  делото,  задачата  –  той  да  се

1 Mussolini, Discorso, А1 congresso femminite dellc tre Venezie 1. glugno
1923. Ju „Scrltti  e discorsi  etc.“,  vol.  III,  L’inizio della nuova politica,
(28.ottobre 1922 –31.dicembre 1923), p. 110. Milano 1934–XII.

2 Срв. Nino Оrsi, Fascismo с legislazione fascista, стр. 45 сл. сл. Milano
1928.  –  Giulio  Montemayor,  цит.  съч.,  стр.  55  сл.  сл.  –  Arnaldo
Mussolini, цит. съч. 37 сл. сл. – А1dо Вегtе1е, Aspetti ideologic! del
Fascismo, стр. стр. 53 сл., 77 сл., 113 сл, 138 сл., 157 сл. Torino 1930.



разгледа и като философ и мислител, може би ще се види
трудно разрешима. И требва да признаем, че те до нейде
имат право. Защото, в действителност, с живота си до сега
Мусолини даде ясно да се разбере, че се интересува преди
всичко от историята и фактическия ред на нещата в жи-
вота. Никъде в неговата дейност до сега ние не го виждаме
да  теоретизира  или  да  се  занимава  с  философски  про-
блеми,  предметът  на  които  да  лежи  некъде  извън
действителността, в областта на абстрактните построения
на  човешката  мисъл.  „Философията“,  казва  той  на  едно
място,  „трябва  да  мълчи  пред  политическите
необходимости“1. А по-нататък – „философите разрешават
десет проблеми на книга, но не са в състояние да разрешат
нито една в реалността на живота.“ Мусолини не отрича
големото  значение  на  умствените  занимания;  това  ще
имаме достатъчно случаи да видим. Напротив, за него те са
нещо добро. Но – само тогава, когато се употребяват, „за да
се разкритикува социализма, либерализма, демокрацията“:
за  да  се  просветят  духовете  от  гледището  на  фашизма
върху  проблемите  на  съвременния  живот.  Ако  умът  се
употреби,  за  да  критикува  „всичко  онова,  което  е  за
критикуване в едно такова цялостно движение, каквото е
фашисткото,  тогава  аз  ви  заявявам  открито,  че  вместо
безсилната  професура  –  предпочитам  милицията,  която
действува“2.  Значи,  Мусолини общо не  се  интересува  от
философията и науката като такива сами за себе си, а само
до  толкова,  доколкото  те  са  в  служба  на  практическите
цели на живота.

Същото требва да се каже и за отношението му към

1 Mussolini, Discorso, replica ai senatori, 27. novembre 1922. In: „Scritti e
discorsi etc.“, vol. Ill, стр. 31

2 Mussolini, Discorso, „Intransigenza assoluta", 25 giugno 1925. In: „Scritti e
discorsi etc.*, vol. V. Scritte e descorsi dal 1925 al 1926, стр. 111. Milano
1934 – XII.



религиозните проблеми. Той не се интересува от догмите на
църквата, не се занимава с проблемите на теологията, макар
и да говори за Бога в Парламента така, както малко преди
него са говорили, макар и да разреши дългата и тежка криза
в отношенията между италианската държава и Ватикана.

Затова  ние  няма  да  търсим  у  него  системна
философска и религиозна мисъл, тъй като такава не ще се
намери; той не се е занимавал школски с философски и ре-
лигиозни проблеми, той не е философствувал научно. Той
не е и могъл да теоретизира, тъй като, както вече се каза,
като политик, той е требвало да действува, да се справя с
проблемите, които животът непрекъснато му е поставял.

И все пак, ако е интересно да се занимаем с Мусо-
лини като мислител и философ, то е – защото, макар и така
много определен като човек на практичната политика, той,
все пак, на места е показвал своя интерес към мисълта като
такава.  Както сочат некои италиански автори:  Опитът на
живота  и  на  историческата  действителност,  доловени  от
него  с  такава  сила  и  оригиналност,  е  придал  и  на
размишленията  му  известен  оттенък  на  подчертана
оригиналност, от която може би се е и развила и неговата
теоритическа  мисъл1.  Мусолини  още  на  младини  се  е
интересувал от философия, от история на философията, от
религиозни проблеми и чете „Моралът на позитивиститe“
от Ардигб и „История на философията“ от Фиорентино; а
по-късно,  на  свой  ред,  пише  една  „История  на
философията“, една книга върху „Истинският Иван Хус“ и
едни изследвания  върху  произхода  на  християнството.  С
тези  негови  работи,  обаче,  и  в  Италия  не  се  занимават
много, тъй като липсват точни данни за интересите му в
тази област. По-важни източници имаме от по-ново време,
когато в речите си говори, че „фашизмът не е само дело, а

1 Armando Carlin i, Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini, стр. 13.
Roma 1934.



също и мисъл1, че трябва „да се създаде философията на
италианския  фашизъм“,  че  „под  страх  на  смърт  или  по-
лошо,  на  самоубийство“,  трябва  да  се  създаде  „тело  на
доктрини“.  „Тази  нова  насока  на  фашистката  дейност“,
казва Мусолини, „не вреди – съвсем съм уверен в това – на
оня  великолепен  дух  и  войнствен  темперамент,  особена
характерна  черта  на  фашизма.  Да  се  допълни  мозъка  с
доктрини и здрави убеждения – не значи да се обезоръжи,
но  да  се  заздрави,  да  се  направи  дейността  все  по-
съзнателна.  Войниците,  които  знаят,  защо  се  бият,  са
винаги най-добри.  Фашизмът може и трябва да вземе за
девиз Мациневия бином: „Мисъл и дело“2. Една година по-
късно той твърди: „Този политически процес е придружен
и от един философски процес; ако е вярно, че материята бе
останала  за  един  век  върху  алтарите,  днес  духът  заема
нейното место... Всички създания на духа – като се почне с
религиозните – идат на пръв ред... Когато се казва, че Бог
се връща, това ще рече, твърди се, че се връщат ценностите
на  духа.“3.  И все  така,  в  духа  на  този  италиански
идеализъм,  Мусолини  по-късно  казва  вече,  че
„италианският  фашизъм,  всъщност,  не  бе  само
политически бунт, а и духовен бунт“4. Спиритуалистичните
тенденции в мисълта на Мусолини преобладават почти в
всичките му речи. Още в Парламента, когато дискутира със
социалистите, той заявява на едно място: „За нас не само
не съществува некакъв дуализъм между материя и дух, но
ние анулирахме тази антитеза в синтезата на духа.  Само

1 Mussolini,  Discorso,  Sintesi  della  buona  politica,  7.  agosto  1924.  In:
„Scritti e discorsi etc.", vol. IV, стр. 243.

2 Mussolini,  Lettera  a  M.  Bianchi,  27.  agosto  1921,  In:  „Messaggi  e
praclami“, стр. 39. Milano 1929.

3 Mussolini, Dove va il mondo, in Gerarchia, I, 1922, № 3. In: „Tempi della
rivoluzione fascista“, стр. 34 сл. Milano 1930.

4 Mussolini. Messaggio alio societa inglese, 5. gennaio 1924. In: „Messaggi
e proclami, стр. 107. Milano 1929.



духът съществува, нищо друго: нито вие,  нито тази зала,
нито  нещата  и  предметите,  които  преминават  във
фантастичния  кинематограф  на  вселената,  която
съществува, доколкото аз я мисля и само в моята мисъл, не
независимо от  мисълта  ми“1.  При един друг  случай  пък
Мусолини изказва следните мисли: „Понекога съм заставал
пред  науката,  за  да  видя  моето  лично  становище,
становището на моя дух по отношение на този факт: преди
всичко, за да го определя. Не казвам, че моето разбиране е
вярно;  вие  можете  и  да  го  отхвърлите,  ако  го  намирате
неточно или недостатъчно. Не ще съмнение, че науката се
стреми  към  най-големия  успех;  не  ще  съмнение,  че
науката,  след  като  е  изучила  света  на  явленията,
непрекъснато търси да обясни причината. Моето скромно
предупреждение  е  това:  не  смятам,  че  науката  може  да
достигне да обясни причината, и значи, винаги ще остане
една непозната зона, една затворена стена. Човешкият дух
требва да напише върху тази стена само една дума:  Бог.
Значи, според мен, не може да съществува конфликт между
наука  и  вера.“  А  коя  е  областта  на  философията?
„Философията  има  своето  поле“,  казва  Мусолини  по-
нататък, и то е „това на духа. Има една зона, запазена за
разглеждането  на  най-високите  цели  на  живота.  Науката
тръгва  от  опита,  но  по  необходимост  стига  до
философията,  и според мене, само философията може да
осветли науката“2. Ясна е мисълта на Мусолини: знанието
и  науката  се  занимават  със  света  на  сетивния  опит,
проблемата  на  духа,  обаче,  в  която,  накрай,  се  вливат
всички  други  проблеми,  принадлежи  изключително  на
философията. Тя е философска проблема, а заедно с това –

1 Mussolini,  Discorso  del  1.  dizembre  1921,  In:  Discorsi  del  banco  di
deputato“, стр. 118. Milano 1928.

2 Mussolini,  Discorso,  A1 congresso delle  scienze,  31.  ottobre 1926.  In:
„Scritti e discorsi etc.“, vol. V, стр. 464.



и религиозна проблема. В една беседа, държана през 1929
г.  пред  философския  конгрес,  между  другото  Мусолини
изказва надеждата, че не е далеч големият разцвет на духа.
Той се надява, че в не дълго време ще имаме една голяма
философия,  една  голяма  поезия,  едно  голямо  изкуство.
Материалите  за  това  се  изработвали.  И  тези  материали,
според Мусолини, като имаме предвид времето, в което се
е  развивал  и  живял,  навярно  ще  са  постиженията  на
съвременната философска мисъл, най-вече онази, която е
имала  влияние  в  Италия  –  според  добри  познавачи  на
Мусолини:  контингентизмът,  бергсонизмът  и
прагматизмът. Най-голямо значение, обаче, ще трябва да се
даде на италианския идеализъм. Защото най-оригиналното
и  най-трайното,  което  духът  на  Мусолини  е  възприел  и
направил  свое  собствено,  ще  да  е  заимствувано  от  тук:
тънкият  исторически  усет  за  проблемите  и  духовните
условия на живота1.  Разбира се, трудно е да се определи
точно,  как  и  къде  е  станало  това,  тъй  като  въпросът  се
касае  за  неща,  които  Мусолини  никъде  не  е  изявил
изрично, а още по-малко – точно определил. Не по-малко
трудно е  да  се  посочи и  разликата  между философската
мисъл на Мусолини и тази на идеализма. И ако все пак би
могло да се говори за нещо самородно у него, макар и в
такова  близко  съседство  с  философията  на  новия
италиански идеализъм, може би то ще трябва да се търси
във  факта,  че  Мусолини  е  освободен  от  абсолютния
историцизъм  на  този  идеализъм,  с  по  мощта  на  който
историята  се  издига  до  значението  и  стойността  на
абсолютното.  Тази  метафизика  не  се  намира  никъде  в
схващанията  на  Мусолини,  така  свободно  изразени  в
многото му речи, статии, послания и др.

1 Срв.  стр.  2.  –  Вегtеlе,  цит.  съч.,  стр.  стр.  20,  169  сл.–F.  Воlpevita,
Mussolini  svelato.  Origine,  sviluppo  c  finalita  del  pensiero  musso-  li
niano. Milano 1924



Тук му е мястото да споменем, макар и само много на
бързо,  за  разликата  в  религиозните  схващания  на
Мусолини и на  философията на  италианския идеализъм.
Докато  за  този  последния  се  смята,  че  в  религиозните
въпроси е твърде много „хуманистичен“ – един остатък от
хегелианството; че този идеализъм убива в човека импулса
за борба и за жертва, че сломява у него хероичния дух, за
Мусолини, ако въобще съществува някакъв Бог, такъв е по-
добре  да  бъде  религиозният  Бог  на  християнството,  на
католицизма.  Той  казва:  „Фашистката  държава  не  остава
безразлична  пред  религиозния  факт  изобщо и  пред  оная
особена  позитивна  религия,  какъвто  е  италианският
католицизъм.  Държавата  няма  богословие,  но  има
нравственост.  Във  фашистката  държава  религията  бива
сметана  като  една  от  най-дълбоките  прояви  на  духа;
следователно, тя бива не само почитана, но защищавана и
покровителствувана. Фашистката държава не създава свой
„Бог“,  така  както  в  даден  момент  Робеспиер  пожела  да
стори това, при крайните изстъпления на Конвента; нито
пък  напразно  се  опитва  да  го  изличи  от  душите,  както
прави  болшевизмът;  фашизмът  почита  Бога  на
отшелниците, на светците, на героите, а също и Бога, така
както го вижда и му се моли наивното и първобитно сърце
на  народа.“1;  „Човекът  е  разклатен  от  историята,  от
универсалния  дух,  от  една  диалектика,  която,  за  да  го
„обожестви“, направлява всека негова дейност и мисъл към
един имперсонален закон, който притежава суровостта на
факта, лишавайки го по такъв начин от личността му. Тук
липсва вярата, онази вяра, която, по разбиранията на Мусо-
лини, придава на фашизма едва ли не значението на едно
религиозно  движение2;  „Ако  фашизмът“,  казва  той  още
през 1922 г., „не беше вяра, как би дал стоицизъм и смелост

1 Сar1ini, цит. съч.. стр. 20
2 Саr1ini, цит. съч., стр. 20



на  своите  последователи? Не може да  се  извърши нищо
велико,  ако  не  сме  в  състояние...  на  религиозен
мистицизъм“1.  Това  значи:  вера  на  човека  в  самия  него,
вера  на  фашиста  в  идеята  на  фашизма.  „Фашизмът
побеждава  и  ще  побеждава,  докато  има  в  себе  си  тази
крайно сплотена душа и това религиозно послушание, тази
аскетична  дисциплина.  Вера,  значи,  не  относителна,  а
абсолютна“2.  Ние бихме могли да  отбележим тук и  една
друга мисъл на Мусолини, с която – колкото и странно да
изглежда това – той едвали не достига до Толстой. „Оста-
нете  добри,  въпреки  всичко!“,  се  провиква  той  на  едно
место.  „Защото  да  си  добър,  още  не  значи  да  си  слаб,
защото добротата много добре може да се примири с най-
голямата  сила  на  душата,  с  най-строгото  изпълнение  на
дълга. То е резултат на едно схващане на живота, в което
преобладават  оптимистичните  елементи,  тъй  като
добротата  не  може да бъде скептична,  а  –  вярваща...  Да
подпомогнем един нещастник, пък макар и да не заслужава
това;  да  избършим една  сълза,  пък  макар  и  нечиста;  да
помагаме в мизерията, да даваме надежда в мъката и утеха
в смъртта: всичко това значи, да не се смятаме чужди на
човечността,  а да взимаме участие в нея...  Това значи да
тъчем  основата  на  съчувствието  с  невидими,  но  здрави
нишки, които свързват духовете и ги правят добри.“3. 

Може би ще се види чуден скокът от силния човек до
човека на състраданието, от Ницше до Толстой. Фашизмът,
обаче, трябва да вземе един друг вид. Мусолини иска да
промени  „по  необходимост  суровият  образ  на
революцията“,  да  го  възвиси.  Тук  това  значи:  да
хуманизира силата.  Ние виждаме,  „политическата  сметка
отстъпва место на трепета на сърцето“. Мусолини не иска

1 Мussо1iпо, Le gami di sangue, in Popolo d’ltalia, 19. gennaio 192
2 Mussolini, Viatico per il 1926, In: „Gerarchia“.
3 Arnaldo Мussо1ini, Vita di Sandro e di Arnaldo, стр. 196. Milano, 1934.



в  „сухата  пустиня  на  воюващата  политика  да  пресъхне
некога потокът на добротата“.  „Силните трябва винаги и
при всеко време да смекчават упражняването на силата с
това  на  добротата.“1.  „Но  за  да  се  възстановят  големи
духовни  равновесия  на  народите,  необходимо  е  да
съществуват също „мъдри и добри хора“, които, бидейки
над  тласъка  на  противоречивите  интереси,  да  помнят
вечните  истини,  без  които  борбата  на  човека  против
човека,  на  всички  против  всички,  би  свършила  в  дивия
хаос и в залеза на всяка цивилизация.“2. В тези мисли на
Мусолини  пак  ясно  проличава  тенденцията,  духовното
начало  да  се  изтъкне  на  пръв  план.  Силният  човек,
политикът, човекът на далото, требва да се одухотвори, за
да се посочи, как трябва да се разбира превъзходството на
духовния  принцип  над  принципа  на  силата  в  живота  на
людете и обществата.

На край Мусолини не вярва и в никаква безкрайност,
космос,  същност,  а  в  Бога  –  създателят  на  небето  и  на
земята и в Сина Божий, който един ден ще възнагради в
надземните  пространства  малкото  ни  добродетели,  като
опрости... много от грешките ни, свързани с живота ни на
земята.  Той  вярва,  че  духът,  след  като  се  освободи  от
материята,  ще  живее  след  късия  земен  живот  в
безсмъртния и универсален живот на Бога3. От изложеното
до тук се вижда, че в мисълта на Мусолини философските
и религиозни проблеми често са. заемали централно место.
При  това,  философията  на  фашизма  е  търсила  своите
последни основания винаги в областите на духа.  Защото

1 Arnaldo Mussolini, цит. съч., стр. 197.
2 Mussolini,  Discorso,  Si  spegneva  Luigi  Luzzatti,  30Marzo,1927  In:

„Scritti e discorsi etc.“Vol-VI, Scritti e discorsi dal 1927 al 1928, стр. 17^
Milano 1934.

3 Arnaldo Mussolini, цит. съч., стр. 114 сл. сл. – Вastiаnini, цит. съч., стр.
107 сл.



„само духът съществува, нищо друго...“. Мусолини иска да
мине за чист спиритуалист, и може би това положение на
неговата  мисъл  да  определя  мнението  на  почти  всички
фашистки  автори,  в  което  фашизмът  и  Мусолини  се
съединяват в смисъл, че идеализмът на първия става израз
на спиритуализма на своя създател.

Още  един  пьт:  Спиритуализмът  требва  да  даде
основание  на  всичко;  което  значи:  духът  е  и  си  остава
върховното  начало  на  целия  живот  на  людите  и  на
обществата във всичката негова теория и практика. Защото
той е основанието на абстрактната философска мисъл и на
непонятната  религиозна  изживелица,  на  ударния
социалполитически акт и на тънкото естетическо чувство,
на строгото методично изследване на науката и на пъстрия
опит на историята.

Преди  да  се  занимаем  с  понятието  за  фашистката
държава  като  най-главна  част  от  философско-полити-
ческата мисъл на Мусолини, нека проследим още некои и
други негови опити, за да привършим и с тях във връзка с
казаното  вече.  На  младини  Мусолини  се  е  занимавал  с
Ницше. Идеята за свръхчовека на този трагичен философ
изглежда  сериозно  да  е  занимавала  душата  на  бъдещия
държавник и политик на силната ръка. По всичко личи, че
младежът Мусолини твърде много се е въодушевлявал от
свръхчовека  на  Ницше.  В  своите  изследвания  върху
„Философията  на  силата“,  писани  във  връзка  с  зани-
манията  му  с  философията  на  Ницше,  той  ни  е  дал
достатъчно материал, за да установим, колко много той е
бил  на  едно  мнение  с  този  последния  по  отношение
борческия идеал за живота.

„Борбата  е  началото  на  всички  неща.“1.  Дори  по-
късно вече на власт, Мусолини при един случай казва, че

1 Mussolini, Discorso nel teatro Rossetti a Trieste, 20. setembrc 1920. Jn
„Discorsi politici“, р. 107. Milano, 1921.



„нема обичай да иска онова, което може да се получи без
усилия“1 „Волята  за  могъщество,“  пише  Мусолини  в
казаните изследвания, „която се изразява в създаването на
нови морални, художествени или социални ценности, дава
на  живота,  цел.  Да  се  твори!  Ето  великото  изкупление
заради мъките това е упованието на живота. Свръхчовекът
–  това  е  голямото  ницшеанско  създание.  Какъв  таен
импулс,  какъв  бунтовнически  дух  са  подсказали  на
самотния  професор  по  антични  езици  в  Базелския
университет това гордо понятие? Може би teadium vitae: на
живота,  който  се  развива  във  всекидневността  на
човешкото  общество,  където  непоправимата
посредственост триумфира. Ницше тръби деня на близкото
възвръщане  на  идеала;  на  един  идеал,  обаче,  основно
различен от онзи, в който са вярвали миналите поколения“.
Но  Мусолини  мисли,  че  е  намерил  и  слабото  място  у
Ницше. И разсъжденията му в тази връзка искат да бъдат
указание за самостоятелността на неговата критична мисъл
и  в  същото  време  доказателство  за  едно  самородно
философско схващане на силния човек. „Немислим е един
индивид“,  казва той, „който може да живее изтръгнат от
безкрайната верига на съществата“, тъй като инстинктът за
общественост  е  присъщ  на  самото  човешко  естество“.
Ницше  по  необходимост  е  трябвало  да  се  забърка  в
противоречия.  „Той  чувствуваше  фаталността  на  закона,
който  би  могъл  да  се  нарече  такъв  на  универсалната
солидарност,  така  че,  за  да  излезе  из  противоречието,
свърхчовекът, ницшеанският герой, освобождава волята си
за могъщество от веригите на душата и я отправя навън.
Но или  свърхчовекът  е  единствен  и  не  се  подчинява  на
закона, или допуска ограничения на своето нндивидуално
свободно  решение  и  тогава  отново  влиза  в  стадото.“

1 Musolini,  Discorso,  AU’assemblea  del  partito  nazionalc  fascista,  28.
gennaio 1924. In: „Scritti e discorsi etc.“ vol. IV, р. 40. 



Колкото  пък  се  отнася  до  основанията  на  Ницше  да  се
противопостави на християнството, според Мусолини тези
основания  следва  да  се  търсят  някъде  по-другаде.  Той
казва,  че  „за  да  се  разбере  този  жесток  ницшеански
антихристиянизъм,  трябва  да  разгледаме  малко  нещо  от
вътрешния  свят  на  Ницше.  Този  свят  беше  дълбоко
антигермански.  Тефтонската  тромавост  и  английският
меркантилизъм  бяха  еднакво  непоносими  за  автора  на
Заратустра.  Може  би  неговият  антихрист  е  последният
принос  към една  буйна  реакция  против  феодалната,
педантска  християнска  Германия“1.  Както  виждаме,  едно
колкото интересно, толкова и смело разбиране на Ницше,
едно разбиране, обаче, с което Мусолини иска да се нареди
в  редицата  на  най-оригиналнитe  тълкуватели  на
философията на силния човек. 

В „Истинският Иван Хус“ виждаме, че Мусолини още
на младини е отпочнал борбата си против духовенството.
Както и сега, така и тогава, по религиозни въпроси той е
искал  много  ясно  да  разграничи  отношението  си  към
позитивната  църква  и  нейните  служители  от  това  към
идеята за християнството. В поменатия малък исторически
труд той не прокарва никакви антихристиянски тенденции,
а само защищава Хус против духовенството, сравнявайки
живота му с този на Христос и Франческо от Асиз. На едно
място  стои:  „Още  един  път  Хус  се  защищава  против
обвинението в еретичност. Той не си поставя за цел нищо
друго, освен прочистването на духовенството от елементи,
които  го  деморализирваха...  Какво  очебиещо
противоречие! Докато големите и малки прелати не целеха
друго,  освен  да  забогатеят  и  по  някога  оставаха  в

1 Цитирано според Сar1ini, цит. съч.,  стр. 43 сл. Саг1ini е използвал
една част от „La filosofia della sforza“ на Мусолини, публикувана в
републиканския вестникъ, J1 pensiero romagnolo“ от Sarfatti Dux, pag.
100.



наследство  на  децата  и  внуците  си  приказни  богатства,
еретикът Хус като Христос не остави нищо друго, освен
няколко бедни парчета дрехи. Хус не проповядваше само, а
и живееше като християнин, и като самият Франческо от
Асиз беше се свързал със сърцето на народа, със светата
бедность.“1.  С  тези  думи,  в  които  Мусолини  е  искал  да
изрази  своето,  макар  и  не  така  особено,  както  в  други
случаи, мнение за живота на добрия християнин, той все
пак прокарва една основна нравствена мисъл: Ние съдим за
людете по делата им,  а не по онова,  което говорят;  не е
молитвата,  която  ни  събужда  към  религиозен  живот,  а
добрите дела.  Една наистина много обикновена мисъл;  в
нея,  обаче,  ясно  проличава  здравото,  просто  отношение
към нравствено-религиозния живот на людете. В същност,
за  Мусолини  животът  на  Хус  е  един  протест  против
догмите  на  позитивната  църква,  и  тъй  като  борцитe  за
свободния религиозен живот никога не са се свършвали – в
същото  време  и  едно  указание  и  вяра,  че  историята  на
постепенното освобождение на човешкия род от веригите
на  тези  догми  не  е  претърпявала  и  не  ще  претърпи
прекъсвания,  до  като  тези  вериги  не  бъдат  окончателно
сломени.2. Особено ясно подчертана у Мусолини е неговата
склонност към самовглъбяване – il  senso d’interiorits3.  От
тук някои мислят, че следва като антитеза и неговият усет
за външния свят и обмисленото волево владение на света, в
който човек трябва да действува. В същност, такава една
склонност  към  самовглъбяване  е  началото  на  всяка
истинска философска и религиозна мисъл. Още презъ 1914
г.  Мусолини  иска  да  основе  един  „независим  вестник,
много свободен, личен, мой“. В него той иска да отговаря

1 Mussolini, Giovani Huss, il veridico, стр. 43 сл. Roma 1913.
2 Mussolini, цит. съч., стр. 81
3 Mussolini,  Discorso,All’asscmblea  del  partito  nationale  fascista,  28.

gennaio 1924. Въ „Scritti e discorsi etc.“, vol. IV, стр. 36



само пред собствената си съвест и пред никой друг. А през
1929  г.,  когато  се  сключи  Латеранския  договор,  казва  в
камарата: „Аз се намерих пред една от онези отговорности,
които карат да затрепери сърцето на човека. А не можех да
искам  съвет  от  когото  и  да  било;  само  моята  собствена
съвест трябваше да ми набележи пътя през мъчителните,
дълги размишления.“1.

Барнес пише на едно место следното за Мусолини:
„Това е отношението на Мусолини към практическите про-
блеми  на  живота:  едно  дълбоко  съзнание  за  доброто  и
злото,  едно  безкрайно  чувство  на  отговорност...  От  тук
произлиза  една  постоянна  самокритика  и  саможертва,
които,  ако не бяха неговата вяра,  чувството на  дълг  към
собственото му призвание,  моралният му кураж,  биха го
подтикнали към един съзерцателен живот. Свети Игнатий
Лойола, а не Наполеон, е духовният образ, който може да
бъде  другар  на  Мусолини.“2.  Нам  предстои  сега  да  се
занимаем с понятието за фашистката държава, което, както
вече  казахме,  държи  централно  място  във  философско-
политическата мисъл на Мусолини. Във връзка с него ние
ще  открием  същите  мисли  и  убеждения,  които  вече
посочихме,  когато  се  занимахме  с  другите  опити  на
Мусолини да  философствува.  Убеденият  фашист  твърди,
че е невъзможно да се разбере фашистката държава, ако се
застане на едно философско становище, различно от това
на  неговия  създател.  Във  връзка  с  проблемата  за
фашисткото  понятие  за  държавата,  обаче,  Мусолини  се
разглежда  не  само  в  неговия  духовен  живот,  така  както
бихме  могли  да  си  го  представим  замислен  над  по-
дълбоките философски и религиозни проблеми на живота
и света, а и в социалния и политически живот въобще. Тук

1 Цитирано у Car1ini, цит. съч., стр. 46 сл.
2 J. S. Barnes,  Gli aspetti universal! del fascismo. Prefazione di S. S. B.

Mussolini. Стр. 55. Roma 1930



неговият живот е  обусловен от живота на общността,  от
историческата  действителност,  в  която  е  поставен,  за  да
действува всекидневно. В този свят той изживява като дух
всичките  си  мисли  и  желания  и  осъществява  своята
личност, като индивидуалност с една съществено социална
същност  и  значимост.  Тук  неговият  съдия  не  е  нито
неговата съвест, нито неговият Бог, а светът на историята и
на човешката цивилизация.

Италианските  автори  са  на  мнение,  че  няма
философия преди Мусолини, която по некакъв начин да е
изразила  основната  същност  на  фашистката  държава.
Някои се опитват да посочат на Xегел като на истинския
духовен баща на фашизма. На тях, обаче, се възразява, че
между мисълта  на  Хегел и  фашистката държава  има ре-
дица  явления,  които  обезсилват  това  твърдение.  Така,
либерализмът и марксизмът разкритикуваха идеалистично-
теологичният спиритуализъм на Хегел, а фашизмът, преди
да  създаде  своята  държава,  обори  всичко,  което  беше
срещу  него.  Мусолини  е  идеалист,  доколкото  се
противопоставя на позитивизма на времето. От това, обаче,
още не следва, че той е ученик на Хегел. Многообразните
форми и направления на идеализма накрай имат едва ли не
само името си общо с идеализма на Хегел, и това важи –
казват италианците – и за идеализма на Мусолини. Според
тях, този идеализъм е едно особено, единствено явление,
макар в него да са засегнати почти всички по-малки или
по-големи проблеми на цялата идеалистична философия.1

Това  най-добре  се  изразява  и  въ  основните  идеи  на
фашисткото учение, които сам Мусолини е изложил. „Като
всяко  здраво  политическо  схващане“,  казва  Мусолини,

1 Срв. Gioachino Vо1ре, L’ltalia in cammino, l'ultimo cinquan- tennio, стр.
241 сл. сл. Rocco, цит. съч., стр. стр. 12 сл., 18 сл., Alberto De’Stefani,
L’oro е l’aratro, стр. 163 сл. Milano 1929. Сar1ini, цит. съч., стр. 48 сл.
Rеrtе1 е, цит. съч., стр. 157 сл. сл. Or si, цит. съч., стр. 16 сл.



„фашизмът  е  практика  и  мисъл,  дейност,  на  която  е
присъщо едно учение; и това учение, произтекло от дадена
система  исторически  сили,  остава  внедрено  в  нея  и
действува  отвътре.  Значи,  той  има  форма,  съответна  на
обстоятелства по место и време,  но заедно с това  има и
едно идеално съдържание, което го издига до степента на
израз на истина във висшата история на мисълта. В света
не  може да  действува  духовно една воля,  властница над
други  воли,  без  понятие  за  преходната  и  особена
действителност, върху която требва да се въздействува, и за
постоянната  и  всемирна  действителност,  от  която
преходната  получава  своята  същност  и  живот.  За  да  се
познават хората,  требва да се познава  човека;  а  за  да се
познава човека,  требва да се познава действителността и
нейните закони. Няма понятие за държавата, което да не е в
основата  си  и  понятие  за  живота:  философия  или
интуиция,  система от идеи, която се разгъва в логическа
постройка, или пък се изразява в едно видение или една
вера,  то  поне  като  възможност,  винаги  е  органическо
схващане за света“.1

Тук  фашистките  автори  виждат  най-напредъ  отно-
шението  между  историческата  действителност,  в  която
човек живее, и универсалната стойност на мисълта, която я
осветява. Загатнато е и отношението между философията и
религиозната вяра. Философската мисъл по необходимост
протича  в  една  система  от  понятия;  когато,  във  вярата
мисълта живее само интуитивно; така тя става начало на
живот и дейност. Още в тези начални идеи на учението на
фашизма проличава основната мисъл на Мусолини да се
отдали  случайното  от  необходимото  в  това  учение.
„Утрешният ден е тайнствен и непредвидим“, и затова от
съдбоносно  значение  е  теорията  да  държи  сметка  за

1 Мусолини,  Учението  на  фашизма,  преводъ  отъ  италиански  на  Ал.
Филиповъ, стр. 1 сл. София 1934



възможните  изненади,  които  времето  и  обстоятелствата
могат  да  донесат,  без  обаче,  тя  да  се  губи  в  тях.
Принципите  на  фашизма  требва  да  бъдат  от  такъв
характер, че да „не свързват навеки“ своите представители
в  живота;  те  „трябва  да  образуват  само  едно  ръководно
начало за всекидневната политическа и индивидуална дей-
ност“  на  тези  последните.  На  философски  език  казано,
програмните  правила  или  теоритичните  и  практични
насоки  на  фашизма  не  требва  да  имат  конститутивен,  а
само  регулативен  характер.  „Съществената  ядка“
Мусолини  винаги  е  виждал  в  тези  постулати  или
регулативни  принципи,  които  винаги  „са  служили  като
сборен знак за дружините на италианския фашизъм“. И ако
дълго след завземането на властта,  той все още настоява
„скромните  програмни  правила“  на  фашизма  да  бъдат
„преглеждани,  поправяни,  допълвани,  подкрепяни,  там
където  са  изпитали  пакостите  на  времето“1 с  това  той
съвсем не иска да каже, че трябва да се изменя идеалното
съдържание на неговото учение. За него това съдържание
„издига фашизма до степента на израз на истина в висшата
история на мисълта“; то ще остане неизменно за винаги.
Ще  се  измени  само  „съответната  на  обстоятелствата  по
място и време форма“.

От тук крачката до универсализма е малка. Мусолини
я  прави  без  особени  трудности,  тъй  като  случайното  е
отделено  от  необходимото,  преходното  –  от  вечното.
Фашизмът „като израз на истина във висшата история на
мисълта“,  „като  идея,  учение,  осъществяване  е
универсален;  италиански  в  своитe  особени  учреждения,
той  е  универсален  в  духа,  а  не  би  могло  да  бъде  инак.
Духът е универсален по самата си природа. Следователно
може да се предвиди една фашистка Европа, една Европа,
която да вдъхновява своите учреждения от доктрините и

1 Mussolini, Lettera a М. Bianchi, 27. agosto 1921, etf.



практиката  на  фашизма.  Т.  е.  една  Европа,  която  да
разреши във фашистски смисъл проблемата за модерната
държава,  за  държавата  на  XX  век,  доста  различна  от
държавите, които съществуваха през 1789 г. или които се
образуваха  следъ  това.  Фашизмът  днес  отговаря  на
изисквания от универсален характер“1.

„Така, фашизмът не би бил разбран в много от своите
практични положения – като партийна организация,  като
система  на  възпитание,  като  дисциплина  –  ако  не  бъде
гледан под светлината на неговия главен начин за схващане
на живота. Начин спиритуалистичен. За фашизма светът не
е тоя материален свят, който се показва на повърхността, в
който човекът е индивид, отделен от всички други, сам за
себе си, управляван от един естествен закон, що неволно го
влече да живее живот на егоистична и минутна наслада.
Човекът на фашизма е индивид, който е народ и отечество,
нравствен закон, свързващ заедно люде и поколения в една
традиция и мисия,  унищожаващ инстинкта за затворен в
тесния  кръг  на  насладата  живот,  за  да  установи в  дълга
един  висш  живот,  свободен  от  граници  по  време  и
пространство: в тоя живот, чрез себеотричане, чрез жертва
на своите частни интереси, чрез самата смърт, личността
осъществява  онова  съвсем  одухотворено  съществувне,  в
което е нейната стойност на човек“2.

Философската  същина  на  тези  мисли  е  изразена  в
спиритуалистичния начин на схващане живота. Не може да
се живее, както Мусолини иска от своите последователи,
без една трансцедентна вяра. Защото тя едничка би им дала
необходимите  сили,  за  да  понесат  тежката  морална  и
материална жертва, която учението им налага. Нека не се
забравя: философският процес, който придружава полити-

1 Mussolini,  Messaggiuo  per  IX  anuale  ai  direttori  federali,  27.  ottobre
1930, in „Discorsi del 1930", стр. 211. Milano 1931

2 Мусолини, цит. съч. 2



ческия процес на фашисткото движение от неговото начало
и  до  сега,  има  предимно  спиритуалистичен  характер.
Мусолини не се уморява да подчертава това. „За да бъде
разбрано фашисткото движение, трябва да бъде разгледано
в  делата  му  ширина  и  глъбина  на  духовно  явление“.
„Италианският  фашизъм“,  продължава  Мусолини,  „не  бе
само един политически, а и един духовен бунт“1.  И най-
много  като  такъв  той  би  искал  да  бъде  отличен  от
идеологиите  на  миналия  век.  Защото,  фашизмът
претендира да е изкарал на пръв ред създанията на духа, да
е  помогнал  на  този  последния  да  заеме  местото  на
материята,  която  цел  един  век  беше  останала  върху
олтарите, на късо – да е възвърнал ценностите на духа2. В
светлината на това спиритуалистично схващане на живота
светът на фашиста се отделя от „тоя материален свят, който
се  показва  на  повърхността“,  човекът  става  „нравствен
закон“, „за да установи в дълга един висш живот, свободен
от граници по време и пространство“.

„И така, тая спиритуалистична концепция е породена
от общото противодействие на нашия век срещу немощния
и  материалистичен  позитивизъм  на  19.  столетие.
Антипозитивистична, но положителна: не скептична, нито
агностична,  нито  песимистична,  нито  пасивно
оптимистична,  каквито  с  изобщо  ученията  (всички
отрицателни)  що  поставят  центъра  на  живота  вън  от
човека,  който с свободната си воля може и трябва да си
създава своя свят. Фашизмът иска, човекът да бъде деен и
увлечен  в  дейността  с  всичките  си  сили:  да  бъде  с
мъжествено  съзнание  за  съществуващите  трудности  и
готов да ги посрещне смело. Схваща живота като борба, и
мисли, че човек сам требва да овладее оня живот, който е
истински  достоен  за  него,  като  създаде  преди  всичко  в

1 Mussolini, Messaggia alia societa inglese, 5. gennaio 1924 etc.
2 Mussolini, Dove va il *mondo, etc.



самия  него  инструмента  (физически,  нравствен,
интелектуален)  за  изграждането  му.  Така  е  за  отделната
личност, така е за нацията, така е и за човечеството. Оттук
иде  високата  стойност  на  културата  във  всичките  нейни
форми,  искуство,  религия,  наука  и  много  голямото
значение на образованието.“1.

Мусолиниевият спиритуализъм най-ясно се изразява
в желанието центърът на живота да се постави в човека, а
не  вън  от  него.  Нашата  воля  е  свободна,  и  затова  ние
можем и требва да си създадем свой свят.  Този идеал за
живот не търси спокойствието. Той обаче и не се страхува
от  борбата.  Идеализмът  на  фашистската  етика  иска  да
помогне на духа да завладе света, и затова тук борбата се
възвисява  като „начало на  всички неща“,  като „върховна
съдбовност“,  от която човек никога няма да се отърве „в
глъбината на своята природа.“2

„Това положително схващане за живота, очевидно, е
етично  схващане.  И  то  обема  цялата  действителност,  а
също  и  човешката  дейност,  която  господствува  над  нея.
Никое действие не убягва от нравствената преценка, няма
нищо  в  света,  което  би  могло  да  бъде  лишено  от
стойността,  присъща  на  всичко,  по  отношение  на
нравствените цели. И поради това животът, такъв, както го
разбира фашистът е сериозен, суров, религиозен3.

Ние сме пак пред „ядката на фашистката философия“.
„Ние сме против удобния живот!“4,  отговорил Мусолини,
когато един финландски философ помолил да  му даде в
една само фраза смисъла на фашизма. Една мисъл, която
той е поискал да изрази още с названието на организацията
на фашите: наричайки тези последните „италиански бойни

1 Мусолини, цит. съч., стр. 2 сл.
2 Mussolini, Discorso nel teatro Rosseti a Trieste etc.
3 Mussolini, Discorso nel teatro Rosseti a Trieste etc.
4 Мусолини, цит, съч., стр. 3.



фаши“, той мисли да е предал „в тоя твърд и металичен
израз“  цялата  програма  на  фашизма,1 чиято  философска
същина,  както  видяхме,  требваше  да  се  открие  в
господството на човешката дейност над действителността,
на духа над материята.

„Фашизмът  е  религиозно  схващане,  в  него  човекът
бива  гледан  в  своето  надчовешко  отношение  към  един
висш  закон,  към  една  обективна  Воля,  която  надвишава
отделната личност и я издига до положение на съзнателен
член на едно духовно общество. Оня, който в религиозната
политика на фашисткия режим вижда само съображения на
чист  опортюнитет,  не  е  разбрал,  че  фашизмът.  освен
система  на  управление,  е  също  така,  и  преди  всичко
система на мисъл.“2.

Ние видяхме, колко силна е вярата на Мусолини във
волята на човека. Той поставя центъра на живота вътре в
нас, а не някъде извън нас, както правят това толкова много
други  идеологии  на  живота.  Значи  ли,  обаче,  това,  че
човекът  е  всичко?  Над  човека  стои  „един  висш  закон“,
„една  обективна  Воля,  която  надвишава  отделната
личност“. „Спиритуализмът на Мусолини требва да отиде
до  крайния  предел:  Духът  се  сублимира  –  „обективната
Воля  издига  отделната  личност  до  положението  на
съзнателен член на едно духовно общество“. Ние виждаме,
дълбоката  религиозна  тенденция  в  спиритуализма  на
Мусолини се изразява  в  една трансцедентна вяра“.  Само
една вяра, която е достигнала религиозните висини“, може
да даде „стоицизъм и смелост на своите последователи“3.
Разгледан  като  религиозен  феномен,  фашизмът  за
Мусолини  е  такава  вяра4.  Но  нека  не  се  забравя:
религиозната истина, от която духът на фашизма е овладян,

1 Е. Ludwig, Colloqui, стр. 190. Milano 1932
2 Е. Ludwig, Colloqui, стр. 190. Milano 1932.
3 Мусолини, цит. съч. стр. 4.



е също и хуманна1. „Всеки един от нас,“ казва Мусолини за
себе си и за своите приятели, „има религиозното чувство
на нашата мъчна задача“2 Думи, които между другото дават
да  се  разбере,  че  Мусолини  не  иска  да  се  занимава  с
някакви  фикции  на  своята  трансцедентна  вяра,  а  със
задачите, които всекидневният живот му слага като човекъ
на делото. „Трябва да се има религиозното чувство на тази
грамадна историческа, отговорност във всички проявления
на нашия живот, и частен, и обществен, във всички битки,
които политиката ни залага.3 Още една мисъл,  и на това
место последна, като основание на твърдението, че макар и
да  гледа  човека  в  неговото  надчовешко  отношение  към
„обективната  воля“  фашизмът  постоянствува  да  слага
центъра на живота в нас, а не извън нас.

„Фашизмът е историческо схващане, и в него човекът
е това, което е, само когато служи на духовния процес, на
който  съдействува  в  семейната  и  обществена  група,  в
нацията и в историята, създавана от всички народи заедно.
От тук иде и голямата стойност на традицията в спомените,
в  езика,  в  обичаите,  в  законите  на  обществения  живот.
Извън  историята  човекът  е  нищо.  Затова  фашизмът  е
против  всички  индивидуалистични  абстракции  с
материалистична основа, по образеца на 18. век, и е против
всички утопии и якобински нововъведения. Той не вярва,
че е възможно, „щастието“ на земята, както бе в желанието
на економическата литература от 18. век, и следователно,
отхвърля всички телеологични схващания, според които, в

4 Mussolini, Discorso, A1 popolo di Cremona, 19. giugno 1923. In: „Scritti
e discorsi etc.“, vol. Ill, стр. 170.

1 Mussolini, Discorso, Discorsi di Firenze, 19. giugno 1923. In: „Scritti e
discorsi etc.“, vol. Ill, стр. 173

2 Mussolini,  Discorso,  11  primo  discorso  presidenziale,  16  novem-  bre
1922. In: „Scritti e discorsi etc.“, vol. Ill, стр. 16

3 Mussolini,  Discorso,  All’ assemblca  del  partito  nazionale  fascista,  28
gennario.1924. In: „Scritti e discorsi etc.“, vol. Ill, стр. 4'S.



известен  период  от  историята  би  се  стигнало  до
окончателно уреждане на човешкия род. Това значи да се
поставим извън историята и живота, който е непрекъснато
течение и действие. Политически, фашизмът иска да бъде
реалистично учение, на дело стреми се да разреши само
ония задачи, които се налагат исторически сами по себе си
и  сами  по  себе  си  намират  и  внушават  собственото  си
разрешение.  За  да  се  действува  между  хората,  както  в
природата,  требва  да  се  влезе  в  процеса  на
действителността и да се овладеят действуващите сили.“1

Синтетичната мисъл на Мусолини и тук се е помъ-
чила  да  подчертае  значението  на  духовното  начало  в
живота  на  фашизма.  Наистина,  той  казва,  че  техният
темперамент ги кара „да преоценяват конкретната страна
на проблемите, не вече техните идеологични или мистични
сублимации“2.  Той  твърди  по-нататък,  че  фашистите  са
разкъсали всички разкрити истини,  че са оплюли всички
догми  и  отхвърлили  всички  раеве...  „Ние  не  вярваме  на
програми, на схеми, на светци, на апостоли“, се провиква
той.  Всичко  това,  обаче  съвсем  не  идва  да  отрече
философските  основи на  Мусолиниевата  мисъл.  То само
иска  да  отрече  „шарлатаните  –  бели,  червени,  черни  –
които продават чудодейни билки, за да дадат „щастие“ на
човешкия род“3 фашисткият дух иска  да избегне всичко,
„което  е  произволен  залог  върху  тайнственото  бъдеще“.
Той,  обаче,  не  мисли  да  отрече  своята  спиритуална
същност,  която  никога  не  е  преставала  да  „раздвижва
нравствени  и  традиционални  ценности“4,  за  която  и
„традицията  е  една  от  най-големите  духовни  сили  на

1 Мусолини, цит. съч., стр. 4
2 Mussolini, L’ esito del dramma, in „Popolo d’ Italia", 31. ottobre 1917
3 Mussolini,  La  navigazione  e  indispensabile,  in  „Popolo  d’Italia“,  1.

gennavo 1922
4 Mussolini, Dopo due anni, in „Popolo d’Italia“, 23 Marzo 1921



народите“,  но само до толкова,  „до колкото е последова-
телно и постоянно творение на тяхната душа“1.

„Антииндивидуалистично,  фашистското схващане е:
за Държавата; то е за индивида, доколкото той съвпада с
държавата  –  универсално  съзнание  и  воля  на  човека  в
неговото историческо съществуване. То е и против класи-
ческия либерализъм, който се роди от нуждата за противо-
действие  на  абсолютизма  и  изчерпа  своята  историческа
служба,  от  когато  държавата  се  преобрази  в  самото
народно  съзнание  и  воля.  Либерализмът  отричаше
държавата  в  интереса  на  отделната  личность;  фашизмът
отново  затвърдява  държавата  като  истинска
действителност  на  индивида.  И ако  свободата  трябва  да
бъде  принадлежност  на  човека,  а  не  на  оная  абстрактна
кукла,  за  която  мислеше  индивидуалистичният
либерализъм,  фашизмът  е  за  свободата.  За  единствената
свобода, която може да бъде нещо сериозно, свободата на
държавата  и  на  личността  в  държавата.  Щом  като  за
фашиста всичко е в държавата, нищо човешко или духовно
не  съществува,  и  толкова  по-малко  има  стойност,  извън
държавата.  В  тоя  смисъл  фашизмът  е  обобщаващ,  и
фашистката  държава  –  синтез  и  единство  на  всички
ценности – тълкува, развива и дава сила на целия живот на
народа.“2

„Основата на фашисткото учение е понятието за дър-
жавата, за нейната същност, за нейните задачи и цели. За
фашизма държавата е абсолютъ, предъ който индивиди и
групи сж относителното. Индивиди и групи сж „мислими“
дотолкова,  доколкото  сж  въ  държавата.  Либералната
държава не управлява играта и материалното развитие на
колективи-тетитъ,  но  се  ограничава  да  отбелязва
резултатите; фашистската държава има свое съзнание, своя

1 Mussolini, Breve introduzione, in „Gerarchia“, I, 1922, № 1
2 Мусолини, цнт. съч., стр. 5



воля и затова  се нарича „етична“ държава.  В 1929 г.,  на
първото  петгодишно  събрание  на  режима,  казах:  „За
фашизма държавата не е нощен пазач, който се грижи само
за личната безопасност на гражданите; не е и организация
с чисто материални цели, като напр., да обезпечи известно
благосъстояние  и  относително  мирно  обществено
съжителство,  за  чието осъществяване би бил достатъчен
един управителен съвет; не е и създание на чиста политика,
без  връзки  с  материалната  и  сложна  действителност  на
живота на отделните люде и на народите. Държавата, така
както  фашизмът  я  схваща  и  осъществява,  е  духовен  и
нравствен  фактъ,  защото  конкретизира  политическата,
правната,  економическата  организация  на  нацията,  а  тая
организация, в своя произход и развитие, е израз на духа.
Държавата  е  поръчителка  за  вътрешната  и  външна
сигурност,  но  е  също  и  пазителка  и  предавателна  на
народния дух, така както той е бил образуван през вековете
в  езика,  в  обичаите,  във  вярата.  Държавата  е  не  само
настояще, но е също минало, и, преди всичко, бъдеще. Като
надминава краткостта на живота на индивидите, държавата
представя  присъщото  на  нацията  съзнание.  Формите,  в
които държавите се изразяват, се менят, но необходимостта
остава.  Държавата  възпитава  гражданите  на  гражданска
добродетел, дава им съзнание за тяхното предназначение,
води  ги  към  единство;  съгласува  интересите  им  в
справедливостта;  предава  завоеванията  на  мисълта  в
науките,  искуствата,  правото,  човешката  общност;  води
хората от елементарния живот на племето към най-високия
човешки израз на мощ – империума; поверява на вековете
имената на ония, които са умрели за нейната цялост, или за
да  се  подчинят  на  нейните  закони;  сочи  като  пример  и
препоръчва на  идните поколения пълководците,  които са
увеличили  нейната  територия,  и  гениите,  които  са  я
озарили  със  слава.  Когато  чувството  за  държавата



отслабне,  и  вземат  надмощие  разединяващите  и
центробежни  стремежи  на  индивидите  или  на  групите,
националните общества отиват към залез.“1

В  това,  според  Мусолини,  се  състои  същността  и
смисълът на  държавата,  il  senso dello  stato.  Този смисъл,
безспорно, коренно се различава от концепциите за държа-
вата,  които  епохата  на  Възраждането  ни  даде,  макар  в
некои отношения фашистката държава и да се приближава
до тех. Фашистката държава иска – ако въобще трябва да
се отнесе до някоя форма – да бъде отнесена до формата и
духа  на  старата  римска  държава.  Сам  Мусолини  казва:
„Фашистката  държава  е  воля  за  мощ  и  власт.  Римската
традиция  тук  е  идея  на  сила.  Въ  учението  на  фашизма
империумът  не  е  само  териториален,  или  военен,  или
търговски  израз,  но  духовен  или  нравствен.  Може  да  се
мисли за империум, т. е. за нация, която пряко или косвено
ръководи други нации, без нуждата да завладее нито един
квадратен километър територия.“2 Или както казахме още в
началото  на  настоящата  си  работа:  Фашистите  живеят  с
идеала  да  подновят  величието  на  римската  държава  от
времето на Цезарите, не обаче в териториалните граници
на стария Рим, а в духа на фашизма. И тогава крачката до
самоуверената мисъл на Мусолини, че „фашизмътъ е уче-
нието на днешния век“,  става много малка. За него, „фа-
шизмът  има  вече  в  света  универсалността  на  всички
учения, които, осъществявайки се, представят един момент
в историята на човешкия дух“.3

Ще привършим с мисълта на един италиански автор,
изразена  в  едно  интересно  сравнение.  Той  твърди,  че
„фашизмът  е  началото  на  една  нова  политическа  и
културна синтеза, в която, взимайки за пример една елипса,

1 Мусолини, цит. съч., стр. 21. сл.
2 Мусолини, цит. съч., стр. 25.
3 Мусолини, цит. съч., стр., 26.



римската  традиция  на  авторитета  –  политически  или
църковен,  представлява  двата  фокуса.  Това  е  едно
пророчество“,  казва  той,  „и  само  времето  ще  може  да
покаже, дали имам право или не“.1

Наистина, ще кажем и ние – едно пророчество само!
И времето ще покаже, дали то е било вярно или не2.

1 Barnes, Carlini, цит.съч.,стр.73
2 Сп. Юридически преглед, 1936, кн. 5-6



ІІІ. Тодор Павлов (1890-1977)

Тодор  Павлов  завършва  през  1914  г.  в  Софийския
университет философия и  педагогика,  след  което
преподава  като  учител  в  Казанлък (1914–1919),  Лом,
Ихтиман и  Бяла  черква.  През  1922–1923  г.  е  главен
редактор на вестник „Младеж“.  През лятото на 1923 г.  е
арестуван,  но  по-късно  е  освободен.  След  атентата  в
църквата  „Света  Неделя“ от  16  април  1925  г.  отново  е
арестуван  и  осъден  на  12  г.  затвор.  През  1929  г.  е
амнистиран и освободен. През 1932 г. емигрира в СССР и
става  професор  по  диалектически  материализъм в
Института за червена професура в Москва. През 1936 г. се
завръща в България. В периода 1941–1943 г. е интерниран
в концлагери. На 9 септември 1944 г. с решение на НК на
Отечествения фронт и постановление на правителството е
назначен  за  регент на  Царство  България.  През  1945  г.  е
избран  за  академик.  Павлов  е  професор  в  Софийския
университет в периода 1946–1948 г. Народен представител
от 1946 до 1976 г. Председател е на Българската академия
на  науките в  периода  1947–1962  г.  Автор  е  на  стотици
публикации,  посветени  на  философски,  исторически,
литературни и др. проблеми.

През  30-те  години  на  ХХ  век той  допринася  за
развитието  на  диалектическия  материализъм  като  се
разграничава  от  доминиращия  по  това  време  Сталински
вариант (Цацов 2016). 

Още  през  1930  година  Тодор  Павлов  започва
критиката  на  фашизма  (нацизма).  Той  последователно
публикува няколко статии и студии, посветени на тази тема
–  „Фашисткото  учение  за  държавата“,  „Фашистката
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%E2%80%9C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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идеология“,  „Фашизмът  на  теория  и  практика“ и  др.
(Павлов 1965: 8). В тях критикува книгата на Александър
Сталийски „Фашисткото учение за държавата“, коментира
статията  на  Ив.  Харизанов  „Нацията  и  личността  в
социалната философия на фашизма“ (Философски преглед,
1929,  кн.  3)  и  анализира  някои  произведения  на  Орлин
Василев, които, според някои критици, са „фашистки“.  В
книгата си „Социология и биология“ (1940) Т. Павлов
се  намесва  в  спора  „Михалчев – Консулов“ по
проблемите  на  расизма  и  аргументирано  защитава
отрицателното  си  отношение  към  расистките
концепции.  В редица други свои трудове и  особено
във  „Философията  и  частните  науки“  (1940)  той
критикува биологизма и подчертава, че биологията и
социологията  изучават  две  качествено  различни
форми на движение. Расистите неправилно пренасят
закономерности от една област на материалния свят
в друга.

Фашизмът  превръща  държавата  в  абсолют,
изтъква Павлов,  в божество,  което е инструмент на
управляващия елит за подчиняване на трудещите се
в  йерархическата  административна,  стопанска  и
духовна  машина.  Като  взема  под  внимание
фашистката идеология и злоупотреба с националните
чувства и с такива категории като общество, народ,
нация,  патриотизъм  и  пр.,  Т.  Павлов  написва  цяла
серия от брошури, посветени на тези категории1.

1. Фашисткото учение за държавата 

I

Господин Ал. Сталийски в разкошно издадена книга

1 Публикуваните  текстове,  с  малки  съкращения,  са  от  Т.  Павлов.
Избрани произведения. С.1965,т.VІІІ, Издание на БАН



„Фашисткото  учение  за  държавата“  прави  опит  да  ни
представи  фашизма  в  неговия  „обективен  лик“.  Сам
авторът ни обяснява защо е предприел този свой опит, а
именно:  защото „неосведомената  публика у  нас“  още си
представлявала  фашизма  като  „някакво
контрареволюционно  движение,  израз  на  психическото
състояние на някаква тълпа, някаква полицейска диктатура,
някаква настървена и наелектризирана шайка, която тича
със запалени факли и пушки из улиците на италианските
градове и непрекъснато пожари и убива“. Наистина дори и
децата у нас знаят,  че за да си състави публиката такова
убеждение  за  фашизма  изобщо,  голяма  заслуга  имат  и
нашите,  българските  фашисти,  които  от  9  юни  до  днес
извършиха и вършат много по-отвратителни и по-страшни
неща от споменатите по-горе.  Но да оставим засега това
настрана и да послушаме самия автор.

Най-сериозно,  с  учени  думи  авторът  се  опитва  да
докаже,  че  „походът  към  Рим“  е  исторически  акт  със
значение, равно на... Френската революция от 1789 г. и на
Руската  от  1917 г.,  с  една дума,  че  превратът на  Бенито
Мусолини  е  революция,  и  то  от  първостепенно  широко
историческо  значение,  а  не  чисто  контрареволюционно
движение.  Сам  Мусолини  винаги  в  различни  вариации
казва същото и, факт е, намериха се известни елементи и
слоеве,  които  повярваха  в  „революционния  характер  и
значение на фашизма“. Още Маркс и Енгелс бяха доказали,
че  за  обществено-историческите  събития  и  за  техните
автори  (класи  или  групи)  не  може  да  се  съди  по
субективните  чувства  и  схващания  на  участниците,  а  по
обективните  условия,  характер  и  значение  на  самите
събития.

Що  е  обективно  фашизмът  ?  Е  ли  той  или  не  е
революционно движение? Френската революция унищожи
една класова власт (феодалната), която отдавна бе станала



пречка  за  по-нататъшното  развитие  на  производителните
сили,  и  я  замести  с  нова  класова  власт  (буржоазната).
Революцията  бе  обусловена  от  обективното  развитие  на
производителните  сили  и  мина  през  три  фази:  идейна
революция  (епохата  на  просветителите),  политическа
революция и най-сетне революция в икономиката – пълно
господство и развитие на буржоазната икономика. Руската
революция  от  1917  г.  (говорим  за  Октомврийската
революция)  събори  една  класова  власт  (буржоазната)  и
изгради на нейно място нова класова власт  – властта  на
пролетарската  класа,  имаща  за  съюзник  бедните  и
безимотни  селяни.  Руската  революция  си  имаше  също
своята  първа,  подготвителна  идейна  фаза,  а  днес,  след
политическата победа,  е  навлязла решително в  третата –
преустройство  на  стопанството  върху  социалистическа
база. От тия два примера на безспорни (неоспорени и от
нашия  автор)  революции  е  явно,  че  дадено  историческо
събитие само тогава и дотолкова може да се определи като
революция,  когато и доколкото на мястото на една стара
класова  власт,  идеология  и  икономика  се  изгражда  нова
власт,  нова  идеология,  нова  икономика,  които,  макар,
разбира се, да съдържат в себе си също и отделни елементи
от старите, са решително противоположни и несъвместими
в основата си (по своя характер и значение) със старите,
явяват  се  тяхно  отрицание.  Тъй  напр.  никой  по-честен
учен, бил той и буржоазен, и още по-малко никой мислещ с
главата си политик днес не може да отрече, че в днешната
съветска държава, идеология и икономика основното, „най-
характерното и най-важното“ е нещо ново, принципиално
противоположно  и  отричащо  буржоазната  държава,
идеология  и  икономика.  И  тъкмо  защото  това  е  така,
всички  буржоазни  правителства,  стопански  фактори  и
идеолози се борят срещу Съветския съюз и неподбирайки
средства, градят своя антисъветски всестранен фронт. Ако



е вярно, че по приятелите можеш да познаеш някого какъв
е,  вярно е,  че по неприятелите можеш да познаеш какъв
той  не  е.  Неприятелите  на  Съветския  съюз  са  крупната
реакционна  буржоазия  и  нейната  икономика,  политика  и
идеология. А кои са приятелите на фашизма ? Няма у нас
толкова наивен политически човек, който да не знае напр.
кои са: Ат. Буров, А. Ляпчев, Ал. Цанков, Б. Смилов и др. в
България и кои са Балдуин, Поанкаре, Хинденбург, Хитлер
и  Мусолини  в  чужбина.  Не  друг,  а  народнякът  банкер
Буров още преди 9 юни благослови фашизма и даде парола
на конгреса на народняшката младеж: „Бъдете фашисти!“
Не  друг,  а  Балдуин,  Поанкаре,  Хинденбург  и  Хувер
подкрепиха  и  подкрепят  дипломатически,  финансово  и
морално  италианския  и  всеки  фашизъм  против  Руската
революция и против борещите се за хляб, свобода и своя
власт  работнически  и  селски  маси  в  Италия,  България,
Полша, Унгария, Югославия, Испания и др. Дебелият том
на г. Сталийски може само да прикрие или да размаже тоя
огромен факт, та известни късогледи или духом разклатени
междинни слоеве и елементи у нас да станат фашисти с
убеждението, че се борят не за Ат. Буров и Ал. Цанков, а
за... България, която стояла над класите и над партиите...

II

...
Между тези хора има безспорно честни души, има и

готови за жертви, има и такива, които изживяха целия ужас
на  войните  и  искрено  се  отвратиха  от  подлостта,
предателството,  алчността  и  жестокостта  на  „родната“  и
световна буржоазия.

За  съжаление  между  тях  има  дори  работници  и
служещи,  които  се  редят  във  фашистките  снопове  на
генералите, банкерите и индустриалците със съзнание, че
работят и се жертвуват за някакво си ново, революционно и



спасително за тях и за страната дело. Разбира се, всяко по-
близко  съприкосновение,  при  известни обстоятелства,  на
такива  елементи  с  буровци,  цанковци,  смиловци,
шкойновци и прочие фашистки вождове,  напр.  всяка по-
голяма  стачка,  демонстрация,  движение  за  повече  хляб,
права  и  за  действително  участие  в  управлението  на
страната  веднага  отваря  очите  на  заслепените  и
хипнотизирани  работници,  служещи  и  трудови
интелигенти. Идеолозите на фашизма в чужбина и у нас
знаят отлично това и бързат да поддържат и задълбочават
заблужденията  и  илюзиите  у  своите  последователи  с
хиляди организационни, морални и идеологични средства,
едно  от  най-мощните  от  които  е  да  намятат  фашизма  с
мантията  на  научността,  на  обективното  познание.  В
своята книга г. Сталийски се опитва да стори именно това и
преди всичко се мъчи да определи фашисткия преврат като
първостепенна  революция  със  значение,  равно  на
Френската и Руската революция. В няколко статии ние ще
видим каква „революция“ извършва в същност фашизмът в
политиката, стопанството и идеологичната област. За обща
характеристика  обаче  на  тая  „трета  мирова  революция“
нека чуем още тук самия автор, който, след като на десетки
места подчертава, че фашизмът „не руши старото, а гради
върху  него“,  „не  отрича  миналото,  а  продължава  в  най-
същественото  линията  му“,  на  стр.  164  пише:  –
„Италианският  национализъм  (а  национализмът  според
автора  е  „конструктивен  елемент“  на  фашизма,  б.  Т.  П.)
освен  това  за  нуждите  на  своята  идеология  се  доближи
извънредно  много  до  френската  националистическа
(ултрашовинистическа  и  ултраимпериалистическа  !  б.  Т.
П.) организация „Action fran fa ise“ и нейния идеолог Шарл
Морас,  у  когото  срещаме  лозунгите:  „ред,  традиция,
авторитет, семейство, дисциплина, йерархия, корпорация“;
до Ницше (през д’Анунпио) и неговия култ на героичното



насилие,  възхищаване от  гладиаторската поза и отричане
на хуманитарния сантиментализъм; до Xегел (чрез Кроче и
Джентиле)  и  неговото  боготворене  на  държавата,
въздигането и|  в божество и самоцел като най-съвършеното
въплощение  на  човешкия  разум  и  пр.“  Това  е  наистина
хубаво казано, а живата наша действителност от 9 юни до
днес така недвусмислено ни сочи какво именно разбират
фашистите,  включително  г.  А.  Сталийски,  под  ред,
авторитет,  йерархия,  традиция,  култ  на  героичното
насилие, боготворене на „надкласовата“ държава и др. т.,
че  нам  не  ни  остава  друго,  освен  да  поблагодарим  на
автора за  неговата  откровеност в  случая  и  да  апелираме
към  всички  честно  мислещи  работници,  служещи  и
интелигенти, влачещи се тъй или инак подир фашистите,
да изучат наизуст това място от книгата на г. Сталийски и
като  си го повтарят по-често,  да  се  запитат  сами:  Значи
фашизмът  не  е  реакционно,  а  революционно  учение,
защото... проповядва бесен национализъм и империализъм;
защото превръща в абсолют, в божество държавата и при
това  авторитарната  (т.  е.  откритата  диктатура  на
буржоазията);  защото  ни  увързва  здраво  в  традицията  и
миналото;  защото  ни  оковава  във  веригите  на
йерархическата  административна,  стопанска  и  духовна
машина;  защото  идеализира  гладиаторската  поза  и
героичното  насилие  над  робите,  които  искат  веднъж
завинаги  да  смъкнат  всяко  иго,  да  унищожат  всяко
господство  от  човека  на  човека,  д  а  заместят
експлоатацията, войните и шовинизма с икономическото и
политическо  равенство,  с  мира  и  с  едното  и  единно
човешко  общество  на  земята.  Затова  ли  фашизмът  е
революционно  учение  ?  Но  името  на  всичко  това  е  не
прогрес,  а  реакция,  не  светлина,  а  мракобесие,  не
революция,  а  пълна,  решителна,  безусловна
контрареволюция. Де е прочее моето място като честен и



мислещ със собствената си глава работник, служещ, трудов
интелигент ? Може ли да бъде то при фашистите ? Не е ли
срамно  дори да  се  помисли това?  Но  да  се  върнем  към
нашия автор.

III

Г-н  Сталийски  ни  уверява  на  стр.  15,  16  и  др.  от
книгата си, че в 1927 г. съдбата на Италия е била решена от
„средните  съсловия“,  които  той  нарича  „най-надеждната
част на  народа“,  „окопната аристокрация“ и  пр.  Вярното
във всичко това е,  че кадрите на своите фаши Мусолини
първоначално  набра  из  „бившите  бойци“,  запасните
офицери,  интелигентите,  занаятчиите,  покварените  или
лумпенизирани  работници  и  селяни,  артистите  и  др.  т.
Велико  заблуждение  е  обаче  да  се  мисли  и  твърди,  че
фашизмът, дошъл на власт, е искал и е могъл да провежда
икономическа,  политическа  и  културна  програма,
диктувана от интересите на тия „средни слоеве“, взети като
такива.  Истината  е,  че  обективно  Мусолини  заедно  с
цялото  фашистко  движение  не  е  нищо  повече  от  един
наемник на  минаващата в  контранастъпление финансова,
индустриална  и  земевладелска  буржоазия,  която не  само
застави краля да повика Мусолини на власт, но и изпълни с
решително  контрареволюционно,  антидемократично  и
бясно  империалистично  съдържание  всичките  форми  на
организация,  дейност  и  културна  работа  на  фашизма.  С
ненадминатите  си  демагогски  похвати,  но  не  по-малко и
със своята активност и смелост Мусолини успя да подбере
своите фаши и да ги хвърли не против Джиолити Факта и
краля, а против работниците и организациите им. Там той
беше и е напълно смел, деен и последователен докрай. Но
когато  собствените  му  последователи  на  пет  пъти  се
надигаха за нападение срещу властта, той ги сдържаш е с
отчаяни  усилия,  като  отиде  дори  дотам,  че  подаде



оставката си като вожд на организацията,  а когато на 28
октомври 1922 г. ги повика „на бой“ срещу Рим, кралят го...
назначи  по  телефона  м-р-председател!  Около  това
„тайнствено поведение“ на Мусолини циркулирали според
г.  Сталийски  „легенди“  и  някои  мислели,  че  Мусолини
бавел  настъплението,  додето  си  осигури поддръжката  на
краля.  Това е  неточно в смисъл,  че  Мусолини още до,  а
особено след заемане властта търсеше и получи пълната
поддръжка не  само на  краля и не  само на  италианските
финансисти,  индустриалци  и  едри  земевладелци  против
революционизираните  италиански  работници,  но  и  на
световните  империалисти.  И  децата  днес  знаят,  че
английските  и  американските  империалисти  бяха  и  са,
които  финансират  фашисткия  режим  в  Италия;  че  и
френските  империалисти  го  подкрепиха  и  крепят,
доколкото  с  това  се  нанася  удар  върху  световния
революционен работнически фронт; а лавините от въглища
и  други  сурови  материали,  изпращани  от  Германия  по
силата на Версайлския договор безплатно на италианската
индустрия, му дадоха възможност да закърпи за известно
време  разрушеното  производство  на  Италия.  Особено
интересно е : американците, които сами не признаха СССР,
разрешиха на  Мусолини  да  го  признае  и  да  влезе  в
търговски връзки с него. Като потвърждение на всичко това
виждаме и у нас същото : на „Кубрат“, „Родна защита“ и
други фашистки организации съставът им е из „средните
съсловия“,  но  в  политиката,  чиито  оръдия  са  те,  първа
цигулка  свиреха  и  свирят  петровичовци,  буровци,
ляпчевци  и  цанковци,  както  и  стоящите  зад  гърба  им
империалистически  магнати  и  управници  на  Англия,
Франция, Италия и Америка.

При  това  положение  ясно  е,  че  фашизмът  е
обективно, и субективно особена форма на буржоазната
диктатура,  която  се  появява,  когато  следвоенната  обща



криза на капитализма особено се задълбочава и изостря в
някои страни, а пролетариатът, бедното селячество и други
трудови  потискани  и  експлоатирани  класи  и  съсловия
решително  се  надигат  против  самата  буржоазна
икономическа  и  политическа  система  на  експлоатация  и
господство.  Поради  това  не  е  вярно,  че  фашизмът  е
възможен само в земеделски и полуиндустриални страни,
също тъй както не е вярно, че той по  съществото си, по
най-дълбоката си същност е и може да бъде само масово
движение от типа на италианския. Фашизмът търси маси
(средняци и работници), но той не бяга и от деветоюнски
преврати,  като  първо  взема  с  военно  пронунциаменто
властта, а след това прави „партия“, „синдикати“, „родни
защити“  и  пр.  Нашият  случай  е  тъкмо  обратен  на
италианския, но и той е образцов случай на фашизъм. При
особените  условия  у  нас  до  1923  г.  нашите  буровци  и
петровичевци не можаха, не могат и досега да си послужат
широко  с  мусолиновската  безогледна  демагогия,  която
дори  бесеше  по  фенерите  (на  думи)  министър-
председателя Джиолити. В замяна на това пък те създадоха
ЗЗД  и  изключителния  режим  срещу  работниците  и
селяните,  а  на  средняците поднасят щедро  напитките на
едно  родолюбие,  което,  разбира  се,  не  коства  нищо  на
нашите  банкери,  фабриканти  и  селски  тузове.
Теоретически фашизмът говори за надкласова държава, и
то  авторитарна,  идеализирайки  я  до  степен  на
обоготворяване,  както  видяхме  вече.  Вместо  да  спорим
теоретически  отвлечено  за  същността  на  държавата,
особено на  днешната буржоазна държава,  нека  приведем
няколко цифри и данни от самия наш автор.

В Италия, както е известно, пропорционалната система
е  заменена  с  мажоритарна,  като  е  отнето  правото  на
работническите  нефашистки  организации  и  групи  да
кандидатират  свои  избраници.  Но  по-важно  за  нас  е



следното.  Г-н  Сталийски  ни  съобщава:  „По  изложената
избирателна система се произведоха избори за първи път на
24 март 1929 г. За тия избори върховният фашистки съвет
определи  следната  листа:  46  народни  представители  от
конфедерацията  на  земеделските  работодатели;  27  от
конфедерацията  на  земеделските  работници;  31  от
конфедерацията на индустриалците;  26 от конфедерацията
на  индустриалните  работници;  16  от  конфедерацията  на
търговците; 10 от синдиката на търговските служещи; 10 от
федерацията  на  морските  и  въздушни  транспорти;  от
синдикатите  на  работниците  при  морските  и  въздушни
транспорти; 11 от конфедерацията на сухопътните и речни
транспорти;  10  от  конфедерацията  на  банкерите;  6  от
синдикатите на банковите (и то и висши, и низши, б. Т. П.)
чиновници  и  служещ  и;  82  –  най-голямата  група  –  от
конфедерацията на свободните професии и артистите; 15 от
университетите (професори, разбира се,  а не чиновници и
служещи, Т. П); 2 от академиците; 2 от изящните изкуства; 1
от  колониалния  им  статут;  7  душ  и  на  висша  държавна
служба;  4  основни  учители;  5  прогимназиални  (да
повторим  :  4  основни,  5  прогимназиални,  15  от
университетите – това се казва обратно пропорционално на
количеството и право пропорционално на бюрократизма и на
по-доброто  материално  състояние,  Т.  П.);  1  от  института
„дополаворо“ –  следработната почивка;  1  от  олимпийския
национален  ком  итет;  1  от  чиновниците  в  държавните
предприятия  (не  от  работниците,  разбира  се,  Т.  И.);  1  от
железничарското  сдружение  (работник  ли  ?  Т  П.);  1  от
сдружението  на  телеграфопощенците;  4  от  католическия
национален център; 40 души от националното сдружение на
бившите  бойци;  14  от  дружеството  на  инвалидите;  1  от
акционерните дружества;  1  от  туристическия клуб и  1 от
културната организация „Данте Алигиери“ всичко 400 души
депутати“ (стр. 74– 75).



Сега една проста сметка. Даже като сметнем (макар
че това е невъзможно) всички „инвалиди“ и други някои за
производителни  наемни  работници,  то  от  всичко  400
депутати работниците, служещите и други хора на наемния
труд имат словом 111 места. Останалите 289 места ги имат
земевладелците (46, а за земеделските работници 27 – и то
фашисти  работници),  индустриалците  (31,  а
индустриалните работници 26), банкерите(10, а за банкови
чиновници и служещи, и то висши и низши – 6) и т. н. Г-н
Сталийски  ще  ни  посочи,  разбира  се,  че  най-голямата
група  е  тая  на  „свободните  професии  и  артисти“  –  82
места. 

Но срещу тия 82 места, даже като допуснем, че това
не са обуржоазени и богати лекари, писатели, инженери и
т.  н.,  стоят  точно  166  банкери,  индустриалци,
земевладелци,  търговци,  транспортни  магнати,  бивши
военни,  акционери и  др.  –  без  да  смятаме  професорите,
академиците и висшите държавни бюрократи, които, общо
взето, не са и не могат при капиталистическото общество
да идат с работниците против банкерите, индустиалците и
земевладелците.  Тая  таблица,  дадена  от  нашия  автор,
говори хиляди пъти по-красноречиво от всяка теория каква
власт, чия власт е фашистката власт в Италия и ние още
един  път  благодарим  на  г.  Сталийски  за  поучителните
данни,  които е събрал в  книгата си.  А ето  и други.  Във
фашистка Италия, известно е, общинското самоуправление
(макар  и  сакато,  каквото  беше  в  епохата  на
„демокрацията“)  е  унищожено  и  кметът  и  съветът  се
назначават от властта. Мотиви ? Като оставим приказките
за корупция (при публично неотговорни кметове тя е сто
пъти по възможна), г-н Сталийски чистосърдечно ни казва:
„Изборността  на  общинските  съвети  прави  от
незначителните общини малки центрове, снабдени с най-
страшни  оръжия  за  унищожаване  държавата  –  пише  К.



Петроне.“ Кристално ясно: тая позиция трябва да се изземе
от ръцете на работниците и селяните и да се предаде на
„честните, компетентните“, положили клетва пред краля и
правителството  хора.  Какви  именно  ?  Четем  :  да  имат
гимназиално  образование  или  да  са  били  във  войната
офицери  и  подофицери,  но  най  важното:  да  могат  да
служат  безплатно (стр. 79), т. е., на прост български език
речено, да са богати (защото може ли работник или беден
селянин  да  служи  безплатно  ?).  Всички  медени  учени
приказки, които г. Сталийски по тоя повод е наговорил, не
струват счупен мангър пред изнесените пак от самия него
данни; Не от приказките, а от делата мислещият с главата
си  работник,  селяяин  и  интелигент  ще  си  направят
заключението  за  италианския  и  за  всеки  (нали  и  у  нас
общинската  автономия  е  предмет  на  особени  нападки)
фашизъм.

Но това не е всичко, разбира се.

IV

В книгата си за империализма Ленин писа, че заедно
с изникването на монополите от свободната конкуренция
буржоазията замества своята, макар и саката демокрация с
реакция  по  всички  линии,  при  всички  политически
порядки“.  Ако  това  важи  за  епохата  на  империализма
изобщо, то още повече важи за моментите на остри кризи и
надигане на работническите и други трудови маси срещу
господството на буржоазията; то важи особено за моменти
като  преживяваните  от  няколко  години  насам,  когато
„националният“  и  световният  капитализъм се  затвърдиха
изключително  за  сметка  на  работниците,  бедните  и
средните  селяни  и  занаятчиите.  На  рационалната
експлоатация  и  потисничество  работническата  класа
отговаря  със  стихийно  или  съзнателно  организирани
масови  движения  отдолу,  с  генерални  стачки,  с  мощен



натиск върху държавата и пр.
В  такива  именно  случаи  на  буржоазията  не  остава

нищо друго, освен да отрече сама открито всяка демокрация
и парламентаризъм, да издигне в култ насилието (откритата
диктатура)  и  да  усмири и  държи масите  в  подчинение  с
изключителни  закони  и  положения,  с  кървав  терор  над
класовите работнически организации и когато не е опасно, с
една дръзка и безподобна демагогия, вземаща хиляди форми
според  случая.  Примерът  с  нашия  фашизъм  в  това
отношение е типичен. Но не по-малко типичен е и примерът
с италианския фашизъм. Д а чуем пак нашия автор.

Каква  беше  първата  грижа  на  дошлия  на  власт
Мусолини? Това бяха реформите, които целеха да запазят
съществуващия  капиталистически  строй,  да  осигурят
изключителни  права  (диктаторски)  за  шефа  на
правителството, да се премахне фактически раздвоението
на  властите  и  да  се  прокарат  законът  за  защита  на
държавата от...  работниците и бедните селяни, законът за
обществената  сигурност  и  маса  още  изключителни,
ултрареакционни  закони.  В  администрацията  се  въвежда
средновековна йерархия (с „дучето“ начело – а сам той е в
пълен  плен  на  италианската  и  световната  финансова
олигархия);  унищожават  се  всички  изборни  институти  и
длъжности; разширяват се правата на префектите и други
полицейско-административни  органи,  като  се  създава
същевременно  и  нов  „конституционен“  институт  –
„върховният фашистки съвет“, имащ следния красноречив
състав: срещу няколко десетки министри, генерали, висши
държавни и партийни чиновници, академици и т. н., словом
само по един представител на синдикалните организации,
и то на фашистките, и то председателят им. Достатъчно е
да се знае само съставът на тоя съвет, за да се види какви
могат  да  бъдат  неговите  функции  в  „надкласовата“
„национална“  фашистка  държава.  Със  специални  закони



фашисткото  правителство  постави  вън  от  закона  всички
класови, партийни, синдикални, кооперативни и културни
работнически организации, като пак със силата на закона
натика  работниците  във  фашистките  синдикати  и
корпорации,  обяви  за  тежко  наказуемо  престъпление
стачката на работниците, а за „споровете“ (!) между труда
и  капитала  уреди  задължителен  съд,  учреден  при
апелативните съдилища, гдето срещу висшите бюрократи-
съдии и представителите (назначавани) на капиталистите
фигурира словом 1 представител (и то пак бюрократен и
назначен  отгоре,  а  не  избран)  на  работниците  (и  то  на
законно  признатите  сдружения,  чети  :  на  фашистите).
Трудно  ли  е  да  се  види,  че  под  форма  на  надкласово
правосъдие и национална социална политика тия закони и
съдилища са просто едно оръдие за пълно подчинение на
работниците и всички трудещи се от техните господари ?
Финансите. Четем пак у самия наш автор за „грижите за
реалното  събиране  на  приходите  на  държавата“  и  че
„вместо нови принципи и закони“ фашистите „по-строго
прилагат  старите  закони“.  Тъй  зер,  защо  са  тези  нови
принципи, когато и у нас напр. Буров и компания са за „по-
строго  прилагане  старите  закони“?  А  знае  се  върху  чий
гръб  и  как  именно  те  прехвърлят  цялата  тежест  на
данъчните и други облагания, на бюджета, на репарациите,
на извънредните разноски, които се изразходват,  за да се
затвърди  валутата,  стопанството  и  пр.,  и  пр.  Хубавичко
пише г. Сталийски, няма що! Ето още един пример на стр.
113:  „Третирайки  частната  собственост  като  национален
капитал с публична функция, фашизмът се обяви против
всякаква аграрна реформа,  която би ограничила частната
собственост – какъвто характер имаха повечето от новите
аграрни  реформи  на  другите  страни.“  Това  също  така  е
ясно казано! В СССР напр. днес срещу кулаците и частната
собственост  настъпва  мощно  и  планомерно  селската



беднота, ръководена от работниците и тяхната власт, и вече
гради първите крайъгълни камъни на социалистическото,
свободно, човешко, действително безкласово общество. И
някои от  кулаците бягат  от  СССР.  Кой бяга от  Италия ?
Експроприираните  бедни  селяни,  безработните  и
тероризирани работници, опропастените дребни занаятчии
и  майстори.  Но  Италия  се  вижда  рай.  Не  е  ли  право?
Съвършено право! Но за кого рай? За кулаците, лихварите,
банкерите,  едрите  търговци,  генералите,  висшите
държавни  и  партийни  чиновници,  с  една  дума,  за
италианските (и наши) петровичевци, шкойновци, русевци
и техните апологети „теоретици“ от типа на г. Сталийски.
Чудесен рай, няма какво да се възрази!

V

......
Както  видяхме  вече,  вярното  във  всичко  това  е,  че

буржоазията  от  епохата  на  империализма  в  моменти  на
остри  следвоенни  кризи  и  граждански  борби,
застрашаващи  нейното  господство,  се  отрича  от  своята
демокрация и прибягва към фашистката кървава диктатура.
Че  диктатурата  на  италианското  „дуче“  е  само  на  думи
„надкласова“,  а  в  действителност  е  чисто  класова  и  че
„фактически във  всички  институти  на  фашистката
държава  надделяват  капиталистите  и  имотните  слоеве  –
това вече знаем. Национализмът на италианските, пък и на
нашите  и  на  всички  фашисти  е  груб,  оголен,  бесен
империализъм и стремеж да се завладяват нови земи и да
се  унищожават  „съседите  съперници“  (Франция  и
Югославия  напр.).  „Национализмът“  на  фашистите  няма
нищо  общо  със  свободата  на  всеки  народ  да  се
самоопределя  и  развива  в  свободни  братски  връзки  с
всички други народи; той води неминуемо до тайни и явни
договори за войни, чрез които да се преразпределя светът,



до нови ужаси и опустошения, а може би и до унищожение
на  културата.  Приказките  на  Мусолини  за  правото  на
Италия да има и тя „свой дял под слънцето“ и откритото
дрънкане  на  оръжие  не  се  отличават  по  нищо  от
приказките и делата на бившия германски кайзер. А и у нас
от 9 юни до днес шовинизмът, милитаризмът и желанието
за  реванш  се  насаждат  планомерно  дори  и  в  основните
училища, да не говорим за разните спортни, туристически,
юнашки,  скаутски  и  други  организации.  Само  че  у  нас
култът към Юлий Цезар напр. се заменя с култа към ... хан
Исперих, цар Крум и цар Симеон, а култът към папата – с
култ  към  всички  реакционни,  религиозни  традиции  и
суеверия,  които  по  хиляди  пътища  някои  писатели,
журналисти, проповедници и учители-фашисти се мъчат да
вкоренят дълбоко в подрастващото поколение. 

Корпоративизмът  на  фашистката  държава,  който  е
един  от  нейните  „конститутивни“  елементи,  с  пълно
основание предизвика възторжените отзиви на образцовия
ренегат и буржоазен лакей г-н Алберт Тома.  Защото при
наглед равноправно участие на работници и капиталисти в
управлението  на  стопанството  и  държавата  потиснатите,
експлоатираните,  поробените и онеправданите си остават
фактически  пак  именно  работниците  и  трудещите  се
селяни. Тъкмо обратно е в СССР. И затова, както казахме
вече  и  ще  повторим  още  веднъж,  до  като  световният
капитализъм  готви  трескаво  обща  война  срещу  СССР,
Мусолини има благословията не само на папата, с когото
той е в мир и съюз, но и на американските и английските
финансови крале и магнати.

В  Италия  кризата  бързо  расте  и  се  задълбочава,
класовата  борба  въпреки  всичко  се  разгаря,  избухвайки
нерядко  във  формени  селски  въстания,  улични  боеве  и
остри  стачни  борби;  заробените  от  фашистките  закони
професионални,  културни  и  политически  класови



работнически организации въпреки особените съдилища и
наличието на такива наказания като заточение в колониите
мощно  и  бързо  крепнат  и  растат,  за  да  изтръгнат  при
първия сгоден случай цялата работническа и селска маса от
окървавените,  но  маскирани  с  ръкавиците  на
„свръхкласовата“ национална демагогия лапи на фашизма.
Борбата срещу фашизма расте и в миров мащаб.

Тук, във връзка с писанията на г. Сталийски и на г.
Харизанов, нас ни занимава едно : как фашизмът, взет даже
в  оня  вид,  в  който  ни  го  рисуват  неговите  възторжени
поклонници и защитници,  се  очертава  в  собствените  им
писания  като  ултрареакционно  и  мракобесническо
империалистическо движение и учение на буржоазията от
следвоенната епоха на загниващия, въпреки временната, но
вече  разпукваща  се  по  всички  шевове  стабилизация)
капитализъм.

И за да бъде картината пълна, нека надзърнем пак в
книгата  на  нашия  автор.  Тъй  напр.  На  стр.  87  четем  за
детската  организация  „Балила“  следното:  „Тази
организация външно има характер на спортна организация,
субсидирана  от  държавата,  организирана  по  образа  на
древноримските  военни  легиони:  взвод  от  11  души  и
взводен  командир;  три  взвода  образуват  една  манипула;
три  манипули  –  една  центурия;  три  центурии  образуват
една  кохорта  от  333  души,  а  три  кохорти  съставят  един
легион от 999 души. Организацията се управлява от един
комитет начело с един генерал от армията, под патронажа
на  самия  Мусолини,  и  т.  н.“  Коментариите  в  случая  са
съвсем излишни. Обръщаме стр.  106 и за „помирението“
между  папата  и  италианската  държава  четем,  че  с  ред
закони фашизмът е провел програмата на папската партия;
че за да се угоди на папата, удовлетворени са много негови
искания,  като  в  младежките  организации  на  самия
фашизъм се дава голямо място на религиозното обучение,



добивано под прякото участие на свещеници, и т. н. А за
постигнатия „конкордат“ с „папския престол“ четем на стр.
108,  че  той  обезпечава  съчувствието  и  подкрепата  на
католическа Америка и дава възможност на италианските
мисионери  (първите  лястовички  на  проникващия  в
колониите  капитал)  да  се  борят  срещу  френските
мисионери, т. е. „мирът“ с папата се сключва с цел да се
засили  империалистическата  завоевателна  политика  на
италианската буржоазия. Това също така не се нуждае от
особени тълкувания.

Но  може  би  фашизмът  излезе  по-щастлив  в  своята
просветна и училищна политика ?

Философът  министър  Джиовани  Джентиле  се
прослави в Италия като автор на „гигантската училищна
реформа“.  Читателят  е  изтръпнал  и  очаква  да  чуе  нещо
действително  гигантско  и  прогресивно,  отговарящо  на
изискванията на науката, културата и човешкия прогрес. Да
чуем прочее пак самия наш автор. След като ни се казва, че
възгледите на Дж. Джентиле съвпадали с ония на фашизма
и  че  фашистката  държава  поела  в  свои  ръце  „даването
основата  и  насоката  на  възпитаното  на  младеж  та“,
съобщава  ни  се  в  какво  именно  се  състои  „гигантската
реформа“. Читателю, ето, чуй тая реформа:

„А държавата е длъжна да възпита и обучи бъдещия
гражданин още и затова, защото тя най-добре и най-точно
знае  какъв  гражданин  е  нужен  на  държавата.  С  това
фашизмът  определяше  съдържанието  на  училищните
програми.  От  тях  биде  извадено  всичко  отвлечено,
претоварващо без нужда паметта на младежта. Обърна се
сериозно внимание на религиозното възпитание. Във всяка
класна стая се постави разпятието.

Според Джентиле в първоначалното училище трябва
да се поставят основите на духа и да се събуди интелектът.
А това може да стане най-добре и завършено с помощта на



религията и вярата. Вярата прави човека твърд, характерен
и пълен с надежди – създава ония качества, без които не
може  да  се  служи  на  държавата.  Средните  училища
трябваше  според  фашизма  да  дават  първоначална
ориентировка в живота и да насочват към добиване знания.
За тази цел Джентиле реформира изпитната система, като
направи  по-строги  изпитите  по  известни  дисциплини  с
оглед да изпъкне между учениците духовният елит, който
своевременно  да  бъде  подготвен  и  специализиран  за
ръководните  места  в  държавата.  Усилената  строгост  в
изпитите,  произвеждани  от  държавни  комисари,  а  не  от
преподавателския  персонал,  както  по-рано,  предизвиква
известно  негодувание  у  родителите,  с  което  Мусолини
имаше за дълго да се справя –даже и след излизането на
Джентиле  от  кабинета  и  заместването  му  с  професор
Казати.  Джентиле  не  одобряваше  и  обучението  в
университетите.  Малките  университети  според  него
трябваше да се закрият, а големите да се превърнат наново
в огнища на науката, каквито са били в средните векове,
когато  са  се  стичали  в  тях  чужденци  отвсякъде.
Университетите, казва Джентиле, трябва да „произвеждат“
знанието, а не само да го „раздават“, както сега. Фашизмът
засили изучаването на историята и особено на географията
с цел младежта да научи величието на древния Рим, да се
възхити от него и да получи амбицията да издига родината
си  към  този  велик  образец  –  най-сигурния  способ  за
култивиране  национализма.  Традициите  и  героизмът  на
праотците  създават  в  младежта  характери,  окрилят
личността и опресняват самата нация.“ Ако само преди 10–
15 години някой буржоазен педагог и писател дръзнеше да
напише всичко това в научно-педагогическо списание, той
би  спечелил  възмущението  и  отвращението  на  всички
честно  и  прогресивно  мислещи  педагози,  учители,
родители и ученици.  Днес цялата тази попщина и  гадна



реакция  се  кръщава  в  Италия  и  се  приподнася  и  на
българския  читател  като  „гигантска  училищна реформа“,
която  носела  спасение  и  щастие  на  италианския  и  на
българския  народ!  Какъв  безпримерен  цинизъм!  Какво
фашистко  дебелоочие!  И  каква  чудовищна  увереност,  че
българските  читатели  са  формени  реакционери  или
тъпаци!  За  нещастие  на  фашистките  идеолози  сред
работниците, бедните селяни и мислещата със собствената
си глава интелигенция тоя цинизъм и дебелоочие могат да
дадат  и  ще  дадат  непременно  само  отрицателни  за
фашизма резултати. По много причини – една от които е
безспорно,  че  в  България  Партията,  синдикатите  и
културните  съюзи  на  работниците  отдавна  са  здраво  на
своя  пролетарски  пост  и  макар  да  претърпяха  известни
поражения, не позволиха и не ще позволят на фашизма да
завлече  подире  си  масите,  както  стана  в  Италия.  Друга
причина е,  че  самите фашисти у нас  са съвсем открити,
груби и глупави оръдия на буровци и петровичовци, та не
могат, и да биха пожелали, да идат в демагогията си така
далече, както отидоха италианските през 1920– 21 г., когато
бесеха,  макар  само  на  думи,  министър-председателя  по
уличните фенери и заплашваха със... смърт „фабрикантите
и търговците кожодери“! Нашите фашисти искат да минат
много  по-евтино  –  с  голи  проповеди  на  любов  към...
„родината“  и  с...  безследни  изчезвания  и  безпримерен
терор над работническите  класови организации и дейци.
Разбира се, с такива евтини средства не само не се отива
далеч, но вместо да се изпишат вежди, вадят се очи. Г-н
Сталийски,  г.  Харизанов  и  компания,  ако  още  не  са  се
убедили, ще се убедят сами и непременно в това.

Фашизмът в България нито е имал, нито ще има
ония  успехи  сред  работниците,  бедните  селяни  и
народната  интелигенция,  каквито  той,  по  силата  на
редица обективни и субективни обстоятелства, отбеляза



в Италия. 

2. Фашистката идеология

Както  партийни  другари  и  съчувственици,  така
особено сътрудници на пролетарските  списания често са
поставяли  въпроса:  що  е  характерно  за  фашистката
идеология като фашистка и кои литературни произведения
и  автори  би  трябвало,  по-строго  погледнато,  да  се
преценяват  като фашистки? Понякога  се разглеждат като
фашисти  напр.  толстоистите,  пацифистите  и  др.,  а  се
протестира,  когато  се  наричат  фашисти  десните
социалдемократи. Преценяват се като фашистки книгата на
Ремарк „На западния фронт нищо ново“, романът на Орлин
Василев „Бялата пътека“, пиесата „Бела“ и др. Вярно ли е,
правилно ли е всичко това ? За да бъдем начисто, нека се
опитаме  да  определим  понятието  фашистка  идеология,
доколкото, разбира се, тя достатъчно се е отчеканила вече
от  буржоазнодемократическата  идеология.  В  статията
„Фашисткото  учение  за  държавата“  ние  вече  засегнахме
тоя въпрос, но нека кажем тук още няколко думи нарочно
за идеологията на фашизма. Както знаем вече, фашизмът
не  е  само  италианско  явление.  Преходът  от  свободната
конкуренция между отделните капиталисти към монопола
и борбата между гигантските банки и тръстове доведе до
банкрута  на  буржоазната  демокрация  и  до  замяната  и|  с
повече  или  по-малко  открита  диктатура  на  финансовия
капитал и при известни условия до фашистката диктатура.
Понеже  принципите  на  буржоазната  демокрация  бяха
провъзгласени  най-ярко  от  Френската  революция,  нека
чуем как напр. самите италиански фашисти се отнасят към
тия принципи. В статията на г. Ив. Харизанов „Нацията и
личността  в  социалната  философия  на  фашизма“
(„Философски  преглед“,  кн.  3,  гл.  I)  четем:  „Каква  е,
прочее, самата доктрина на фашизма ? В едно официално



издание  на  фашизма  четем  следното:  За  да  се  разбере
фашизмът,  трябва  да  се  знаят  три  факта:  1.  Фашизмът
реставрира  социалните  и  политически  принципи,  които
движеха света преди победата на индивидуализма,  който
иде от епохата на Ренесанса. 2. Тия принципи са приемали
различни  форми,  съобразно  специфичните  условия  на
различните  страни:  те  не  ни  дадоха,  контурите  на  едно
единствено  управление,  което  бихме  считали  за  най-
приемливо  и  еднакво  задължително  за  всички.  3.
Приложението  на  тия  принципи  в  самата  Италия  стана
възможно  по  пътя  на  революцията,  а  не  по  тоя  на
парламентарната акция.“

Кои са тия принципи? В същото издание четем по-
нататък: „Когато се пристъпи към изучаване на фашизма,
ще  се  открие  едно сериозно  усилие  от  негова  страна да
вложи в основите на модерната национална държава ония
съществени принципи  в  политиката,  които  почти
универсално  бяха  зачитани  до  епохата  на  Ренесанса.  В
основите на тия принципи лежат две истини, които никой
не  бива  да  забравя:  1.  По  природа  човек  е  социално
животно  и  като  такова  той е  проникнат  от  чувството на
солидарност и от повелителната нужда от едно единство, в
което да се заличат личностите. Това обществено единство
обаче е невъзможно без съществуването на една власт и на
една  дисциплина.  И  едната,  и  другата  са  неразделни
атрибути на всяко общежитие.  2.  Човешките действия са
подчинени  на  законите  на  природата,  на  разума  и  в
последна сметка на волята на бога. Доброто и злото прочее
се  мерят не  с  личния критерий на  личността,  но  с  един
обективен критерий,  който стои над нея.  Против тия два
принципа,  завършва  официалното  издание,  се  води
великата борба на духовния и светския хуманизъм, който
иде от Ренесанса и който образува съдържанието на нашата
епоха. Впрочем само последният от тия два принципа може



да  се  осъществи,  но  със  своето  „боготворение“  на
личността  той  стана  източник  на  всички  насилия  на
съвестта,  с  които  е  изпълнена  историята  на  последните
столетия. Прочее фашизмът е против всичко това. „Той е
против  „вечните“  принципи  на  Френската  революция  от
1789 г. и иска да приключи с епохата на индивидуализма.“
Цитатът е  дълъг,  но е  важен.  Ако го разчетем правилно,
веднага  ще  схванем,  че  в  случая  се  касае  не  толкова  за
връщане към „принципите“ отпреди Ренесанса, колкото за
нагаждане  към  „принципите“  на  днес  господствуващия
финансов капитал. „Връщането“ тук по-скоро служи, за да
се прикрие диктатурата на финансовия капитал, по-могъща
и по-страшна от оная на древните феодали и крале, и за да
може по-леко да се извади на сцената „нацията“, която се
обявява за тъждествена с обществото и орган на която се
явява  „надкласовата“,  „корпоративна“,  „йерархическа“
авторитарна Държава. Обаче национализмът на фашизма
няма  нищо  общо  с  национализма  на  прогресивната
буржоазия  от  миналото,  а  е  своеобразна  форма  за
проявление  на  днешния  империализъм;  „националната
държава“ пък е също своеобразна форма на диктатурата на
империалистическата днешна буржоазия.

Нека чуем пак самите фашистки идеолози.  Видният
теоретик на фашизма и министър на правосъдието Алфредо
Роко  неотдавна  заяви:  „На  формулата  на  либерализма,
демокрацията и социализма – обществото за индивида – ние
противопоставяме друга – индивидът за обществото – с тая
само разлика, че ако първата доктрина жертвува обществото
в  полза  на  личността,  фашистката  доктрина  не
унищожава  личността  в  полза  на  обществото.  Тя  я
подчинява,  но  не  я  унищожава,  защото  прогресът  и
благосъстоянието  на  личността,  стига  да  са
пропорционални и хармонични, са условия за прогрес и
благосъстояние  на  цялото  общество.  Обществото  има



интерес  от  благосъстоянието  на  личността.  Върховният
критерий в случая е нацията.“ На свой ред и Мусолини бе
заявил:  „Солидарността на  всички  спрямо  върховните
интереси  на  нацията,  която  става  граница  и  норма  на
всяко право – на собствеността и на облагите в труда и
заплатата,  ето  нашата  основна  цел,  която  най-правилно
синтезира  фашистката  идея.  „И  тази  идея  наистина
намери израз в чл. 1 от „конституцията на труда“ (Carta de
Lavoro),  където  изрично  се  казва:  „Италианската  нация  е
един  организъм,  който  има  цели,  живот  и  средства  за
действие,  стоящи  над  тия  на  личността  и  сдруженията,
които  я  образуват.  Това  морално,  политическо  и
икономическо  единство  е  напълно  осъществено  във
фашистката  държава.“  Ние  вече  знаем  (Вж.  Фашисткото
учение  за  държавата),  че  надкласовият  характер  на
фашистката  държава,  парламент,  висш  партиен  съвет,
трудов  съд  и  т.  н.  е  чисто  и  просто  само  една  фаза,  а
фактически, на дело там, в Италия и при всички фашистки
режими  господствуват  собствениците  на  фабриките,  на
банките,  на  транспорта,  на  латифундиите  и  пр.,  поради
което навсякъде едрата финансова буржоазия (у нас Буров и
Петрович напр.) не е по същество против, а е за фашизма.
Ние знаем вече,  че фашистката „стопанска демокрация“ е
демокрация  само  за  фашистката  буржоазия,  но  не  и  за
пролетариата  и  за  бедните  селяни  (В  пълна
противоположност  на  истинската,  т.  е.  работническо-
селската  демокрация  в  СССР  и  в  класовата  пролетарска
партия, дето се дава най-широк простор както на личната
инициатива на всеки член, който трябва да бъде съзнателно
и  доброволно  дисциплиниран,  така  и  на  критиката  и
самокритиката  –  нещо  абсолютно  несъвместимо  с
йерархизма  и  казармената  дисциплина  на  фашистката
организация и държава, образуващите нацията сдружения“)
поради което те рано или късно трябва да влязат в конфлит с



нея.  Фашистите  разбират  това  отлично  и  чувствувайки
винаги  недоволството  на  масите  под  нозете  си,  са
принудени  да  прибягват  към  редица  средства  било  за  да
залъгват  масите,  било,  когато  това  не  помага,  да  ги
усмиряват с огън и меч.

Демагогията  на  фашизма.  Първоначално  напр.  В
програмата  на  Мусолини  стояха  следните  искания:...
конфискация  на  богатствата,  придобити  през  време  на
войната,  данък  върху  наследствата  –  за  обезпечение  на
инвалидите,  конфискация  на  черковните  имущества,
република и т. н. Днес Мусолини целува ръка на краля и
папата и конфискува, но не черковните земи, а имотите на
политическите емигранти. Щеше да беси Джиолити, а на
дело  разстрелва  работниците-комунисти,  национал-
революционерите  и  бедните  селяни.  Сега  той  гощава
масите  с  „величието  на  родината“,  служейки си  ловко  с
миналата слава на Италия и раздухвайки с хиляди средства
шовинизма  на  италианците,  насочва  го  против Франция,
Югославия и други държави. В края на краищата крайно
агресивният национализъм на Мусолини е маска, зад която
прозира  лицето  на  италианския  млад,  но  извънредно
експанзивен (защото е съвсем незадоволен от подялбата на
света) империализъм.

Фашисткият  култ  на  нацията  и  държавата.  В
последната  фашизмът  вижда  „осъществено  моралното,
политическо и икономическо единство на нацията..., имаща
цели,  живот  и  средства  за  действие,  стоящи  над  тия  на
личността и образуващите нацията сдружения.“ Тоя култ
ражда от своя страна „култа на традицията и всичко, що
иде  от  нея“.  И наистина,  докато  в  Италия се  насажда и
разпалва култът на робовладелския Рим и на папството, у
нас виждаме да се насажда и разпалва с всички средства
култът на хан Исперих, цар Крум, цар Борис, българските
патриарси  и  светии.  Това  е  един  курс  на  безспорна



реакция,  на  попщина,  на  реабилитация  и  укрепване  на
монархизма,  милитаризма  и  религията.  Характерно  е
обаче,  че  тоя  курс  сега  се  провежда  с  „гордо  вдигнато
чело“  и  с  една  смелост  и  активност,  които  понякога
импонират при известни условия на дребния буржоа или
на смутения поради едни или други причини работник или
беден селянин. Фашизмът не е просто реакция, а реакция,
която  се  осмелява  да  издига  като  лозунги,  „които  при
днешните  обстоятелства  ще  спасят  Италия“  (респ.
България, Полша, Финландия, Германия), такива неща, от
които доскоро би се изчервил всеки що-годе честномислещ
буржоа-демократ.  Но  фашизмът  е  смел  и,  което  е  също
важно, атакува. Това може да се види все по-ясно и у нас:
нашите фашисти все по-смело манифестират не само своя
национализъм,  своята  попщина,  милитаризъм,  култ  на
„силната ръка" и т. н., но те вече се осмелиха да възпеят
деветоюнските и септемврийски шпицкомандавски герои.
При  известни  обстоятелства  и  при  маси,  жадуващи  за
изход  от  кризата  на  всяка  цена,  както  и  за  решителни
действия, фашистката смелост, активност и агресивност (и
на  вътрешния,  класовия,  и  на  външния,  „националния“
фронт)  действува  заразително  и  повличащо.  Разбира  се,
погрешно е да се смята, че успехите си фашизмът дължи
главно  на  грешките  на  пролетарските  революционни
партии  (Хитлер  се  засили  в  Германия  за  сметка  на
социалдемократите и на междинните партии, а не за сметка
на ГКП, която отбеляза големи успехи). Но за нас това в
случая не  е  и толкова важно.  По-важно е  да подчертаем
активния, агресивния, динамичния характер на фашизма, а
следователно и на неговата идеология, която поради това
не  трябва  да  се  смесва  с  идеологии  като  толстоизма,
пацифизма и др. п.

Когато  поради  това,  че  се  изостря  следвоенната
световна  и  национална  криза,  или  по  други  причини



класовата  борба  почне  да  пробива  бентовете  на
„надкласовите“  рамки,  в  които  фашизмът  се  опитва  да  я
вкара,  и  работничеството  мине  в  контранастъпление,
отначало за отбрана, а сетне и за създаване на своя власт;
когато  нито  демагогията,  нито  активността  и
самонадеяността са достатъчни, за да се държат масите „в
ред“  и  в  „йерархическо“  подчинение  –  тогава  фашизмът
показва зъбите си и на сцената излизат: масовите убийства и
безследни  изчезвания,  ЗЗД,  масовите  арести,  побоища,
инквизиции, интернирания, чудовищни глоби и т. н. С една
дума, на сцената излиза фашисткият терор. Интересното за
нас в случая е обстоятелството, че фашистите и в терора си
са активни и нападателни и че те, колкото са по-оформени
фашисти,  толкова  по-открито го  теоретизират,  прибавяйки
само,че  вършат  всичко  това  за  „спасение  на  нацията“,  на
„отечеството“,  когато в същност го правят за спасение на
капитала,  който  от  своя  страна  им  се  отплаща  по
достойнство.  Фашистката  идеология  е  идеология  на
едрата буржоазия от епохата на следвоенната обща криза
на  капитализма и  се  появява  и  разраства  в  страни и
моменти,  дето  и  когато  подемът  на  работническите  и
селските  маси  заплашва  съществуването  на  самия
капиталистически  строй  и  дето,  от  друга  страна,
буржоазната  демокрация,  включително
социалдемокрацията,  е  достатъчно  компрометирана  в
очите на тия маси, а класовата работническа партия е
още слаба и не може да събори властта на буржоазията и
да  изгради  своя  работническо  –  селска  власт.  Оттук
именно следват и най-характерните елементи (признаци) на
фашистката  идеология,  взета  в  своя  чист  вид,  които



елементи бяха вече посочени по-горе1.

3. Фашизмът като теория и практика

Тези  дни  преживяхме  едно  от  най-великите
исторически  събития.  Стана  разгромът  на  Германия,
разгромът на една от най-мощните военни сили, каквито
човешката история познава.

Последиците  от  този  разгром  са  необятни.  Ние  не
можем даже приблизително да си ги представим. Тепърва
ще  бъде  анализиран  този  разгром,  тепърва  ще  бъдат
търсени  причините,  които  го  предизвикаха.  Безусловно
причините  за  разгрома  на  германската  мощна  армия  са
много  и  от  най-разнообразно  естество.  Аз  нямам  нито
възможност, нито пък е нужно тук да ви занимавам с този
въпрос. Ще подчертая само, че една от причините, поради
които Хитлер загуби войната, повтарям, една от причините,
и  не  от  маловажните,  беше  пълната  липса  на  научен
мироглед и  метод,  на  научна  политическа  концепция,  на
научна  социологическа  мисъл,  на  научна  теория  за
войната, за стратегията и за тактиката. Казват, че Хитлер
бил  гениален,  бил  нещо  като  втори  Наполеон  на  своята
епоха. Но Сталин каза, че Хитлер може да бъде сравняван с
Наполеон толкова,  колкото  лъвът  с  котката.  Хитлер  не  е
Наполеон по простата причина, че беше представител на
една  реакционна  клика  и  провеждаше  една  политика
ултрареакционна,  докато  Наполеон  произхождаше  от
Великата  френска  революция.  Когато  пожела  да  стане
император  и  започна  да  води  завоевателни  войни,
Наполеон стана отрицателна,  реакционна фигура,  но  във
всеки  случай  Наполеон  беше  рожба  на  Френската

1 Из  сборника  На  литературни  и  философски  теми,  София,  1930  г.
Препечатва  се  с  малки  съкращения  и  незначителни  редакционни
уточнения. В:  Т. Павлов.  Избрани  произведения.С.1965.т.VІІІ.
Издание на БАН.



революция, която от своя страна беше и си остана едно от
най-прогресивните  явления  в  човешката  история.  Нищо
подобно не може да са каже за Хитлер.  Казват  също,  че
Хитлер бил гениален и всичко у него било обмислено и
решено гениално,  само че  събрали се много сили срещу
него, материали, хора, специалисти и затова бил победен.
Последното е вярно, но гениалността в какво се заключава,
ако не преди всичко в способността да се съберат нужните
политически и военни сили на решаващото място и момент
и с тях да се победи? Какъв гений може да бъде онзи, който
има чудната способност да въоръжи срещу себе си целия
останал  свят,  включително  и  онези  нещастни  сателити,
които в края на краищата го напуснаха и му обявиха война?
Това е действително гениална способност, само че със знак
минус. Ако трябва да се обяснява поражението на Хитлер
само с този факт, че противниците му организирали всички
свободолюбиви народи, ние трябва да знаем защо Хитлер
не можа да направи това, а го направиха противниците му.
Той не е предвидлив човек, а фантаст, човек, който надцени
и  своите  собствени  сили,  и  силите  на  своята
империалистична  клика,  и  силите  общо  на  германската
буржоазия.  Няма  предсказание  на  Хитлер,  което  да  се  е
сбъднало;  всичко,  което  обещаваше  Хитлер,  без
изключение  не  се  сбъдна.  Това  е  все  пак ...  своеобразна
гениалност.  Той  каза,  че  когато  пожелае,  може  да
организира революционен преврат в Америка;че там има
хора,  видни  дейци,  които  той  може  винаги  да  вземе  на
страната си и да ги накара да служат на него; че във всеки
случай няма да се намери един Уилсон, който да хвърли
Америка против Германия. Както виждате, пророчеството
точно... се изпълни! На въпроса, ня ма ли да се намеси във
войната  срещу  Германия  и  Англия,  Хитлер  отговаряше:
„Никога вече Англия не ще воюва срещу Германия. Англия
има нужда от една силна Германия. Англия и Франция не



ще воюват срещу нас. Такова нещо не може да се случи,
докато съм жив аз. Но ако ние не успеем да победим, ще
увлечем половината свят и никога няма да се повтори 1918
г.“ 1918 г. не се повтори, защото събитията не се повтарят
точно,  но  стана  нещо  много  по-страшно за  Германия  от
1918 г. – една капитулация, каквато човешката история не
познава. Също така той бе заявил, че съюзът между СССР,
Англия и Америка е невъзможен: „Тази работа аз няма да я
допусна.“ Въпреки тия негови категорични пророкувания и
нежелание да я допусне тази работа стана. Значи по най-
големия въпрос, по основния въпрос Хитлер, както казват
русите, се излъга (промахнулся).

Във  връзка  с  поражението  на  германците  при
Сталинград  генерал  Льор  в  един  разговор  с  един  наш
полковник от запаса каза: „Ние загубихме войната, защото
не можахме да разберем колко голяма е производствената
мощ на Съветския съюз, а ние смятахме, че произвеждаме
двойно  и  повече  годишно  чугун  от  Съветския  съюз.“  И
това не беше лъжа. Защото Германия още преди войната
произвеждаше около 48 000 000 тона чугун, а Съветският
съюз –  34 000 000 тона годишно.  Като се  прибавят към
германския  чугун  австрийският,  чехословашкият  и  т.  н.,
количеството надхвърля 100 милиона тона и следователно,
казал  Льор,  „ние  бяхме  в  извънредно  благоприятно
положение,  но  все  пак  при  Сталинград  русите  ни
противопоставиха неизмеримо повече танкове и артилерия
и ни биха. Ние не можем и досега да разберем откъде извря
това желязо.“

Знае се, че помощта, която се получаваше от Англия
и  Америка,  не  надхвърляше  няколко  процента.  Всичко
„останало  беше  произведено  в  заводите  на  Съветския
съюз.Тези  големи  хитлеристки  политици  си  бяха
поставили за задача да създадат хилядогодишно царство на
националсоциализма, но не можаха да създадат поне добро



разузнаване,  та  да  узнаят  какво  има  и  какво  няма  в
Съветския  съюз.  Вярно  е,  че  в  СССР  имаше
контраразузнаване и хората не дават току така да се види
какво  има  там  :  но  щом  нацистите  са  гениални  и  са
предопределени  да  господствуват  над  света,  съвършено
ясно  е,  че  поне  разузнаване  трябваше  да  имат  за  пред
хората, а те такова нямаха, както нямаха и що-годе сносна
дипломация.

Наследиха  само  късогледо  прусашко  офицерство  и
други технически кадри и след това с леки дипломатически
победи,  с  помощта  на  Чембърлейн,  Лавал  и  др.  Хитлер
успя да създаде грамадна военна машина и след хипнозата,
която  се  получи  от  победите  над  малките  народи  и  над
Франция, той хвърли тази машина срещу Съветския съюз с
дълбокото убеждение, че Русия и славянството трябва да
бъдат на всяка цена прегазени и че само тогава ще бъдат
разрешени  „централните  исторически  въпроси“.  Хитлер
разправя сам, че дълго се колебал дали да отвори война на
СССР.  Дори  и  през  самата  нощ,  когато  решавал
окончателно въпроса, видял нещо като видение (у Хитлер
има много видения), някаква врата, която се отворила, но
той  не  видял  ясно  какво  има  зад  нея.  И  действително
Хитлер не видял какво има зад тази врата, но затова пък
чул глас свише: „Влез и не бой се !“ И влезе Хитлер, без да
се  бои,  и  стана  това,  което  стана,  т.  е.  стана
„апокалиптичното  чудо“,  за  което  Гьобелс  писа  толкова
пъти със страшна тревога и ужас.

За  Хитлер  мнозина  казваха,  че  бил  луд.  Един  от
неговите най-доверени хора, който после избяга и написа
специална  книга  за  разговорите  си  с  него,  писа:  „Аз
изтръпвам,  като  си  помисля,  че  един  луд  управлява
Германия и хвърля целия свят във война.“

Мусолини  също  така  се  прояви  като  първокласен
авантюрист, който причини неизмерими страдания на своя



народ.  Ами  нашият  професор  Цанков?  Като  учен  той
въобще  не  подлежи  на  критика,  а  като  министър-
председател  и  като  човек  е  една  мизерна  личност,  която
стои по-ниско от нивото на средния български гражданин.
И този  човек  управляваше България  и  я  докара  до  нова
катастрофа,  а  след  него  се  заредиха  цяла  редица  гении
начело с един археолог,  който, преди да стане министър-
председател, заявяваше, че вестници не четял и с политика
не се занимавал. Той беше просто чиновник, евнух на цар
Борис,  и правеше това,  което му се казваше от BopiA: а
впоследствие получаваше заповеди и направо от Хитлер.
Защо  подобни  хора  възглавиха  фашисткото  движение  ?
Случайно ли е това? Случайност има ли въобще? Да, има.
Тези,  които  твърдят,  че  случайност  няма,  грешат.  Много
неща  стават  в  живота  случайно,  но  същевременно  в
живота, в историята има и обективна закономерност, има и
необходимост. Така например, когато Маркс създаде своята
философия, основните  и|  идеи вече се носеха из въздуха.
Беше дошло време да се създаде марксизмът, защото беше
се създал пролетариат,  който беше излязъл на сцената не
вече  само  като  съюзник  на  буржоазията,  а  със  своя
самостоятелна  програма,  докато  същевременно
буржоазията вече минаваше в периода на своя залез. Ако
не  се  беше  родил  Маркс  да  развие  и  да  систематизира
цялото  онова  учение,  което  се  нарича  марксизъм,
непременно щеше да се роди друг,  трети, четвърти. Тези
хора  можеха  да  бъдат  различни.  Маркс  беше  с  особени
навици,  с  особен  темперамент,  другите  щяха  да  бъдат  с
други  навици,  с  други  темпераменти  и  с  други  особени
белези и т. н. Но все пак трябваше да се родят необходимо
идеолози на пролетариата. Необходимостта не се проявява
никога  като  гола,  чиста,  абсолютна  необходимост.  Няма
такива неща в историята и в природата.

Необходимостта  винаги  се  проявява  чрез



съвкупността  на  всички  личности,  които  съставляват
дадено общество и във всяка от които винаги се проявява
така или иначе случайността. Историческата необходимост
определя хода на историческите събития, но тя винаги се
проявява  във  формата  на  съвкупност  от  случайности.
Случайността,  казва  Енгелс,  е  форма  за  проявление  на
необходимостта.  Не  можеше  обаче  личност,  която  е
надъхана  с  антипролетарски  чувства  и  мрази  кръвно
пролетариата, да създаде марксизъм и да стане идеолог на
пролетариата. Личността, макар и да носи у себе си много
лични,  случайни  качества,  които  не  са  свързани
непосредствено  с  основните  линии  на  историческата
необходимост,  все  пак  трябва  да  отговаря  на  тая
необходимост,  трябва  да  хармонира  с  нея,  трябва  да  е
съчетаема с нея, да стои с двата си крака върху нея. Хитлер
например  не  можеше,  нито  пожела  да  стане  марксист;
нещо повече, ако Хитлер беше станал марксист, вероятно
всички  марксисти  щяха  да  се  откажат  от  марксизма.
Неговият  министър  на  пропагандата  Гьобелс  също  не
желаеше  и  не  можеше  да  стане  марксист.  Гьоринг,  този
акционер на най-крупните предприятия в Германия, какъв
социалист  и  комунист  можеше  да  стане?  Ясно:  Хитлер
можеше  да  стане  само  това,  което  и  стана.  Личните
качества на Хитлер, на Гьобелс, Цанков, Недич и на цялата
редица  фюрери  и  фюрерчета  отговаряха  на  оная
закономерност,  която  породи  и  създаде  фашизма  в
Германия,  в  Италия  и  у  нас.  Те  станаха  форма  за
проявление  на  тази  закономерност.  Но  коя  е  тази
закономерност ?

Тук се натъкваме на нашия основен въпрос: какво е
фашизъм,  взет  не  само като теория,  но  и  като практика,
като  стопанска,  държавна  и  културна  практика  ?  Преди
всичко ние можем веднага да се съгласим в едно, за което
самите фашисти са ни отрупали с огромна литература, а



именно, че фашистите са против демокрацията, че те са по
принцип, по същество антидемократично движение, което
е  за  диктатурата.  Въпросът  е  сега:  чия  диктатура,  каква
диктатура ? Как се проявява тази диктатура, какви форми и
степени получава и т. н. ? Има един възглед, който се влачи
отдавна и който е в основата си погрешен,  а  именно, че
фашизмът  бил  дребнобуржоазно  проявление,  че  той  бил
диктатура на дребната буржоазия, че той по природата си
бил дребнобуржоазно учение.

Вярно е едно – че било с терор, било с демагогия, с
подкупи,  с  хипнотизъм,  благодарение  на  леките
дипломатически  и  други  успехи  Хитлер  и  Мусолини
успяха  да  увлекат  след  себе  си  значителни  маси  дребна
буржоазия,  която  пълнеше  фашистките  партии.  Това  е
вярно.  Хитлер  обаче  не  беше  представител  на  дребната
буржоазия. Кой в същност подкрепи Хитлер?

Къде  той  намери  своята  материална,  финансова  и
морална подкрепа? Преди всичко в германските и пруските
финансови  магнати,  които  го  субсидираха,  факт,  който
даже сам Хитлер  не  отричаше.  Освен това  Хитлер беше
подпомогнат и от чужди реакционни среди със заеми или с
просто  подарени  суми  и  в  края  на  краищата  стотина
милиарда долара останаха в Германия, инвестираха се във
военни и други предприятия и помогнаха за създаването на
онова материално и техническо могъщество на Германия,
върху  чиято  база  германската  националсоциалистическа
партия  най-сетне  почна  своя  злокобен  исторически
експеримент за преразпределението на света.Ленин доказа,
че държавите се развиват неравномерно. В дадения случай
имаме прекрасен пример. Германия, която беше разгромена
при Версай,  в много кратко време изпревари във военно
отношение  и  Франция,  и  Англия,  а  по  едно  време  и
Америка и щом ги изпревари, Хитлер и ония, на които той
беше оръдие, решиха да преразпределят със сила света в



своя полза.  Тук Даладие,  Лавал,  Чембърлейн и цяла още
редица фигури политици, икономисти и др. подпомогнаха
Хитлер,  подпомогна  го  особено  и  председателят  на
германската  република  Хинденбург.  Защото  Хинденбург
добре  знаеше,  че  трябва  да  се  даде  властта  на  Хитлер,
макар че или именно защото Хитлер беше започнал да губи
вече гласове в изборите и срещу него имаше ръмжене дори
в  собствената  му  партия.  Именно  за  да  спре  това
разложение  и  за  да  спре  възхода  на  пролетариата  и  на
другите  демократични  сили  в  Германия,  Хинденбург
предаде  властта  на  Хитлер  и  го  направи  канцлер.  И
оттогава се почна пълната трагедия на Германия. Не бива
да ни заблуждава фактът, че сам Хитлер не беше от едро
буржоазен произход. За да бъде идеолог на буржоазията, не
е нужно човек да бъде от богато буржоазно семейство. Тези
работи не стават така просто и механично. Хитлер беше и
си остава представител на ония, на които и Гьоринг беше
представител,  а  именно  на  империалистическата
финансова,  на  банкерската  и  едрата  земевладелска
буржоазия, на аристокрацията и т. н.

„Най-реакпионната разновидност на фашизма, казва
Георги Димитров, е германският тип фашизъм. Фашизмът
на Хитлер е не само буржоазен националсоциализъм, той е
и  хищнически  шовинизъм.  Това  е  производствената
система политически бандитизъм, система на провокации
по отношение на работниците, на селячеството и трудовата
интелигенция. Това е средновековно варварство и зверство.
Това  е  най-чудовищната  агресивност  по  отношение  на
другите  народи.“  Това  беше  писано  преди  войната  от
Георги  Димитров  и,  както  виждате,  той  е  определил
правилно същността на германския фашизъм. Германският
фашизъм  беше  челният  отряд  на  кръстоносния  поход
срещу Съветския съюз.

Доказано е, че докато хитлеровците се занимаваха със



събиране на немска земя, те можеха с известно основание
да бъдат считани за националисти, но след като почнаха да
завладяват  чужди  територии,  поробиха  европейските
нации и се надигнаха срещу славянството и почнаха да се
стремят към мирово господство, хитлеризмът престана да
бъде  национален,  тъй като от  тоя  момент  се  превърна  в
империалистичен. 

Много се е  злоупотребявало с  този въпрос.  Йордан
Бадев,  Крапчев,  Тодор Кожухаров и др.  проляха  реки от
мастило да пишат, че ние сме с Хитлер, защото Германия
била  последователно  националистична,  а  ние  същ о  сме
били  националисти,  искали  сме  свобода  за  народа  си,
обединение на България и пр. Ясно е обаче, че в случая с
Хитлер  и  с-ие  не  се  касаеше  за  някакъв  национализъм.
Борбата,  която  се  инсценира  срещу Версайския  договор,
беше  с  една  единствена  цел:  да  бъдат  хвърлени
германските  маси  и  особено  средната  буржоазия  срещу
германското  работничество,  за  да  може по-нататък  да  се
прави съюз с всички ония, които стоят на базата: да бъде
разделен  светът  на  две –  господари  и  роби,  избрани  и
прокаже ни – и да се обрекат на вечно робство „робите“ и
„прокажените“.

Тук, у нас, беше д-р Лай, един от най-верните хора на
Хитлер.  Той  каза:  „Господа,  да  бъдем  наясно:  България
може да бъде и ще трябва да бъде чисто земеделска страна.
Въпросът  за  индустрията  и  за  индустриалното
производство  оставете  на  нас.  Ние  ще  произвеждаме
индустриални произведения, а вие ще работите нивите и
ще сеете това, което ние ви кажем.“ А други заявяваха още
по-искрено: „Цените ще ги диктуваме ние, а вие само ще
работите.“  Е  добре,  може  ли  една  държава  да  бъде
самостоятелна, ако в XX век ще трябва да се занимава само
с  копаене  на  земя  и  сеене  на  лен,  на  жито,  на  соя,
унищожавайки  индустрията  си  за  слава  и  чест  на



германската индустрия ? На България се готвеше робство,
което щеше да бъде неизмеримо по-тежко от турското. Сам
Хитлер често е заявявал: „Аз даже и на своите приятелски
народи  няма  да  направя  отстъпка.  Всичко  ще  трябва  да
бъде контролирано от Германия. Германия със своите 100
милиона  жители  ще  трябва  да  господствува  в  Европа,
Германия ще трябва да има армия, а всички тези останали
народи ще трябва да  имат онова,  което Германия ще им
позволи, а някои от тях ще трябва да бъдат обезлюдени,
унищожени.  Особено  отвратително  е  това  славянство,
което има способността извънредно много да се плоди. То
е опасно за германската раса и трябва да вземем мерки за
унищожението му.“ А един германски учен бе предложил
още  преди  войната  скопяването  на  цялото  славянство.
Разбира  се,  правителството  на  Германия  не  прие  това
предложение,  но  във  всеки  случай  в  главата  на  един
фашистки  учен  се  бе  родила  чудовищната  идея  за
скопяването на славянството.

В  същност  тази  идея  по  време  на  войната  се
прилагаш  е:  ликвидиране  в  лагерите,  унищожаване  на
населението, масови болести, изтощение, израждане и др.
Хитлеристите  не  само  на  думи,  но  и  на  дело  се  бяха
решили  да  проведат  тази  своя  унищожителна  расистка
политика.  Национализмът  на  националсоциалистите  се
оказа  един  безкрайно  див  германски  шовинизъм,  който
причини  на  другите  народи  и  на  германския  народ
неизмерими пакости и страдания. Но хитлеризмът не бил
само национализъм, той бил и социализъм. Вярно ли е това
?  Хитлеристите  са  заклети  врагове  на  социализма,  най-
злите реакционери, които лишиха народите от елементарни
демократични права. За да прикрият реакционерството си,
хитлеровците  псуват  Англия  и  Америка,  вътрешния  им
режим и го наричат плутократически режим, но в Англия и
Америка  има  елементарна  демократична  свобода,



съществуват  професионални  съюзи  на  работниците  и
служещите,  съществува работническа партия,  съществува
парламент,  а  в  Германия  при  Хитлеровия  режим  са
унищожени  всички  тези  институти.  Достатъчно  е  да  се
съпоставят тези два факта, за да се разбере реакционната
същност на Хитлер и целият фалш на немските фашисти за
англо-американския  плутократически  режим.  В  същност
Хитлеровият  режим  е  копие  на  режима,  който
съществуваше в царска Русия, където пролетариатът беше
охотно  унищожаван,  където  охотно  бяха  устройвани
погроми.  Подобно  на  царския  руски  режим Хитлеровата
партия  е  партия  на  враговете  на  народа,  партия  на
средновековна реакция и на черносотнически погроми.

В  книгата  си  „Моята  борба“  сам  Хитлер  писа:
„Новият  Райх  трябва  отново  да  поеме  пътя  на  старите
рицари от тевтонския орден, за да може германският меч да
извоюва  земя  за  германския  плуг.“  А в  едно  официално
възвание на „Всенемския съюз“ четем: „Мисията на нашия
народ  не  може  да  се  ограничи  в  тесните  рамки  на
германската  империя.  Неговата  история,  култура  и
самооценка му дават право на световно положение.“ (т. е.
господство, Т.  II).  Тези признания на самия Хитлер и на
Всенемския  съюз  едва  ли  се  нуждаят  от  особени
коментарии.

Те  напълно  потвърждават  казаното  за  чисто
империалистичния  характер  на  политиката  на  „Третия
Райх“,  т.  е.  на  хитлерофашистите.  А ето  как пак  самият
Хитлер рисува бъдещ ето на света: „Когато Германия бъде
наново въоръжена, всички малки държави сами ще ни се
предложат като съюзници. И не става дума за създаване на
жалка миролюбива Паневропа с добрия германски вуйчо в
средата.  Нямаме  намерение  да  обогатяваме  нашите
племенници.  Това,  което  трябва  да  се  направи  веднъж
завинаги,  е  една  германска  Европа,  която  ще  създаде



политическите  и  биологически  основи  за  своето
съществуване.  Драги  другари,  ние  не  мислим  предимно
като икономисти. Разбира се, ние ще използуваме житните
храни,  петрола  и  минералите  на  съседните  страни.  Но
главната  ни  мисъл  е  да  установим  нашето  господство
завинаги и да го закрепим по такъв начин, че да трае най-
малко  1000  години.  За  постигането  на  това  няма  да  ни
помогнат  нито  политическите  договори,  нито
икономическите  съглашения,  както  си  въобразяват  фон
Папен и Хугенберг. Това са либералски детинщини, които
водят към проваляне на нацията. Ние сме поставени днес
пред  неумолимата  необходимост  да  създадем  нов
обществен  ред.  Ако  успеем  да  го  създадем,  ще  можем
тогава, но само тогава да изведем на добър край великата
историческа задача на  нашия народ.“ („Хитлер ми каза“,
Раушнинг, стр. 32–33.)

„Какъв  вид  ще  вземе  бъдещият  обществен  строй,
другари,  аз  ще  ви  к  а  ж  а:  ще  има  едно  съсловие  от
господари, произхождащ о от различни елементи, което ще
се рекрутира в борбата и ще намери по този начин своето
историческо  оправдание.  Ще има  народ  от  членовете  на
партията, класирани йерархично. Те ще образуват новите
средни  съсловия.  Ще  има  също  голяма  маса  безименни,
сбор от служещи, миньори ад етернум. Няма значение, ако
те  в  досегашното  буржоазно  общество  са  били
земевладелци,  работници  или  занаятчии.  Миналото  им
материално и обществено положение не ще има никакво
значение.  Тези  смешни  различия  ще  се  стопят  в
революционния процес. Още по-долу ще видим класата на
победените чужденци, на тези, които ще наречем спокойно
съвременни  роби.  А  над  всичко  това  ще  имаме  новата
висша аристокрация,  съставена  от  най-заслужили  и  най-
достойни ръководещи лица. Тъй че в борбата за властта и
за  вътрешно  и  външно  господство  на  нацията  ще  се



създаде нов обществен строй.“ (Пак там, стр. 34–35.)
„Ще изкова стоманената ядка на една нова империя,

чиито  връзки  ще  бъдат  неразрушими,  Австрия,  Чехия  и
Моравия, Западна Полша! Един блок от 100 милиона души,
недостъпен, без пукнатина и без свободни малцинства! Ето
солидната основа на нашето владичество. Около този блок
най-напред една конфедерация на Източна Европа: Полша,
балтийските  държави,  Унгария,  балканските  държави,
Украйна,  Волжката  област,  Грузиния.  Конфедерация
наистина, обаче участвуващите държави не ще имат еднакви
права  с  германците.  Един  съюз  на  помощни  народи,  без
армия, без собствена политика, без собствена икономика. И
нито минута не мисля да правя на коя да е от тези държави
някакви отстъпки на почвата на човечността. Например на
Унгария, за възстановяването на старите и|  граници. Няма да
правя  никаква  разлика  между  приятели  и  неприятели.
Епохата на малките държави е минала. После втора група от
васални  държави  на  запад:  конфедерация  от  Холандия,
Фландрия,  Северна  Франция.  Най-после  една  северна
конфедерация: Дания, Швеция, Норвегия.“ (Пак там, стр. 98–
99.)

Значи няма да има вече стари банкери, а само такива,
които са се родили в процеса на самата борба (например
Гьоринг,  който  беше  представител  на  магнатите,  влезе  в
борбата  и  стана  заместник  на  Хитлер).  Миналото  им
материално  и  обществено  положение  не  щяло  да  има
никакво  значение.  За  нас  в  дадения  случай  е  важно,  че
Хитлер се кани да дели и действително раздели в своето
националсоциалистическо общество света на д в е : каста
на господствуващите (финансовите и пруските магнати) и
роби – работници, комунисти и др., които вечно да останат
в това положение.

Запитан дали той въобще смята да унищожи частната
собственост, Хитлер отговаря: „Как е възможно това нещо?



Аз  никога  не  съм  мислил  да  унищожавам  частната
собственост.  Частната  собственост  е  нещо  вечно.  Тя  е
присъща  на  човека.  Тя  е,  тъй  да  се  каже,  от  природата
дадена,  от  бога  дадена.  И  дума  да  не  става  за
унищожаването  на  частната  собственост.“  Ето  ви
„социалисти“,  които  смятат,  че  частната  собственост  е
вечна. Ние, комунистите, смятаме, че частната собственост
нито  е  съществувала  вечно,  нито  ще  съществува  вечно.
Всеки, който е слушал поне една сказка за социализма или
е  прочел  конституцията  на  Съветския  съюз,  знае,  че
никакъв  социализъм  не  може  да  има,  щом  частната
собственост  се  признава  за  вечна,  от  бога  дадена,
непоклатима.  Хитлер не беше и не е никакъв социалист.
Делата му доказаха, че това е действително така. Д елата и
на нашите хитлерофашисти доказаха, че това действително
е така. На 9 юни, когато фашизмът дойде на власт у нас,
първата  грижа и първата  шдача беше да  се  създаде  ЗЗД
против работниците, прогресивните селяни и интелигенти,
а  в  създадената  тогава  Сговористка  партия  навлязоха
останките  на  всички  останали  буржоазни  партии  и  се
почна  не  преследване  на  фабрикантите,  спекулантите  и
банкерите, а едно последователно физическо унищожение
на  работниците,  трудовите  селяни  и  народната
интелигенция.  Ето  защо  Мануилски,  говорейки  за
фашизма, го определя така: „Главното във фашизма – това
е  неговото  открито  настъпление  против  работническата
класа,  което  си  служи  е  всички  методи  на  принуда  и
насилие. Това е „гражданска пойна срещу трудещите се.“
Какво представлява  фашизмът,  вижда се  и  от  думите на
Мусолини:  „Аз  търся  свирепи хора,  такъв  свиреп  човек,
който  да  притежава  енергия  да  преследва  без  колебания
човека.“  Наистина  фашистите  успяха  да  създадат  такива
хора. Злодеянията, които извършиха над поробените от тях
народи,  най-вече над съветските хора,  не  се поддават на



описание. Ето какъв социализъм е хитлеризмът. Тук трябва
обаче да подчертая, че в Съветския съюз всеки работник,
всеки гражданин може да си спести пари и особено пък,
ако е ударник или стахановец, да си построи апартамент п
да си купи прекрасна мобилировка. Той може освен това
спестените пари да ги оползотвори в държавни заеми. И
всичко това се наследява от неговите деца. Селяните наред
с  колхозните  имущества  и  земята,  която  е  обща  като
принадлежаща :нa вечни времена на колхоза (а по принцип
цялата земя принадлежи на  социалистическата  държава),
имат право да имат собствена земя от няколко декара, като
я култивират, както намерят за добре, известно количество
добитък, дребен инвентар и пр. 

Нашите  „критици“  стигнаха  дотам,че  превърнаха  и
жените  н  СССР  в  общи.  В  същност  в  СССР  са
социализирани  фабриките,  средствата  за  производство  и
земята,  банковите  капитали  и  въобще  онова,  което,
оставено  свободно.  ражда  капитали,  създава
капиталистически класи, експлоатация, потисничество и т.
н.  Това е,  което при социализма изчезва, а тъкмо това е,
което при хитлеризма остава и според изявления на самия
Хитлер  трябва  да  остане  вечно,  защото  според  самата
негова доктрина хората от природата и от ... бога се делят
на две: господари и роби.

Тъкмо тук трябва също така да се постави и следният
въпрос: във всяка ли страна и всякога ли може да се появи
фашизмът ? Налага ли се всяка страна да мине неизбежно
през  фазата  на  фашизма?  Появяването  на  фашизма  е
конкретно  историческо  явление,  което  си  има  свои
конкретни  причини.  Там,  дето  демокрацията  е  все  още
здрава или дето има силен отечествен фронт или каквито и
да било други силни антифашистки движения и особено
дето  има  добра  комунистическа  партия  с  правилна
организация, стратегия и тактика, там появата и победата



на фашизма не са неизбежни. Фашизмът в такава страна
може да бъде предотвратен или поне решително обуздан.
Фашизмът пусна известни корени в Америка и Англия, но
не можа да стане господствуващо движение. Във Франция
отбеляза  известни успехи,  но  не  можа да  се  превърне  в
масово явление, както в Германия и Италия.

Защо той победи в Германия и И талия? Преди всичко
трябва  да  се  припомни,  че  Германия  беше  и  си  остана
докрай прусашка държава.  Прусащината  още живееше и
даже  беше  на  власт  в  лицето  на  председателя  на
републиката Хинденбург. Представителят на прусащината
Ницше проповядваше отричане на всяка демокрация, а сам
Хинденбург  направи  Хитлер  канцлер.  Буржоазията  в
Германия още от началото се оказа реакционна класа, която
отиде в съюз с пруския феодален монархизъм и по този
начин създаде традиции, повечето от които хитлеристите
чудесно  използуваха.  При  това  в  Германия
социалдемократите  извършиха  историческа  измяна  към
работническа  класа,  като  отрекоха  единния  фронт  с
комунистите  и  систематично  и  непрекъснато  клеветяха
Съветския  съюз.  В  Германия  също  и  Комунистическата
партия допусна някои грешки в своята стратегия и тактика,
като напр,  закъсня с акционната си програма по селския
въпрос,  а  и  линията  и|  на  единния  фронт  не  беше
безупречна. Дълбоката криза, която преживя Германия след
първия  разгром,  Версайските  договори,  инфлацията  и
репарациите,  помощта,  която  се  оказа  на  хитлеризма  от
германската  едра  буржоазия,  от  френските  и  от  други
империалистични  кръгове  –  всичко  това,  заедно  взето,
създаде възможността за появата, развитието и временните
победи на фашизма в Германия. Подобно нещо имаше и в
Италия.  Подобно нещо имаше и у нас,  макар че нашите
условия  бяха  по-особени:  относително  стабилизирано
положение в полза на буржоазията преди 9 юни; грешките,



които извършиха Земеделският съюз и Комунистическата
партия, и пр. Изводът от всичко това е, че не навсякъде и
не  във  всяка  държава  може ди  се  прояви  фашизмът.  Но
значи ли това, че в другите страни въобще няма прояви на
фашизма?  Не,  не  значи.  Доказателства:  м  Англия
движението  на  Мослей,  в  Америка  онова  на  Хърст,  в
(/ьрбия на Льотич, Недич и Анте Павелич и т. н. Формата
на фашизма в различните страни е различна и той не може
изведнъж да  се изкорени.  Фашизмът е явление,  което се
корени  и  особено  сложилите  се  условия  във  фазата  на
империализма,  на  империалистичните  войни  и  на
пролетарските революции.

У  нас  кулачеството  и  известни  реакционни
индустриални,  търговски,  чиновнически  и  други  среди,
известни  заблудени  великобългарски  настроени
интелигенти  и  военни  съставляват  социалната  база  на
фашизма.  А  всичко  това  значи,  че  макар  Германия  и
Италия да са разгромени, фашизмът още не е напълно и
окончателно  унищожен  и  особено  трудно  пък  ще  бъде
ликвидирано  онова  идеологическо  наследство,  което  ни
остави.  Затова  задачата  е  :  и  последните  корени  на
фашизма  в  държавно,  в  стопанско  и  в  идеологическо
отношение да бъдат изтръгнати, та да не може пече никога
да  се  реставрира.  Всякакви  реставрационни  тенденции
трябва да бъдат пресечени от корен. А особено пък ни се
налага  да  водим  борба  срещу  великобългарския
шовинизъм,  който  беше  една  от  причините  за  всички
нещастия, които постигнаха българския народ от 50 години
насам. Фашизмът, за да осъществи своите задачи, си служи
преди  всичко  с  небивали  в  човешката  история  терор  и
демагогия. Терористичните прояви на фашизма от рода на
фабриките  на  смъртта  в  Майданек  и  в  стотиците  други
фашистки  лагери  са  така  многобройни  и  се  изнасят
всекидневно  в  пресата,  че  смятам  за  ненужно  да  ги



изброявам тук. Достатъчно е само да си зададем въп роса:
колко хиляди души минаха у нас през участъците, лагерите
и  затворите  и  колко  бидоха  разстреляни,  осакатени,
измъчени, за  да ни стане ясно, че без терор фашизмът е
немислим. Но ако беше само терор, фашизмът не би могъл
да успее. Фашизмът се характеризира същ о така и с една
безкрайна  демагогия,  каквато  човешката  история  не
познава. Той преди всичко демагогствува по националния
въпрос. Националният въпрос в ръцете на Хитлер беше в
същност средство за демагогия в голям стил.  В същност
Хитлер  се  стремеше  към  световно  господство  на
германските финансови и пруски магнати, а националното
чувство,  мобилизирващо  силите  на  патриотизма,  беше  в
неговите ръце само средство за увличане и озлочестяване
на германския народ.

„Както едно време идеята за нацията е имала нещо
революционно  по  отношение  на  чисто  династическите
феодални  държави  и  както  тя  е  въвела  биологическия
принцип „народ“, нашата революция е един нов етап или
по-право заключителен етап на една еволюция, която води
към премахване на  национализма и  признаване на чисто
биологически ценности. Ето как ще пропагандирам в цяла
Европа и цял свят новата метода за отглеждане и селекция,
която готви в Германия национализмът. Същият процес на
разрушение и преобразуване ще започне във всички нации,
колкото  стари  и  еднородни  да  са.  Активният  елит  на
нациите, т. е. борческият отбор, нордическият елемент ще
си върне владичеството и ще излъчи господари за всички
тези бакали, миролюбци, пуритани и аферисти, които днес
са заграбили властта. Не ще има вече еврейски бог, който
да пази демокрациите против нашата революция, която ще
бъде  сходна  с  Великата  френска  революция.  Ние  ще
преминем  тежки  изпитания.  Сам  аз  ще  направя  да
възникнат  мъчнотии.  Ще  преживее  само  най-силната  и



най-мъжествена раса. И светът ще добие нов изглед. Ще
дойде ден,  когато ще можем да направим съюз с новите
господари  на  Англия,  на  Франция,  на  Америка.  Но  те
трябва по-напред да се присъединят към нашата система,
за да сътрудничат доброволно с нас в преобразуването на
света.  Тогава  не  ще  остане  почти  нищо  дори  у  нас,  в
Германия, от това, което се нарича още национализъм. Ще
съществува  само  едно  съглашение  между  силните,
говорещи различни езици, но произхождащи от един и същ
корен  членове на  всемирното братство на  господарите  и
владетелите.“ (Хитлер ми каза“, стр. 142.)

Демагогия  беше  и  тяхната  автархична  стопанска
система,  която  в  същност  означаваше  превръщане  на
германското  стопанство  в  чисто  военно.  Автархията  на
германското стопанство в  същност беше едно прикритие
или форма на чисто военното стопанство, което трябваше
да бъде централизирано и ръководено по известен план, но
този  план  нямаше и  не  можеше да  има  нищо общо със
социалистическия  творчески  трудов  план  на  Съветския
съюз. Демагогствуваха хитлерофашистите и по въпроса за
безработицата. Вярно е, че те успяха за известно време да
„ликвидират“  безработицата,  но  това  стана  за  сметка  на
увеличението  на  военните  фабрики  и  заводи.
Непросветените  работници»не  можаха  да  направят  тази
разлика  и  не  можаха  да  разберат,  че  когато  се  свърши
войната  и  когато  военното  стопанство  ще  трябва  да
премине върху релсите на мирновременното производство,
Германия  я  очакваше,  даже  ако  би  победила,  небивала
стопанска криза.

Демагогствува Хитлер и по въпроса за евреите. Ще си
позволя да ви процитирам нещо и по този въпрос: „Моите
евреи  са  най-добрите  заложници,  с  които  разполагам.
Противоеврейската пропаганда във всички страни е нашето
неотразимо оръжие за политическа офанзива. Щ е видите



колко бързо ще разбъркаме понятията и идеалите на цял
свят  единствено  чрез  нашата  борба  срещу  еврейството.
Впрочем евреите са най-добрите ни помощници. Когато са
бедни, те се присъединяват към враговете на реда и към
смутителите,  а  същевременно  евреите  се  смятат  за
несъмнени и завиждани държатели на огромни капитали.
Лесно  е  прочее  да  се  оправдае  борбата  против  тях  във
всички страни чрез  популярни примери,  които  всеки  ще
разбере.  Веднъж  да  вкараме  в  мозъците  на  хората
расисткия принцип, като разкрием злодеянията на евреите,
старият  политически  и  стопански  строй  ще  почне  да  се
разлага  и  ние  ще  се  приближим  до  новите  идеи  на
биологичната политика.“ „Ако евреинът не съществуваше,
ние трябваше да го измислим. Има нужда от един видим
враг, а не само от невидим.

Католишката  църква  също не  се  задоволява  да  има
дявол. И тя е имала нужда от видими еретици, за да запази
своята борческа енергия. Евреинът живее винаги в нас. Но
по-лесно е да се борим с него в телесния вид, отколкото
под формата на невидим демон. Евреинът е бил неприятел
на  Римската  империя,  той  е  бил  такъв  още  в  Египет  и
Вавилон.  Но  аз  пръв  поведох  борба  с  него  на  смърт.“
„Впрочем евреите ми оказаха полезно съдействие в моята
борба. В началото на нашето движение няколко евреи ме
подкрепиха  парично.  Само  да  мръдна  малкия  си  пръст,
всички се хвърляха към вратата ми. Те разбираха вече на
коя страна бяха силата и успехът. Спомнете си, че евреин е
изработил тази наука за вечното движение на капиталите и
за  тяхното натрупване,  което се казва  Капитализъм,  това
гениално  създаване  на  един  механизъм,  който  е
едновременно  толкова  изтънчен  и  толкова  прост  и
автоматичен.  Да  не  се  заблуждаваме,  това  е  гениално
творение, дяволски гениално.“ („Хитлер ми каза“, стр. 143–
146.)



Ясно е.  Антисемитизмът на Хитлер и Гьобелс беше
демагогия  за  залъгване  на  масите.  Както  и  руският
царизъм, който, за да отвлече вниманието на народите от
вътрешните  събития,  устройваше  антиеврейски  погроми,
същото правеше и Хитлер.

Най-после  демагогия  беше  и  общото  учение  на
Хитлер  за  расите.  Хитлеристите  развиха  една  расистка
теория,  която  надмина  всички  фантасмагории,  до  които
човешката мисъл е могла да стигне. Хитлеристите отначало
почнаха да определят цвета на очите, на кожата, на косите
и пр. После се видя, че това не са признаци, по които могат
да се делят хората, защото някои от гаулайтерите се оказаха
типични  цигани  и  славяни.  След  това  почнаха  да  мерят
черепите,  но  и  това  не  се  оказа  ефикасно.  След  това  се
спряха на кръвта и реакциите и| . Оказа се обаче, че кръвта
на Хитлер и Гьобелс не реагирала по арийски. В същото
време  чистата  богоизбрана  арийска  германска  раса
влизаше  в  съюз  с  японците,  като  ги  призна  за
източна...богоизбрана раса; също и с италианците и с някои
арабски, т. е. чисто семитски племена.

И ето  Розенберг  и  други  заговориха  за  ...  духовния
състав на кръвта. Но този „дух“ се изразява в това, че оня,
който  признава  националсоциализма  и  прилага  неговата
програма, е от висшата р ас а: иначе се оказва от низшата
раса, макар да има сини очи като ангел и най-чиста арийска
кръв. В края на краищата цялата тази аларма около расизма
не беше нищо друго освен една грандиозна демагогия за
заблуждаване и увличане на масите. Аз вече ви прочетох как
Хитлер се зае да основава всемирно царство на владетели и
роби  и  как  щели  да  се  приемат  в  това  царство  хора  от
всички народи, стига да стоят на базата на увековечаване
политическото  робство  и  икономическата  експлоатация.
Разбира се, всичко това не пречеше на Хитлер и на нашите
хитлеристи да декларират, че те са за тоталитарна държава,



че  те  са  за  нацията  като  цяло,  че  те  подчиняват  частния
капитал на  нацията  като  цяло.  Всички тези  приказки,  на
които и някои хора у нас от кръга на „Звено“ платиха дан, са
само  демагогия,  предназначена  за  масите,  които
хитлерофашистите  смятат  за  стадо,  неспособно  да  мисли
върху  политически  въпроси.  Даже  за  своите  младежи
(хитлеристките еничари СС-овците и др.) Хитлер казва: „Не
искам никаква култура на духа. Знанието само ще развали
моите младежи. Нека знаят само това, което биха могли да
научат  чрез  свободната  игра  на  любопитството  и
съревнованието.  Единственото знание,  което ще искам от
тези млади хора, е самообладанието. Те трябва да се научат
да  побеждават  страха.  Ето  първата  степен  в  моя  орден,
степента  на  георичната  младеж.  От  нея  ще  произлезе
втората степен, тази на свободния човек, на човека, който е
мярка  и  център  на  света,  човекът-творец,  човекът-бог.  В
моите  замъци  на  ордена  човекът-бог  е  величествената
фигура на същество, което не ще изпълнява други заповеди
освен своите, ще бъде като образ за обожание и ще подготви
младежта към следния етап на зрелостното мъжество.“ В
олтара  на  фашизма  „бог“  беше  самият  Хитлер.  Той  най-
сериозно  се  смяташе  за  божи  пророк  и  изпълнител  на
„историческата  мисия“  на  германския  народ.  Той  най-
сериозно  живееше  с  мисълта,  че-’  е  божество-водач,
предопределен от провидението да бъде такъв, и че в края
на краищата науката и техниката са подчинени на неговия
свободен, божествен, свръхчовешки дух.

„Една тема, която постоянно се повтаряше в речите
му, беше това, което той наричаше „решителният завой на
света“.Щяло да настъпи преврат на планетата, който ние,
непросветените, не можем да разберем в неговата пълнота.
Хитлер  говореше  като  „ясновидец“.  Той  си  бе  създал
биологична  мистика  или,  ако  щете,  една  мистична
биология,  от  която  черпеше  вдъхновение...  Беше  си



изработил своя терминология. „Лъжливият път на разума“,
това  беше  отречението  на  човека  от  своето  божествено
предназначение.  Д а  добием „вълшебното видение"му се
чинеше цел на човешката еволюция. Той вярваше, че сам е
вече  на  прага  на  това  вълшебно  познание,  извор  на
сегашните  му  и  бъдещ  и  успехи.  Един  мюнхенски
професор по онова време бе написал наред с други научни
творби няколко твърде странни очерка върху първобитния
свят,  върху  създаването  на  легендите,  тълкуването  на
сънищата  у  първобитните  племена,  върху  техните
интуитивни знания и един вид свръхестествена способност
да  изменят  природните  закони.  Ставаше  още  въпрос  за
окото на Циклопа, челното око, което после се атрофирало,
за да се образува пинеалната жлеза. Такива забъркани идеи
пленяваха  Хитлер.  Той  не  можеше  да  си  обясни  без
намесата на тайни сили чудото на собствената си съдба.

Той приписваше на  тези сили своето свръхчовешко
предопределение  да  възвести  на  човечеството  ново
евангелие.“ („Хитлер ми каза“, стр. 152.) Отношението на
Хитлер  към  масите  е  отношение  като  към  „чистото
количество,  което  няма  история“.  Тая  мисъл  Хитлер
открадна  от  Хегел  и  я  повтаряше  често.  Същата  мисъл
повтаряше и Мусолини в своите статии и речи. Масата е
длъжна  само  да  се  подчинява:  фюрерът  знае  всичко.
Всички  германци,  които  минаха  през  България,  казваха:
„Фюрерът знае.“

Социалистическа държава може да се строи само от
такива  маси,  които  имат  съзнание  за  своето  велико
историческо дело и са способни да критикуват даже и най-
големите  си  водачи.  И  най-големите  водачи,  когато
направят грешка, а също така и партията са длъжни да се
самокритикуват,  защото партията и водачите растат  само
въз основа на своя опит. Но такова отношение към масите
и  към  водачите  като  представители  на  масите  не  е



възможно  при  биолого-мистическата  теория  на  Хитлер,
който  окончателно  се  беше  скарал  с  науката.  Той  не
признаваше  никакви  научни  принципи  и  стигна  до
Херкулесовите  стълбове  на  отрицанието  на  научната
обективна мисъл. „Аз нямам съвест. Моята съвест се казва
Адолф Хитлер“.  „Съвестта е  еврейско изобретение;  тя е,
както  обрязването,  едно  осакатяване  на  човека.“  „Няма
истина нито в нравствен, нито в научен смисъл.“

„Идеята за свободна наука, независима от ползата, е
могла да се роди само в епохата на свободомислието. Тя е
глупава.“  „С лозунга  за  обективна наука професорите  са
искали просто да се освободят от необходимия надзор на
обществените власти.“ „Всяко действие има смисъл, даже
престъплението.“ „Самата  дума  „престъпление“  е
отживелица от  един минал свят.“ „Да не се облягаме на
разума, на съвестта, а да се доверим на нашите инстинкти.
Д а се върнем към детството, да станем отново наивни.“
„Благодарен  съм  на  съдбата  си,  че  ме  е  спасила  от
наочниците на научното образование.  Аз можах да стана
недостъпен за множество глупави предразсъдъци. Днес се
чувствувам  добре.  Аз  съдя  за  всичко  с  пълно
безпристрастие  и  ледена  душа.“  „Провидението  ме  е
избрало да бъда великият освободител на човечеството. Аз
освобождавам човека от  принудата на  един разум,  който
иска  да  стане  цел;  освобождавам  го  от  потискащата
химера,  която  се  нарича  съвест  или  морал,  и  от
задълженията на личната свобода, която твърде малцина са
способни  да  понасят.“  Гьобелс  също  беше  казал:  „Щом
обективната наука е против нас, и ние сме против нея. А
един друг „гаулайтер“ беше казал, че училищата могат да
бъдат  уредени  най-добре  не  от  педагозите,  а  от
гестаповците.  С една дума,  в  отрицанието си на  науката
Хитлер и  с-ие  стигнаха до върха на глупостта.  А Ленин
учеше:  „Без  революционна  теория  не  може  да  има  и



революционно движение.“ в Ленин повече от  всеки друг
разбираше  важното  значение  на  теорията,  особено  за
такава  партия,  каквато е  нашата,  пред вид на  оная роля,
която  и|  се  падна  да  играе  като  преден  борец  в
международната  обстановка,  която  я  обкръжава.
Предвиждайки още в 1902 г. тази особена роля на нашата
партия,  той  смяташе  още  тогава  за  нужно  да  напомни:
„Ролята  на  преден  борец  може  да  изпълни само  партия,
която се ръководи от прогресивна теория.“ Науката в СССР
легна  в  основата  на  социалистическото  строителство,  на
културното  творчество  и  на  цялата  национална  и
интернационална  политика  на  Съветския  съюз.  Науката
легна в основата и на военната теория, стратегия и тактика
на  Съветския  съюз,  докато  хитлеристите  построиха  една
военна теория, която само временно можеше да импонира,
и то на хора с недостатъчно солидни научни знания. Тази
теория  беше  такава,  че  в  края  на  краищата  биде
опровергана  от  върховния  критерий  –  практиката.
Практиката  показа,  че  всичко,  което  беше  построил
Хитлер, се оказа построено на пясък и затова именно той
претърпя  пълно  поражение.  Каква  беше  Хитлеровата
„теория“ за войната? Родоначалник на теорията за войната
на фашизма е германският философ Хегел. Според Хегел
високото  значение  на  войната  се  състои  в  това,  че
благодарение на нея се съхранява нравственото здраве на
народите. Войната предпазва народите от гниене, което би
последвало от вечния мир. 

Значи  вечният  мир  е  най-голямото  нещастие  за
човечеството.

Значи  войната  е  най-голямото  щастие  за
човечеството.  Хегел  говори  за  войната,  без  да  прави
разлика  между  справедливи и  реакционни войни,  между
империалистически  и  антиимпериалистически  войни.  За
Хегел  всяка  война  е  благо.  Тази  „теория“  за  войната,



развивана също от Николай, Щайнмец, Молтке и др.,беше
много  пригодна,  за  да  се  мобилизират  германските
недостатъчно  просветени  граждани  по  линията  на
провежданата империалистична война.

Ето какво казва самият Хитлер за войната: „Безумците
от  1914  година  могат  да  си  представят  бъдещето  само
според  своята  нещастна,  малка  лична  опитност.  Те  не
предвиждат  нито  новото,  нито  неочакваното.  Генералите
имат безплоден мозък, както и другите. Те остават затворени
в своята професионална техника. Творческият гений може
да  се  срещне  само  вън  от  техническите  среди.  Аз  имам
дарбата  да  опростявам  и  да  свеждам  проблемите  към
тяхната основна същност. Тези, които са искали да направят
от войната една затворена наука, нарочно са я оградили с
изкуствена  сложност.  Като  че  ли  войната  не  е  най-
естественото  нещо  на  света.  Тя  е  във  всички  времена  и
навред,  тя  е  всекидневна,  тя  няма  начало,  нито  ще  има
някога мир. Животът е война, всяка борба, която водим, е
война, войната е естественото състояние на човека.  Да се
обърнем назад,  да  се  върнем,  ако искате,  във  времето на
нецивилизования  човек.  Какво  е  войната  освен  хитрост,
измама, нападение и изненада? Хората са започнали да се
избиват взаимно от момента, когато не са могли да постъпят
другояче.  Търговците,  разбойниците,  войниците...,  в
същност всичко това е едно и също. Но съществува една по-
висша стратегия, една война, която си служи с по-остроумни
средства.  Какво  се  преследва  с  войната,  Форстер  ?
Капитулацията  на  противника.  От  момента,  когато
неприятелят  капитулира,  аз  зная,  че  мога  да  го  унищожа
напълно.  Защо  в  такъв  случай  ще  се  стремя  да  го
омаломощавам с бой, щом мога да постигна същия резултат
с  по-евтини  и  по-сигурни  средства?“ „Когато  аз  воювам,
Форстер, аз ще вкарам може би в пълен мир войските си в
Париж. Те ще носят френски униформи. Те щ е маршируват



сред бял ден по улиците, гдето никой няма и да помисли да
ги  спре.  Аз  съм  предвидил  всичко,  до  най-малката
подробност.  Те  ще  влязат  в  столицата,  ще  заемат
министерствата,  парламента.  В  няколко  минути  Франция,
Полша,Австрия, Чехословакия ще бъдат лишени от своите
ръководители.  С  премахване  командирите  на  войските,  с
ликвидирането  на  всички  управляващи  ще  настъпи  едно
нечувано  объркване.  Но  аз  отдавна  ще  съм  влязъл  във
връзка с хора, които ще образуват ново правителство, такова
правителство,  което ще ми бъде удобно.  Такива люде ще
намерим навсякъде. Няма да има нужда да ги подкупваме.
Те ще дойдат да ни намерят сами, тласкани от амбицията, от
заслепението, от партийните разногласия и пустославие. И
мирът  ще  бъде  подписан,  преди  да  са  избухнали  военни
действия.  Уверявам Ви,  господа,  че  винаги  невъзможното
успява  и  че  най-невероятното  е  най-сигурно.  Ние  ще
намерим  достатъчно  желаещи  хора  като  нашите  СА,
мълчаливи и готови за всички жертви. Ние ще ги накараме
да  преминат  границата  още  докато  сме  в  мир,  на  малки
групи  и  всички  ще  си  въобразяват,  че  това  са  мирни
пътници. Днес, господа, вие няма да ми повярвате, обаче аз
ще направя, както ви казвам, ще ги прекарам отделение по
отделение.  Може би ние ще кацнем на  летищата,  защото
тогава ще бъдем в състояние да пренасяме по въздуха не
само хора, но и оръжие, и никаква линия Мажино не ще
може да ни спре. Нашата стратегия, Форстер, ще се състои в
това, да съсипем неприятеля отвътре, да го накараме да се
победи са м...“. (Цитираната книга, стр. 8 и 9)

Значи  тоя  нещастник  най-сериозно  вярваше,  че  ще
завладее  лесно  и  бързо  и  Франция,  и  Англия,  и  дори
Америка,  защото  там  имало  хора,  които  щели  да  му
помогнат да вземат властта и без война. До известна степен
той беше прав, защото там наистина имаше хора, които биха
искали да му предадат властта, но той беше човек с пълна



липса на всякаква аналитична мисъл и не можа да разбере,
че  там  имаше  сили,  особено  работническата  класа  и
демократичната буржоазия, които не искаха да му поднесат
властта на тепсия. Той смяташе, че техниката е много важна,
че аеропланите са най-важни, а танковете са много важни, но
същевременно  разчиташе  преди  всичко  и  главно  на
коварството, на измяната, на изненадата, на хитростта и на ...
божественото  вдъхновение.  Той  си  беше  внушил,  че  е
предопределен от бога да победи и че за него няма никакви
пречки.  Той  до  последния  момент  живя  с  манията,  че  е
„призван свише“ и че ето светът ще падне на колене и ще
почне вечната осанна на свръхчовека и на бога-човек.  Но
стана  точно  обратното.  Теорията  на  Хитлер  за  войната,
разбирана като расистко, мистично, биологично явление, се
провали абсолютно благодарение на ударите, които нанесоха
на Германия обединените демокрации и които удари Хитлер
не можа да предвиди и в решителния час да ги предотврати.
А Ленин  учеше:  „Войната  е  продължение  на  политиката.
Трябва да се изучи политиката, която е предхождала войната,
политиката,  която е  водила  към  и  довела  войната.  Щом
политиката  е  била  империалистична,  т.  е.  защищавала  е
интересите  на  финансовия  капитал,  грабещ  и  угнетяващ
колониите и чуждите страни, то и войната, произтичаща от
тая политика, е империалистична война. Щом политиката е
била  националноосвободителна,  т.  е.  изразяваща масовото
движение  против  националния  гнет,  то  и  войната,
произтичаща  от  такава  една  политика,  е
националноосвободителна война...“ (Съчинения, т. XIX, стр.
199.)  Разбира  се,  една  освободителна  война  може  при
конкретни условия да премине в реакционна, а реакционната
война може да премине в освободителна, но това не отрича,
а, напротив, само потвърждава основната мисъл на Ленин.
Клаузевиц не можа да доведе своята мисъл до последните
логически изводи, защото не беше диалектик-материалист, а



беше и си остава докрай идеалист и националист-шовинист.
И доколкото не можа да дойде до последните изводи

на  науката,  той  не  можа  да  предвиди  събитията,  които
станаха  след  него.  А  Ленин  предвидя  всичко.  Ленин
предвидя още на времето каква ще бъде бъдещата световна
война. Ленин не един път е говорил, че в бъдещ е военната
партия в Германия ще вземе още един път връх в смисъл на
поход и настъпление срещу СССР. Това беше казано преди
десетки  години.  Фрунзе  пък  предвидя  новия  технически
характер на войната, ролята на танковете и т. н. Хитлер със
своята  биологично-мистическа  теория,  със  своя
субективизъм и със своето съзнание на богопомазан фюрер
сам  влезе  в  задънена  улица  и  стигна  до  небивало  в
историята  поражение.  И  затова  той  не  само  не  можа  да
даде правилна научна теория на  войната,  но не  можа да
построи  научно  и  стратегията  и  тактиката  си.
Стратегическите планове на немците се оказаха нереални.
Всички  тези  грандиозни  клинообразни  нахлувания  в
дълбочина имаха известно значение и можеха да решават
войната само тогава,  когато се касаеше до малки страни
като Сърбия, като Полша, ако щете и като Франция. Когато
обаче  стана  дума  за  Съветския  съюз,  където  германците
срещнаха безкрайно количество танкове, аероплани и т. н.,
при един народ, готов да брани с цената на всичко своите
свободи,  клиновите  походи  на  Хитлер  се  оказаха
авантюристични  и  при  Сталинград  немците  претърпяха
такова  поражение,  каквото човешката  история не  помни.
Стратегията  на  „блицкриг“  се  оказа  много  неудачна,
защото не водеше сметка за силите на противника, за духа,
стратегията  и  възможностите  му.  Германия  проигра
войната, защото нямаше научна стратегия (не само затова,
разбира  се,  но  между  другото  и  затова).  Тактиката  на
хитлеристите  беше  антинаучна,  шаблонна  и  в  края  на
краищата  построена  върху  крайно  преувеличеното



значение  на  субективния  фактор.  При  това  Хитлер  не
искаше  съзнателни  бойци,  нему  трябваха  само  бикове,
докато  точно  обратното  е  при  Червената  армия.  Хитлер
съзнателно  подтикваше  своите  бойци  да  вършат
престъпления,  докато  Червената  армия  е  една  от  най-
нравствените армии в света.

И  сега,  когато  влезе  в  Берлин,  първата  грижа  на
Червената  армия  е  да  снабди  населението  с  храни  и  да
възстанови нормалния живот на града и областта. По този
въпрос стана полемика, в която обвиниха Съветите, че те
амнистирвали  германците.  В  същност  става  дума  за
германския  народ.  Германският  народ  не  може  да  бъде
унищожен.  Ние  ще  унищожим  хитлеристката  държавна
машина  и  хитлеристката  милитаристична  политика,  ще
унищожим  хитлеристкия  фашистки  апарат  и  дух  и  ако
стане нужно,  известно време Германия ще бъде държана
под  управлението  на  съюзниците;  да  се  смята  обаче,  че
германският  народ  може  да  бъде  унищожен,  това  значи,
след  като  сме  победили,  да  не  съберем  плодовете  на
победата;  значи  да  извършим историческа  грешка,  която
само  Хитлер  можеше  да  извърши.  Духът  на  Червената
армия е висок благодарение на обстоятелството, че Русия
води освободителна и справедлива война, а хитлеристите
водеха  завоевателна,  грабителска,  несправедлива война и
затова  започнаха  да  се  разлагат  още  тогава,  когато
побеждаваха. Хитлер със своята ненаучна теория не можа
да предвиди нещата, научно да ги организира и да победи.
Той не отчете научно своите собствени сили и силите на
противника  и  претърпя  пълно  крушение.  С  две  думи,
практиката  доказа  пълната  неправилност  на  военната
„теория“  на  Хитлер  и  на  генералния  му  щаб.  И,  с  една
дума,  практиката,  тоя  върховен  критерий  на  истината,
доказа  безапелационно  и  най-нагледно  пълната  научна
несъстоятелност  на  хитлерофашистката  военна  и  обща



„теория“.1

1 Беседа  пред  офицерите  от  софийския  гарнизон,  състояла  се  във
Военния клуб на 6. VI. 1945 г. 



ІV. Димитър Михалчев (1880-1967)

Димитър  Михалчев  е  последовател  на  немския
философ  Йоханес  Ремке  и  на  неговата  основонаучна
философия.  Освен  огромното  си  творчество  Михалчев
активно  участва  в  обществено-политическия  живот  в
България,  създател  е  на  първото  философско  списание
„Философски  преглед“,  заема  ръководни  постове  (Цацов
2016; Цацов 2018). Тук необходимо едно уточнени, което е
свързано с оценката на основнонаучната философия.  През
1934 г., 14 ноември, д-р Отто Дитрих, който е пресаташе на
новото  националсоциалистическо  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.  Грундвисеншафт  се  цитира
единствената постановка на  Ремке,  която дава  основание
на  Отто  Дитрих  да  причисли  и  основнонаучната
философия  към  теоретичните  източници  на
националсоцилизма  и  да  я  обяви  за  универсалистично
ориентирана  философия  и  това  е  тезата,  че  човекът  е
уникум,  единичност,  но  не  е  и  отделна  същност  (Jeder
Mensch  ist  zwar  Eiziges,  aber  nicht  Einzelwesen)
(Grundwissenschaft,  1937: 197). С това Отто Дитрих слага
едно  незаслужено  клеймо  на  идеите  на  Ремке,  като  ги
свърза с националсоциализма, защото, според Отто Дитрих
в  ремкеанството  се  подчертава  не  индивидуалността,  а
това,  че  същността  на  човека  е  общността,  което  за
идеолога  на  националсоциализма  означава  и  държавата.
Ремке умира през 1930 г., т.е. три години преди да дойдат
на  власт  националсоциалистите.  От  неговите



последователи  само  Хайде  и  руснакът  Скрибанович
политически гравитират към националсоциализма, но това
в никакъв случай не е в този мащаб, който се проявява не
само  при  Хайдегер,  но  и  при  редица  други  известни
немски философи от това време, подкрепящи под една или
друга форма националсоциализма (Farias 1987: 214 u.а.). 

Д.  Михалчев  демонстрира  съвсем  противополжна
политическа ориентация. Няма друг български философ и
общественик, който да е посветил толкова много страници
на критика на  расизма,  както Д.  Михалчев.  През 1938 г.
започват  да  излизат  статиите  на  Д.  Михалчев  против
расизма.  Първата  е  „Расата  като  критерии  на  истината“
(Философски  преглед,  1938,  кн.  3).  Следват  голямата
студия  „Расизмът  като  философско-историческа  теория“
(Философски  преглед,  1938,  кн.4),  две  статии  пряко
насочени против расистките схващания на Ст. Консулов –
„Расизмът  под  закрилата  на  биологията“ (Из  научните
приключения  на  един  български  зоолог  (Философски
преглед,  1939,  кн.  2)  и  „Едно  ариергардно  сражение  на
българския расизъм“ (Философски преглед, 1939, кн.3). В
тази поредица трябва да се отбележат и критичните 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 истина“ (Философски
преглед,  1940,  кн.2);  „Социологическа  препирня“
(Философски  преглед,  1940,  кн.4);  „Краят  на  един
социологически парад“ (Философски преглед, 1940, кн. 5).
В  тези  статии  и  студии  Д.  Михалчев  показва
несъстоятелността на националсоциалистическите идеи за
„расовата душа“, която определя „светогледа“ на хората и
т.н.  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.  Математиката  на  северната  раса  почивала



върху  „расовата  интуиция“  и  „германското  чувство  за
пространството“.  А  привържениците  на  расизма  у  нас,
пише  Михалчев,  които,  навярно  смутени  от
обстоятелството, че Хитлер в своя труд  „Mein Kampf“ се
държи  с  едно  пренебрежение  към  славяните,  искат  да
изкарат,  че  ние  не  сме  никакви  славяни,  а  сме  имали
предимно  монголско-турански  расов  облик  (Михалчев
1938).

Д.  Михалчев  в  статията  си  „Етиката  на  слабите  и
моралът  на  силните“ (Философски  преглед,1942,  кн.2)
специално критикува Ст. Йовев, който в сп. „Философия и
социология“,  пропагандиращо  националсоциалистически
идеи,  публикува  статията  Революция в  етиката  по  повод
уводната  статия  на  „Революцията  в  етиката“ на  Стефан
Йовев, публикувана във „Философия и социология“ (1942,
кн.1).  Основната  постановка  на  Йовев  „Където  има
слабост,  няма  морал“,  „морал  има  само  там,  гдето  има
сила“.

„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,
което  този  автор  казва  за  арийско-германска  раса,  чиято
„расова психика“ е така устроена, че тя търси същината на
нещата  сами  по  себе  си  (Dinge  an  sich)  и  тяхната
познаваемост.  Това  е  арийския  „усет  за  реалното“
(Wirklichkeitssinn).  Докато  за  французите  важни  са  не
нещата, а човека, т.е. за арийски ориентирания мислител от
значение е светът, подлежащ на познаване, а не съзнанието,
което  го  познава.  Ариецът  е  устремен  към  същината
(Wesen)  на  действителното,  към  неговото  основание
(Grund).  Друга  характерна  черта  на  арийско-германския
светоглед е активността и динамиката.  Докато френският



дух  търсел  „твърдите  форми“,  статичното,  добре
разграниченото  и  дефинираното,  немците  по  природа  са
хегелианци. Михалчев припомня, че още Хераклит е този,
който подчертава активизма и динамизма: „всичко тече“, а
„семитът  Карл  Маркс  е  направил  за  утвърждаването  на
активизма и динамизма повече от всеки друг“. Днешната
съветската философия, пише Михалчев, „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  определящ  структурата  на
битието защитава и евреинът Бергсон, който не признава в
действителността нищо статично. Михалчев пита: „Да не е
и  той  –  евреин  по  произход  –  „ариец“?  Та  нима
националсоциалистите  със  своя  възглед  за  чистите,
несмесени раси, които били строго разграничени и твърдо
очертани дори в своята духовна и специално философска
физиономия, да не са те повече „хегелианци“ от семитите
Маркс, Бергсон и други?“ (Михалчев 1938: 279)

Херман  Мандел  разбира,  че  ако  се  говори  за
„арийски“  светоглед,  за  „германска  физика“  (Ленард),  за
„германска“  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, 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 предубеждения на една партия и
иска да прави от тях „наука“!“ (Михалчев 1938 278-280).

Михалчев  се  спира  на  идеите  на  Лудвиг  Шеман,
който  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  манифест  на  расизма“.  Шеман  е
последовател  на  Гобино,  но  като  краен  немски
националист  отхвърля,  разбира  се,  неговата  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,  наречено
„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 цялата европейска култура след падането на Рим, е
„под  знака  на  германската  кръв“.  Михалчев  възразява:
„Знае се, че германците, които нахлуват в Италия, загубиха
своя език,  загубиха своята  религия,  своите  нрави,  своята
общинна  организация,  с  една  дума,  те  загубиха  всичко,
което бе тяхно, всичко, 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 неговата 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
„активните“ и „пасивните“ раси. Едните били по природа
властнически  настроени,  другите  се  чувствували
„щастливи“,  когато  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
поддръжници,  а  трети  са  нейни  разрушители.  Тези
философско-исторически  „мъдрости“ не  са  нищо  друго
освен  една  идеологична  маска,  предназначена  да  скрие
експлоатацията.  „Разбира  се,  идеологията  се  формира
обикновено неволно, несъзнателно. От тая социална нужда
до официалната расистка идеология 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  обаче,  че  тая  действителност  е
ясна  вече.  Расистката  идеология  би  могла  да  бъде
разглеждана  от  различни  страни.  Във  формите  на  един
антисемитизъм, какъвто се той широко култивира в днешна
Германия, расизмът представя работата, като че над човека
тежи една  съдба,  която  той  не  може  да  избегне:  това  е,
както се изразява руският мислител Николай Бердяев, един
„фатум на кръвта“. От всичко друго човек може евентуално
да се спаси. Ако и да не е пролетарий, той може (какъвто бе



случаят с Маркс, Ленин и др.) да усвои един светоглед и да
промени своята социална позиция. Той може дори да смени
своята народност. Но ако човек 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  озаглавен  Германската  и
еврейската  физика.  Еврейска  физика  –  това  била
теоретичната физика, докато физиката,  която е родена от
„германския  народен  дух“,  продиктувана  от  „германския
расов инстинкт“, това било „техническата физика“. Същата
мисъл  развива  и  проф.  Йоханес  Щарк,  който  е  шеф  на
Имперския физнко-технически институт.  Проф. Бибербах
откри,  че  съществувала  дори  „германска“  и  „еврейска“
математика.  Математиката  на  северната  раса  почивала
върху  „расовата  интуиция“  и  „германското  чувство  за
пространството“ (Михалчев 1938: 346).

Според  немските  расисти  на  върха  на  расовата
стълбица е германската раса: тя е най-висшата, най-благо-
родната, най-годната за държавно строителство и култура.
Всичко  велико,  което  историята  е  създала,  е  в  края  на
краищата носи нейния печат.  Но, пита Михалчев,  откъде
расистите 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,
доколкото 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,
което е най природно присъщо, а чисто и просто по успеха,
който са имали в своето историческо развитие народите, в
чиято  „кръв“  тя  участва.  С  други  думи,  „величието“,
„благородството)“ и „ценността“ не расата се извлича от
това, което тя би трябвало в същност да обясни!



Това се върши, защото расистки кръгове у нас, пише
Михалчев, които, навярно смутени от обстоятелството, че
Хитлер  в  своя  труд  „Mein  Kampf“ се  държи  с  едно
пренебрежение към славяните, искат да изкарат, че ние не
сме  никакви  славяни,  а  сме  имали предимно монголско-
турански расов облик. (Михалчев 1938: 293-342).

1. Расизмът под закрилата на биологията (Из 
научните приключения на един български 
зоолог)

I

B  кн.  ІV  (1938)  на  „Философски  преглед“ аз
обнародвах  една  статия  „Расизмът  като  философско-
историческа  теория“,  гдето  подхвърлих  на  обстоен
критичен  анализ  същественото  в  схващанията  на
расистите.  Като  продължение  на  моите  съответни
разбирания  се  явиха  няколко  публични  беседи,  които
държах напоследък в разни градове на България на тема
„Що  е  нация?“  или  „Нацията  като  историческа
действителност“.  Тия  беседи  направиха  впечатление  на
моите многобройни слушатели, между които важно място
заемаше  навсякъде  българското  учителство.  При  това
положение г. проф. Ст. Консулов, бидейки всецяло пленник
на идеологията на расизма, е намерил за нужно да разсее
онова умонастроение, което, изглежда, че моите беседи са
създали. И ето той, професорът по зоология в Софийския
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.
Консулов, „Що е нация“, Просвета, год. IV, кн. 6, с. 647–
665.).  Чувствува  се,  че  статията  му  е  гневно  написана.
Изпъстрена е с ехидни подмятания и обидни закачки. Но



това не е толкова важно. Същественото е: самочувството на
г. Консулов, че брани обективната истина като Галилей и че
му  се  е  отдал  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 права  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
участвува  в  обществения  живот,  човек  не  може  да  се
освободи от влиянието на биологичните закони. А от тука
следва,  че  самият  обществен  закон  се  явява  според  г.
Консулов  „като  резултат  от  взаимодействието  на
биологичните с чисто социологичните 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. 

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
болки и т. и. Но никой не разбира как може един природен
закон  да  действува  върху  друг!  Как  може  законът  за
пречупването на слънчевите лъчи напр. да действува върху
закона  за  гравитацията!  Законите,  които  науката
установява,  изразяват  известни  общи  отношения.  Да  се
говори за някакво действуване, респ. „взаимодействие“ на
две такива отношения, значи да се приказват несмислени
работи или в нашия случай да се тръгва от това, което не
съществува.

2.  И все  пак  ние  се  досещаме  какво  г.  Консулов  е
искал  да  каже  по-горе.  Макар  да  е  станал  обществено
животно, 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  подчинено  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,  боледуват,  умират  и  т.  н.
Всички  тия  функции  са  подчинени  на  законите  на
физиологията  или  на  биологията.  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 биде убит по същия
„закон“, по който биват убивани всекидневно 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 значение на
Наполеон по-ясно от туй, че у него и смилането на храната,
и  дишането  на  въздуха,  и  възпаляването  на  апендикса –



всичко е  било подчинено  на  „биологичните закони“? По
никой  начин.  Разбираме  ли  ние  значението,  което  има
поезията  на  Данте  за  националното  осъзнаване  на
италианския  народ,  от  това,  че  всичко  в  неговата
„биологична машина“ е било подчинено на същите закони,
които  регулират  животинския  живот  на  всяко  човешко
същество?  Можем ли  ние  да  проникнем в  ролята,  която
изигра Распутин в руската предреволюционна история, от
туй,  че  у  него  инстинктът  за  продължаване  на  рода  е
действувал по същия 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 действителност, и 2) закономерността, която
регулира  социалните  явления,  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 обществените 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
органичен  свят  представлява  по-особена  материална
действителност,  която  е  подчинена  на  своя  специфична
закономерност. Вярно е, че всяко тяло, пуснато към земята,
пада в безвъздушно пространство равноускорително, и то с
ускорение  9,8  м  в  секунда.  Това  важи  както  за  камъка,
който е 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  Архимед,  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  тялото  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 съвокуплението 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 проявява обикновено едва  към 50-те
години?  Очевидно  е,  че  ние  стоим  тука  пред  особени
явления,  това  са  разновидности  на  органичния  живот,
подчинени на специфична закономерност. Вярно е, че няма
органично  тяло  или  органично  явление,  което  да  не  е
подчинено  на  законите  на  физиката  или  химията.  Но  от
тука далеко не следва, че закономерността на органичния
свят може да бъде разбрана чрез тая на мъртвите дела. Тя е
нещо  своеобразно,  специфично,  ако  и  да  има  за
предпоставка  законите  на  неорганичния свят.  Ако  речем
сега  да  се  издигнем  от  тука  към  обществената
действителност,  то  ролята  на  предпоставяното  от  нея
(органичните  закони)  ще  стане  още  по-незначителна.
Докато  горе  законите  на  химията  или  физиката  все  още
можеха  да  значат  нещо  при  обясняване  напр.
Въздействието на стомашните сокове върху храната, която
кучето е погълнало, или при тълкуването циркулацията на
соковете  у  живото  лале  –  тука,  при
общественатадействителност законите на органичния свят
почти  нищо  не  значат.  Вярно  е,  че  те  важат  за  всеки
отделен  човек,  но  те  съвсем  не  ни  помагат  да  разберем
онова  своеобразно  единство  от  люде,  което  наричаме
социална  (респ.  историческа)  действителност,  а  още  по-
малко нейните промени. И интересното е, че натуралистите



от  рода  на  г-дата  Методи  Попов  и  Ст.  Консулов  нямат
никакво съзнание за тая особена действителност. Истина е,
че  г.  Консулов  казва  на  едно  място,  че  човеците
„благодарение на висшата си психика“ встъпвали в  един
„сложен живот“, който си имал „своите особености, своите
норми“ (с.  652).  Но от споменаването до разбирането на
тоя  „сложен  живот“  има  много  голямо  разстояние.  Да
вземем  примери.  В  животинското  царство  важна  роля
играят така нар.  инстинкти.  Два от тях заемат средищно
място:  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  животното,  но  и  у  човека,
доколкото е и той животно. И който не държи сметка за
тези биологични факти, който ги забравя, учи г. Консулов,
той рискува да схване криво социалната действителност. В
същност,  ще  отвърна  аз,  ние  и  да  искаме,  не  можем да
забравим тия „биологични факти“. Но въпросът е другаде:
помагат  ли  ни  те  да  разберем социалните  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,  ластовицата  лови
мухи, овцата пасе трева, вълкът жадува за прясно месо и т.
н. Така е било от много дълго време, така е и днес и така
ще  бъде:  тука  личи  едно  непрекъснато  еднообразие.
Съвсем инак е с човека на социалната действителност. Той
е ял някога корени или плодове, сетне е захванал да яде
месо.  Изнамирайки  огъня,  човекът  е  взел  ления.  Човек
сади едно или друго за храна. Той не яде само това, което
го  окръжава,  както  е  при  животните,  да  вари  или  пече
месото. Животното е чуждо на тия явления. И всичко това
съвсем  не  предполага  „геологични  периоди“  от  време.



Социалните 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
хиляди 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 категории от културни хора,  които са яли преди 10
или  25  години  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
действителност. 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
като  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 победител да каже:  ето ви един конкретен случай,  от
който  всеки  може  да  съзре  колко  важно  е  да  бъдат
биологичните  закони  тачени  в  социалния  живот.  Всеки,
който не държи 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
побеждавали“. 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 милиона 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 „биологичен 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  сигурна  жертва  на  детската  смъртност  и
следователно оня естествен прираст,  за  който бе  по-горе
дума,  би  се  оказал  едно  чудо,  по-голямо от  чудесата  на
Христос.  Разбира  се,  че  всичко  това,  което  г.  Консулов
пише на тая тема, е чистейша легенда. Слнхал звон, да не
понял  откуда  он!  (Срв.  истината  по  тоя  въпрос  в  моята
статия  „Върху  стила  на  живота  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 семейни инстинкти“
и тъкмо тоя „биологичен закон“ е, който според г. Консулов
трябвало да се кръстосва със законите на социологията, ако
искаме да разберем социалните явления. Но и тука нашият
зоолог  доказва,  че  той  няма  понятие  от  социалните
явления,  които  смята  да  осветлява  от  гледището  на
биологията.  Защото,  ако  той  познаваше  поне  отчасти
днешната  научна  книжнина  по  въпроса  за  произхода  на
семейството, ако беше чел, не – това е много, – ако беше
чул  само  за  изследванията,  които  е  дал  по  тоя  случай



английският  етнолог  Ривърз,  за  съчинението  на  Луис
Морган  досежно  Древното  общество,  родено  от  едно
продължително  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  „груповия  брак“,  за  така  нар.  „паналуална
форма“  на  семейството,  за  съответните  изследвания  над
австралийските племена, 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 инстинкти“ у човека го карали да живее
в  оная  индивидуална  форма  на  семейството,  в  която  го
намираме днес. Ако тия „семейни инстинкти“, взети като
биологична даденост, бяха действително вродени у човека
като живо същество изобщо, тогава как да се разбере, че е
имало времена в историята на човешката култура, когато
тая идилична индивидуална форма на брака и семейството
съвсем е липсвала? Едно от двете: или г. Консулов е прав и
тогава  вариациите  на  семейството  в  течението  на
културната  история  са  една  стопроцентова  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
продължаването на рода – брак и семейство не би имало.
Но  семейството  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 отдавна установи, че формите, през които е



минало  човешкото  семейство,  са  свързани  с  особения
трудов  процес,  в  който  хората  на  едно  или  друго  време
участвуват.  Всички  тия  патриархати,  матриархати,
полигамии, полиандрии, моногамии 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  впущаме  тука  в
подробности.  За  всеки  случай  едно  е  ясно:
закономерността,  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
половия и семейния живот на обществения човек, е друга.
Едната  няма  нищо  общо  с  другата.  Това,  което  знае  за
своята  област  биологията,  то  в  нищо  не  улеснява
съответната задача на социолога.

6.  Че  г.  Консулов  няма  понятие  от  социалните
явления, 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...  Трето:  не  е  ясно  дали  мистиката  била
внедрена „от рождение“ в душата на всеки човек! Ако това
беше тъй,  тогава  не  разбирам къде ще рубрицираме  тия
живи и  добри човешки същества,  у  които няма  никакво
религиозно, респ. Мистично чувство: а такива дал господ



много.  Четвърто:  ако  допуснем,  че  тая  вроденост
(внедреност) на религиозното се отнася според г. Консулов
само  до  тия,  които  като  пораснат,  започват  да  „вярват“,
тогава  не  долавя  ли  той,  че  по  тоя  път  проблемата  за
произхода  и  възникването  на  религиозното  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 социални среди. Добива
ту едно, ту друго съдържание. Религията 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  социалната
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
„своето“,  за  националност,  разбрала  вече,  че
интернационализмът,  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  истина.  От  току-що
цитуваното научно ръкоделие на г. Консулов се вижда, че
общественият  живот  на  хората  се  дължел  на  техните
„социални  инстинкти“.  Аз  няма  да  питам  какво  значи



думата „инстинкт“. Спомням си тоя миг думите на един от
моите немски учители: „Чуеш ли някой да говори в науката
за инстинкт, знай – той иска преди всичко да рече, че му е
научно  неясно  това,  за  което  е  дума.“  И  действително
Дейвид  Хюм  говореше:  някакъв  „тъмен  инстинкт“  му
подсказвал,  че  на  нашите  представи  съответствува  един
външен  свят.  Зад  тоя  „тъмен  инстинкт“  се  криеше
логическата  мъгла,  до  която  бе  стигнал  тоя  интересен
мислител,  обсъждайки  проблемата  за  вещите  и  света.
Други поддържат, че един „инстинкт“ е, по силата на който
човек  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 последното? 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,  което  така  нар.  обществени
влечения  раждат.  Социалната  действителност  обгръща
редица  конкретни  общества  и  общности:  семейства,
родове,  дружества,  корпорации,  църкви,  секти,  държави,
нации, класи и т. н. При всяко от тях има някакво съзнание
за съпринадлежност на едно множество от хора към какво
да  е  единство.  Без  това  съзнание  няма  социална
действителност,  няма  общества  или  общности.  Е  добре,
къде  е  това  съзнание  при  животните,  у  които  ние
откриваме така  нар.  социални инстинкти? Известно  е  от
психологията,  че  в  инстинктите  няма  съзнание.  За
инстинктивните  действия  ние,  съзнателните  човешки
същества,  можем  да  узнаем  едва  след  като  сме  ги
извършили. Ние казваме често:„инстинктивно се почесах“,



„инстинктивно  се  отдръпнах“,  „инстинктивно  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  една  общност.  Единствата,  които
наблюдаваме  при  животните,  носят  характер  на  едно
съсъществуване,  на  една  коекзистенция,  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 техните действия не са волни,
тяхната ориентация е несъзнателна. От това гледище може
да  съществува  обществена  действителност,  каквато  са
напр.  обществата  (не  общностите!),  при  която  между
членовете да липсват какви да са „социални инстинкти“:
напр.  между  хората  на  едно  търговско  акционерно
общество. Те са душевно свързани от общото предприятие,
но  могат  да  не  се  обичат  или  могат  да  бъдат  съвсем
равнодушни  един  към  друг.  С  една  дума,  социалната
действителност  не  се  гради  върху  някакви  „обществени
инстинкти“, понеже няма в същината си нищо общо с тях.
Човешката  общественост  и  обществените  инстинкти  в
царството  на  животните  си  приличат  толкова,  колкото
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
другото.  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 осветлението 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  противоречала  на
биологичните  закони  и  поради  туй  те  се  мъчели  „да
създадат  нова  биология,  която  да  не  им  противоречи“.
Конкретно  казано,  „биологията  разглежда  всяко
общежитие  като  един  организъм  от  по-висш  порядък,  в
който  цари  обществена  солидарност;  марксизмът  пък
поставя в основата на общественото 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 съгласувано, 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 обществените единства по проста аналогия
с организмите. Преди всичко обществото би могло да бъде
разбрано  като  организъм  само  ако  всяка  клетка  имаше
съзнание  за  своята  съпринадлежност  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 самата действителност.
В интереса на нашата полемика не мога да не изтъкна, че г.
Консулов,  който  се  мъчи  да  подстави  биологията  под
социологията,  твърди  и  тука  една  очевидна  неистина.
Защото животът в едно „общежитие“, каквото представят
напр. държавата или нацията, е твърде сложен, за да може
да  се  противопоставя  това,  що  г.  Консулов  нарича
„обществена солидарност“, на „борбата на класите“. При



всяка нация могат да се намерят и едното, и другото. Една
идилична и непрестанна „обществена солидарност“ – това
го  няма  напълно  дори  у  народи,  които  се  намират  във
фазата  на  своето  национално  осъзнаване,  когато  те  са
обзети  за  кратко  от  патоса  на  едно  рядко  единодушие.
Достатъчно е да си спомним на това място „дисонанса“,
който  внасяха  в  нашите  предосвободителни  борби
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
въстанията  на  робите  в  Рим?  Какво  представляваха
селските бунтове през средните векове? Ами движението
на чартистите в Англия или голямата френска революция?
Тия класови, 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
интернационализъм и отново се върнала към това чувство!
Човешката  биологична  природа  взела  връх  и  наложила
едно  цъфтене  на  национализма  в  тая  страна!  Значи  пак
биологията излязла права! А в същност всичко това е една
стопроцентова  измислица.  Октомврийската  руска
революция  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
опростотвори и модернизува азбуката на тия, които имаха
някакво  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  Дагестанската  република на  Кавказ  има
няколко десетки народности, 6 национални области и един
национален  район.  Започнаха  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 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  училища,  има  учебници,
дори  художествена  литература,  оригинална  и  преводна,
докато  там  преди  1922  г.  нито  следа  от  такова  нещо
нямаше. Всеки ден почти руските радиостанции предават
националните  песни  и  танци  на  разни  татари,  чуваши,
осетини,  киргизи  и  пр.  Други  събират  материали  из
областта на тяхното веществено изкуство или из тъмното
им историческо и етнографско минало. Е добре, значи ли
това,  че  Съветска  Русия  насаждала  досега
интернационализъм, та едва сега се свестила и почнала да
„отстъпва“? Как да се намереше някоя от съседките ни, да
почне  да  насажда  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
предубеждението,  че  аз  съм  защищавал  марксическото



учение, а според това учение „всичко“ трябвало „да намери
своето  обяснение  в  ролята,  която  играят  условията,  на
първо място икономическите“. „Всесилието на условията“
– това било „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
противник. 

1. Марксизмът обяснявал (моля читателя да внимава!)
„всичко“ с условията и на първо място с икономическите
условия.  Това  значи:  икономическите  условия  са,  които
определят въртенето на земята около слънцето; на тях се
дължи  слънчевото  затъмнение;  те  са,  които  обуславят
падането 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
марксизма  всички  обществени  промени  се  дължат  на
стопански 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 нашият 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  никакъв  марксизъм,  нито  на
земята,  нито  на  небето,  не  е  опитвал  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
явление  е  станало.  Навсякъде,  където  и  когато  науката
обяснява явленията, тя търси да разбере условията, които
правят една или друга промяна необходима. Например да
обясним научно възникването на Българското възраждане
ще  рече:  да  очертаем  обществените  условия,  които  го
направиха  исторически  необходимо.  Да  обясним  научно
охтихясването  на  един  човешки  организъм  ще  каже:  да
посочим  необходимите  условия,  които  са  докарали  тоя
злощастен процес. Да обясним научно защо тая нощ има
лунно затъмнение, това значи: да изтъкнем съотношенията
на известни 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  организмът  на  хората,  взет  като  предпоставка  на
историческия 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 разяснено. Сега още един пример. Знае се, че за да
има  раждане,  трябва  да  предпоставим  майката,  взета  в
индивидуалното  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  условията“  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  неорганически,
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.
„Биологията учи – пише той, – че човек – като всичко живо
на  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, вродените, 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 ново
негово  твърдение.  И  действително  ето  какво  пише  Карл
Кауцки  в  своето  голямо  двутомно  съчинение  върху
марксизма:  „Организмът  се  ражда  със  своите  заложби и
способности. 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
случай,  това  зависи  както  от  особеността  (Кауцки
подразбира  вродената  особеност  –  Д.  М.)  на  организма,



така и от околния 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  това,  което  „биологията  учи“,  и  онова,  което
марксизмът казва? Никаква. Дори отделни изрази и думи са
съвсем  еднакви.  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 хвърленото върху плочника семе
ще даде плод? Всеки разбира,  че  съдбата на  хвърленото
семе  зависи  както  от  неговите  качества,  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  никаква  експлозия,
ако  падне  в  една  съвсем  мокра  торба  с  барут,  защото
експлозията зависи както от естеството на действуващото,
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
зависи както от условията на живота,  така и от расовите
качества на един народ. „Големите истини са прости“! Но
да видим дали са толкова прости, колкото те се чинят на
нашия 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
заложби 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
дефиниция на г. Консулов те са „расови качества“. Е добре,
белег  на  коя  раса  е  това  –„остра,  пъргава  мисъл“?  На
северняшката 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 рисуване“, 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  милиони  деца  с  такива  заложби.
Какво  следва  от  тука?  Когато  обясняваме  историята  на
един  народ,,  ние  не  трябва  да  забравяме  биологичния
фактор, съветва г. Консулов. А биологичният фактор – това
са именно тези заложби, тези наследствени белези. Ние не
ги  забравяме,  но  обясняват  ли ни  те  нещо в  случая?  Аз
поне  не  виждам  какво.  Как  ще  обясняваш  промените  в
живота  на  един  отделен  народ  чрез  това,  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
конкретния  живот  и  пише:  „Например  по  отношение  на
предразположението  към  музика  ще  има  (разбира  се,  у
един  народ  –  Д.  М.)  много  музикални  и  по-слабо



музикални,  и  съвсем  немузикални.  Но  ако  в  (у?!)  един
народ  по-силно  музикалните  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  народ,  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  „тънък“  музикален  слух!
Доколкото зная, такава анкета нигде по света не е правена
и не се решавам да кажа дали е тя обективно възможна. Но
по що ще съдим тогава, че немците са един по-музикален
народ от българите? Очевидно по туй, че у тоя народ има
много  консерватории,  филхармонии,  голяма  музикална
индустрия, концерти, широк музикален живот, че той е дал
на света цяла редица велики композитори и диригенти, а
българите  не  могат  да  се  похвалят  с  подобни  неща.  Но
също такива големи композитори, същото 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
прекарвах в Москва, седял съм често вечер и съм слушал
продължително  радиото  –  музиката  на  татарите,  на
мордовците,  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 музики 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-елементарна  мелодия,  а  обичат
страстно хармонията. И когато слушат някой да пее, често
по-лесно долавят грешки и неправилности, отколкото тоя,
който  умее  добре  да  музицира.  Такива  люде  към
музикалните  или  към  немузикалните  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,  какъвто  е  напр.
Съпругът  на  една  голяма,  по-миналата  година  трагично
загинала  наша  певица,  които  изглеждат  досъщ
немузикални. Но поради дългото, ежедневно „трениране“
на техния слух у тях възниква една пасивна музикалност,
която  свидеделствува,  че  фразата  за  така  нар.  вродени
предразположен  към  музика  е  твърде  неопределена  и
неясна. Не чувствува ли нашият критик, че работата взе да
става 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
възможност да се поощри и пласира една музика от голям
стил? Тая промяна не би могла да се разбере с простите
„музикални 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.  Достатъчно  е  да  се  явят  благоприятни
социални  условия.  Англичаните  напр.  се  смятат
обикновено за един „немузикален“ народ. Какво ще рече
това? То значи, навярно, само едно: в Англия, която владее
половината  свят,  е  било  съвсем  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  поминъка  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  големите
градове  на  континента,  нямали  „музикални
предразположби“, 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
станали  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 калибъра на Брамс, Менделсон, Офенбах,
Халеви и др., а циганската музикалност не е родила досега
нищо подобно! Всичко туй показва, че „средните заложби“
нищо  не  обясняват,  а  социалните  условия  обясняват
всичко,  което  ни  интересува  в  случая.  Немският  автор
Билрот  в  своето  съчинение  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,  докато  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 едностранния живот на
човека, който дава възможност само на много малка 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  тях.  Но  у  днешните
културни нации, взета всяка като цяло, се получава нещо
средно, което е горе-долу равно навсякъде.

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
устойчиви? И бърза да реши тоя въпрос с един опит, който
природата 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  икономически  и  трудови  условия.
След много години, продължава той, когато се съберат, вие
просто не можете да ги разпознаете 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,  трудови  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 съвсем
различните  трудови  и  други  условия  не  са  станали
различни, 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  настроения,  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  възкликне,  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  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
доказателство,  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 близнаците да са останали съвсем еднакви в
цвета на кожата или очите, в погледа, в тембъра на гласа, в
походката,  във формата 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 волята на човеците, които



образуват  обществената  действителност.  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
него 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
„Расизмът  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
„десетки 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
приспособлението на хората към тяхната нова географска и
социална среда. Фактите, които аз привеждам, идат не от
зоологията,  а  от  видни  и  именити  представители  на
компетентната  в  случая  антропология:  от  Топннар,  Л.
Лайд,  М.  Фишберг,  Франц  Боас,  фон  Лушан  и  др.  Тези
факти  се  отнасят  до  промени,  засягащи  ръста,  цвета  па
косите и очите, формата на черепа и пр. По тия факти г.
Консулов мълчи.  Задоволява 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
расистите,  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 Сенегамбия или австралийските диваци няма



така лесно да догонят 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 рамките на една честна
критика,  г.  Консулов  пише:  да  си  представим,  че  днес
живееше расата на звероподобния хайделберски 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 трудови условия
и  пр.,  от  нея  –  според  Михалчев  –  щели  да  излязат
Едисоновци и Айнщайновнн (с.  661). Това е,  разбира се,
една  очевидна  глупост  –  ще  отвърна  аз,  –  която  нито
Михалчев, нито кой да е свестен човек може да поддържа.
Само  една  нечестива  полемика  може  да  измисли  такова
положение. Думата у мен съвсем не е за песовете, нито е за
звероподобния хайделбергски или неандерталскп човек, а
за  днешните  по-значителни  човешки  раси.  Казвам  „по-
значителни“,  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,  калмиците,  чувашите,  осетините,
анамците,  киргизите  и  стотиците  други  подобни  тям
„слаби“,  „пасивни“  досега  и  смятани  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 некултурни
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  училища  и  няма  нищо  чудно  и  непонятно,  ако  след
други 20 години 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 едно 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
неочаквани  неща.  Обществената  среда  създава  условия,
които липсват при животните или при човека на второто
междуледниково 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 африкански дивак и го поставиш при същите
университетски условия, при които следват нашите деца,
той веднага ще тръгне в крак с тях.  Но френците,  които
създадоха  горе-Долу  условия  за  културно  развитие  на
негрите в някои свои колониални 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 негър,  който бе



делегат  и  който  твърде  сръчно  вземаше  участие  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
племена, 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 „заложбите“  за  културен живот,  конто
тогава  спяха  непробуден  сън!  При  един  по-дълъг,  не
геологически,  а  исторически  период  от  време,  да  речем
100–200–300  години,  благоприятната  социална  среда  не
може да не се отрази върху развоя на мозъка дори у най-
ниско  развитата  днес  по-значителна  човешка  раса.  А
животните,  които  се  приспособяват  само  към  своята
естествена  среда  и  за  които  влиянието  на  обществената
среда е чуждо, си остават и след 20 000 години това, което
са били някога.  И тука ние виждаме едно обстоятелство,
което натуралистите от калибъра на г. Консулов никога не
могат  да  разберат,  а  камо  ли  да  оценят  неговото
антропологично  значение.  Те  нито  се  питат  дори  защо
маймуната или слонът ядат само това, което са яли преди
20  000  години,  и  живеят  и  днес  така,  както  са  живели
тогава,  докато  човекът  в  рамките  и  възможностите  на
обществената действителност 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
общност: всичко друго било второстепенно и се прибавяло



към  тая  кръвна  връзка  (с.  658).  Е  добре,  нека  заговорим
конкретно.  Каква  е  кръвната,  расовата  връзка  между
немците, които поселяват днес Източна Прусия, и немците,
които  пълнят  Бавария?  Каква  е  расовата  общност  между
германците, които живеят в Померания и са чисто и просто
понемчени  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 едните, 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  германците  „по  кръв“  и  да  се  явят  за  тях
аспирации от немска страна, сиреч да не би да заговори ск о
еднаквата  „расова  общност“...  Ами  швейцарците?  Един
швейцарец от Цюрих и Берн би възнегодувал до бога или би
ви изругал, ако го наречете германец, макар да с от същата
кръв и да говори само немски. Расовата общност ли е, която
свързва  швейцарците,  говорещи  френски  в  Лозана  и
Ньошател,  с  швейцарците 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 кръвта е,  не „расовата общност“ е главното,
което  твори  нацията.  Един  проф.  Фаденхехт  иапр.  е  „по
кръв“, „по расов произход“ ерусалимски семит. Ала той не е
никакъв „евреин“. Израсъл е в средата на нашата културна
общност, живеел 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  италианския  икономист  финансист
Луцати,  с  големия  английски  държавник  Бикоисфийлд
Дизраели и т. н. Расовата общност като основа на нацията –



това  е  една  научна  нелепост  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 условията на живота нации от смесването
например  на  българите  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. „Такива неща“ не стават лабораторно, но
историята  е  живо  и  неоспоримо  доказателство,  че  те  са
ставали  и  могат  да  станат  в  действителност.  Не
представлява ли днешният германски народ на Източна и
Североизточна  Прусия  една  смесица  от  немци  и  славяни
(венди)? Не създаде ли няколковековният съвместен живот
едно  цяло  от  тях,  което  нарича  днес  себс  си  померанци,
източни прусаци и пр.? Или да вземем пример със сърбите и
българите. Това, що ги дели, то е, пиша аз в една своя книга
от  1932  г.  „историческата  духовна  тъкан,  която  лежи  в
основата на тяхното национално 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 векове сърби и българи, или
ако  щете,  сърби,  хървати  и  българи,  отдавна  щеше  да
съществува  един  действително  цялостен  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 история 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 подобно. Обаче историческата участ на
южните славяни не можа да ги сплоти,  а ги разедини.  И



днес ние имаме не вече 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, доколкото е била постепенно обагрена
от въздействието на една създадена от историческия живот
особена  национална  култура“  (Д.  Михалчев,  Отговор  на
моите  критици по  спора  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  принудително  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  дойде  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 примери?

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  критик  бърка  на  всяка  стъпка  две  различни
понятия: „нация“ и „раса“.  Той не разбира и не може да
долови,  че  едното  не  съвпада  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  кръстосват
разнообразни  раси.  Ако  ние  сравним  ония  рижи  евреи,
които  ще  срещнете  в  Полша  и  Русия,  с  мургавите  и
кръглоглави евреи, обитаващи Леванта, Италия и бреговете
на Средиземно 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  живущите  в  Америка  евреи
антропологически изглеждат „американизувани“ – всичко
това ще ни убеди, че не е расовата прилика или расовата
общност,  която  свързва  людете  на  тоя  пръснат  по  целия
свят  народ.  Връзката  е  другаде:  тя  е  същата,  която
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 фантазират расистите. Общото в случая е рожба на
еднаквата  историческа  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
израждат  населението  на  градовете,  то  освежава  своята
кръв чрез притока на здрави селски елементи,  които във
всяко време бавно са прониквали в градовете, женили са се
в  тях  и  са  намирали  там  своя  поминък.  Евреите  като
изключително  градско  население  не  са  могли  да  се
ползузат  от  освежителното  въздействие  на  тоя  селски
приток, понеже не са се женили вън от рамките на своята
нация. Това ги е карало да се приспособят към тия трайни
неудобства  на  градския  живот,  фатални  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 направят
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  градовете  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 възможност 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 извършат една или друга
сделка.  От  тука  извира  еврейската  „хитрост“.  Ала
тренировката, която търгуването поддържа, правена векове
поред  и  предавана  в  известен  смисъл  по  наследство,  е
култивирала у евреите известни качества, които ги правят
пригодни  за  много  неща.  Първо,  тая  калкулативна
способност, която изостря ума на едно население и помага
на човека да може от познати елементи да се издигне до
непознатото – както това биде забелязано още от Кауцки в
неговата  книга  върху  Произхода  на  християнството
(Ursprung des Christentums, Stuttgart, 1902, S.203 ff.), прави
го  годен  за  тънки  размишления,  за  многостранен  и
проникновен  анализ,  за  математично  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  аптекарството,  в  естествените  науки,
математиката,  във всички тънки занаяти от  тоя род.  Във
философията – от александрийската епоха досега, те са се
отличавали  с  едно  спинтизуване,  с  тънка  спекулация,  с
цепене  косъма  на  две.  Това  се  забелязва  и  у  Филон
Александрийски, и у Маймон, и в съчиненията на Лесинг,
на  Спиноза  и  на  Маркс,  и  в  трудовете  на  Херман Коен,
Ернст  Касирер,  П.  Наторп,  Лудвиг  Щайн,  Оскар  Евалд,
Зигмунд Фройд, Анри Бергсон, Е. Дюркхем, Макс Адлер,
Франц Брентано,  Оскар  Краус,  Леонард  Нелсон,  Едмунд
Хусерл,  Емил  Ласк,  Георг  Зимел,  Хуго  Бергман,  Рихард
Вале,  Файхингер,  Сергей  Гесен,  Симон  Франк,  Лев
Шестов, Айнщайн, Е. Мейерсон, навсякъде изобщо. 

Ако  се  попитаме  сега  на  какво  се  дължат  тия
особености на еврейския народ, веднага разбираме, че те
нямат нищо общо с никаква „расова общност“, с някаква
фантастична  „кръв“,  а  са  чисто  и  просто  резултат  на
трайните исторически 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
поддържам,  че  учението на  расистите  е  изградено  върху
едно  противоречие.  Те  искат  да  ни  уверят,  че
историческият  живот  на  един  народ  се  определя  от
качествата  на  неговата  особена  кръв.  А  аз  доказвам:



фактически  те  нигде  не  установяват,  че  има  по  природа
способни  за  едно  или  друго  раси,  които  да  могат  да  се
срещупоставяг на по-малко способните 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 живот на народа съдят за качествата
на расата му, а същевременно – 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  прибягва  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 – гениалните деца ще
се развият, ще се проявят в разните области на човешката
култура; идиотите, които са били размесени с тях, знаем,
няма да направят никакъв напредък.

По  какво  ние  ще  съдим,  че  първите  са  гениални?
Естествено,  по това,  което са дали.  Другата половина от
децата в балкана ще дадат пак идиоти, от една страна, и
нормални деца, от друга, за конто никой няма да може да
каже в каква степен в тях лежат заложбите на гениалност.
Същото 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  видим  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 способни 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.  Слизайки  от  абстрактното
размишление  върху  почвата  на  днешната  конкретна
история,  аз  поддържам,  че  френци,  немци,  италианци  и
руси – нека се задоволим с тях – са еднакво способни за
всичко, сиреч у тях има тоя миг в еднаква мяра заложби за
всичко:  музика,  философия,  държавничество,  наука,
художество,  сценическо  изкуство,  литература,
изобретателство  и  т.  н.  И  ако  някоя  от  тия  области  на
културата  не  се  е  още  развила  у  русите  напр.  в  същата
мяра,  както  у  немците  или  у  френците,  то  се  дължи
изключително  на  социалните  условия.  Питам  се  сега  с
какво г. Консулов ще ни убеди, че това не е така? Има ли
той биологичен 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  качества  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
сериозно 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
някои 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
школовка,  поощрение,  благоприятни  социални  условия.
Изобретателството  съвсем  не  е  специалитет  на  някакви
природно  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 половина на XVII век! И все пак това не е вярно. За
действието  на  парата,  пише  руският  историк  Михаил
Покровски, се е знаело преди повече от 2000 години. Но
тогавашният  стопански  строй  е  бил  съграден  върху
системата  на  робовладението.  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 откритие 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 тогава  и занаятчията  не  е
имал в своята малка работилница никаква нужда от парна
машина.  Никакъв  интерес  това  вторично  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  благоприятна
обществена  почва  и  можа  да  изиграе  огромна  роля.  В
Англия  поради обезземяването на  селяните  от  страна на
големите  фермери  в  градовете  започна  да  нахлува  една
значителна маса от свободни работни ръце. На туй отгоре



налице  бяха  множество  сурови  материали,  натрупани  от
търговците,  които  шетаха  из  колониите.  Всичко  това
създаде  отлични  условия  за  възникването  на  едро
производство.  И  ето  –  парната  машина  стана  огромен
фактор. Какво показва това? То значи: заложби за научни
изнамирания  е  имало  всякога  и  навсякъде  в  културните
страни,  обаче  нямало  е  всякога  благоприятните
обществени  условия,  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 мислителите“. Само че мислители се явиха не
по-малко на брой и не по-незначителни и в Англия, и във
Франция, и в Италия, и в Русия дори. Отивам обаче по-
далеко и поддържам, че и в нашата малка страна заложби
за философски размишления 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  Винделбанд  или  Липс.  Защо?
Защото липсват най-елементарните 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
бедните  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 заложба 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 способността (заложбата)  да  пере;  алкохолът
опива човека, понеже у него е скрита предразположбата да
опива.  И  ето  г.  Консулов  открива  един  нов  аргумент,  с
който  смята  да  затули смешната аналогия  с  Молиеровия
герой. Ако един народ,  пише той, живял редом с друг,  у
който  културата  цъфти,  „при  възможност  за  най-тясно
общение  с  нея“,  ако  такъв  народ  „не  е  проявил  нищо
значително, ние заключаваме, че в него расовите заложби
не  са  на  такава  висота,  както  в  първия“.  Всред  френци,
немци и англичани през течение 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 дадоха 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
живеят от векове насам един градски живот, намират се в
средището на всяка култура,  в непрекъснат допир с най-
високите  кръгове  на  едно  общество,  чиито  търговци,
банкери,  лекари,  хирурзи,  аптекари,  учени,  писатели,
художници, композитори, диригенти и пр. са те. Как може
г.  Консулов  да  пита:  защо  евреите  показали,  че  са
способни, а циганите ни дали само музика? Ами че кой не
знае,  че циганите 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 културна среда, която
влияе върху човека и го кара да се мени. И искате от такова
население да проявело своите заложби! И питате още: къде
са  циганските  хора  на  науката,  техните  държавници,
техните  обществени  строители?  Как  може  да  се  търсят
хора на науката всред една маса, която дори в училище не
ходи? Как може да се търсят държавници и общественици
всред  едно  население,  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  интересувал.  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 „Романи
зоря“.  В  Москва  аз  имах  през  1935  г.  случай  да  видя  в
тамошния  драматически  „Цнганский  театр“  актьори
цигани,  които,  по своята сценическа дарба биха правили
чест  дори  на  нашия  Народен  театър.  Сега  в
библиографския отдел 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  известно  да  се  е  явил  циганин-
зоолог. Но след всичко изтъкнато до тука, не вярвам някой
да се съмнява, че ако известен циганин би попаднал под
прякото и интензивно въздействие на българската културна
среда, при наличността на неговата любов към природата,
всред която е израсъл, би могъл 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 лектор по немски език, д-р
Атанас  Димитров  (поч.  1916  г.),  когото  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 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  отличен
апелационен магистрат и голям български писател. Трето:
според исторически сведения, доколкото си спомням в тоя
миг, към XII век откъм Византия в източната половина на
Стара  планина  се  заселва  една  доста  многобройна  маса
цигани.  И  днес  ние  ги  намираме  към  Градец,  Котел,
особено  в  Елена,  към Враца  и  Панагюрско.  Това  малко-
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
карикатурист,  ту  като  лирик.  И  все  пак  той  лесно  се
познава. Не, г. Консулов, циганите са се проявили вече: те
са  един  „способен“  народ.  Липсва  им  само  трайното
влияние на благоприятната 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 расизъм се покрива с расова хигиена.“
А  на  с.  665  срещаме  да  се  говори  за  „добрите  расови
заложби“ на българския народ. Наш дълг било: да мислим
и за „запазването и подобрението“ на тия расови заложби.



И така  „запазването и издигането на  расовите  заложби“!
Това е една прекрасна патриотична 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 проблема, която не
е лъжица за научната уста на нашия зоолог. Достатъчно е
да  се  опита  човек  да  долови  характера  на  една  отделна
личност,  за  да  се убеди колко мъчна е  задачата,  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
таксуват 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
различните  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,  която  той  прояви  срещу  расистките
попълзновения  в  Германия:  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  наричаме  „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,  военни,
работническата  маса  и  пр.,  ала  никъде  не  откриваме
възсъздаден характера на  народа ни,  взет  като цяло.  Тоя
национален  характер“,  ако  такъв  съществуваше,  не  би
представлявал  сборът  от  характерите  на  отделните  му
социални 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
противник 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 писателска опитност, за да разбирам каша е в
случая благородната и родолюбива цел на г. председателя
на  Просветния  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 учение, според което материята е първичното
в света и тя е, която поражда духа. Аз съм ремкеанец и стоя
на  едно  гледище,  което  е  коренно  различно  от  това,  що



марксистите поддържат. Според мене нито материята може
да причини духовното, нито наопаки – духовното може да
породи материалната действителност: научно взето, едното
е  толкова  непонятно,  колкото  и  другото.  Според  мене
материалното  и  духовното  са  еднакво  първични.  По-
нататък: моето схващане 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  марксистите,  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  марксистите
дават  на  известни  идеологични  прояви,  води  често  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
една  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
годишнини.  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 философската 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  теоретична  борба  с  философските  и
философско-историческите  учения  на  марксистите,  това
съм аз. С тия въпроси аз се занимавам вече от 35 години
насам.  По тях съм се изказвал не само в българските си
писания,  но  също  тъй  в  свои  руски  и  немски  статии  И
когато  пиша  в  студията  си  върху  расизма,  както  и  в
статията си по-горе, против „расовата кръв“ като основа на
нацията или против научните приключения на г. Консулов,
аз съвсем не съм марксист. 1) Че расата не може да стане
основа  на  едно  научно  историческо  разбиране,  това  са
поддържали и поддържат десетки учени, които нямат нищо
общо с Маркс. 2) Че да обясняваш една промяна, значи: да
очертаеш ясно условията, които са необходими за нейното
настъпване – това не е никакъв марксизъм. Туй е основата
на всяка обективна наука за действителността. 3) Тезата, че
закономерността на социалните 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 инстинкти“ – 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,
приведени от мен: нито един от тях не е марксист. Всички
тия неща могат да бъдат квалифицирани като „марксизъм“
само  от  лица.  които  нямат  понятие  от  марксизма.  Аз
чувствувам, че г. Консулов би трябвало да седне да поизучи
марксизма,  върху  който  обича  да  говори  и  пише.  Но  за
съжаление  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 наричат „марксист“ тоя, който каже добра дума за
Съветска  Русия.  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, което 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 българското 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  работите  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 изтъркани оръжия
из арсенала на расизма, литературно украсени с примери за
разни „песове“, за звероподобния хайделбергски човек, за
нелоялното състезание на гениите с идиотите и най-сетне
подсили  тия  примери  с  легендата  за  малоценността  на
„циганската раса“ – въпреки всичко това моят противник
взема позата на безстрастен учен, който търси само едно:
„простите“, „големите“, научните истини, и заявява, че не
целял „никакъв спор“, с мене (с. 648). Правотата на една
научна  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
корекция: 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  няма  нито  троха  от  »словоборство“.  Той  е  едно
научно разяснение  на  нашия спор.  Ние свършихме вече.
Научно-популярното  ръкоделие  на  г.  Консулов  е
окончателно  разнищено.  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, от гдето все
може да се яви нещо полезно за бедната българска наука.
Обаче  от  биологическото  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  социологически
безвкусни1.

1 Философски преглед, 1939, кн. 2, стр. 182–218.



V. Михаил Димитров (1881-1966)

М.  Димитров  следва  философия  в Софийския
университет.  През  1907  г.  е  изключен  за  участие  в
студентските  демонстрации  срещу Фердинанд  I.  След
затварянето на университета продължава следването си в
Загреб и Берн.  От  4  април  1921  г.  е  асистент  по
експериментална  психология в  Историко-филологическия
факултет  на  Софийския  университет.  През  този  период
Михаил  Димитров  има  публикувани  популярни  и
публицистични статии: „Философски преглед“ (7 статии),
„Училищен  преглед“  (2  статии),  „Просвета“  (3  статии),
„Отец  Паисий“ (1  статия).  Редактор  е  на  Научно-
философска  библиотека,  на  Ботеви  страници  (1938),  на
Избрани  страници  от  Ботева  в  изд.  Хемус  (1925).  През
1941 г. е избран за частен доцент в Софийския университет,
а  от  1946  г.  за  извънреден  доцент.  През  1949  г.  става
професор в  катедрата  по  систематическа  философия.
Същата  година  е  избран  е  за  академик  на Българската
академия  на  науките,  чийто  подпредседател  е  в  периода
1949 – 1956 г., след като е бил секретар на Философския и
Правно-стопанския клон на Академията (1947 – 1949). 

През 1947 г. Михаил Димитров публикува книжката
„Поява, развитие и идеология на фашизма в България“. В
нея той подлага на критичен анализ социалните основи на
фашизма  в  Италия  и  Германия,  фашизмът  в  България,
Идеологията  на  българския  фашизъм,  Водаческият
институт  при  фашистите,  Фашисткото  учение  за
държавата,  Идеята  за  „народната  общност“ и  др.
Подчертава ролята на Ницше, който е един от „творците на
фашистката идеология“. 
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През  1938  г.  М.  Димитров  публикува  „Ницше  като
идеолог“. В идеите на Ницше според М. Димитров живее
духът  на  немския  романтизъм  като  възкресение  на
средновековния  мироглед,  проповядва  се  идеята  за
свръхчовека,  правото  на  робството,  презрение  към
народните маси (демокрацията и социализма), възхвалява
се субективизма (волунтаризма), презрение към слабите и
низшите  слоеве  на  обществото.  Социалният  модел  на
Ницше  е  висш  слой  от  силни  личности,  носители  на
културата, а всички други хора – посредствената маса –ще
бъдат роби на тези избраници.

Публикуваните по долу текстове са части от книгата
му „Поява, развитие и идеология на фашизма в България“
(1946). 

1. Поява, развитие и идеологията на фашизма
в България 

Социалните основи на фашизма...

Фашизмът  в  кашата  страна  се  яви  вследствие  на
особените условия,  които донесе първата световна война
(1914–1918 г.).  Както на всички е известно, в тази война
България бе бита. Това не можеше да не се отрази върху
стопанския и политически живот на страната. Тъй като в
следващите  страници  разглеждаме  по  подробно
политическата  и  социална  следвоенна  обстановка,
необходимо  е  тук  да  забележим,  че  макар  появата  на
българския фашизъм да бе продиктувана от специфичните
български условия, не може да се отрече, че за бързото му
оформяване като особено течение в нашия живот, както и
за смелостта му да излезе на открита борба срещу народа,
немалко допринесе примерът на фашизма в другите страни
– отначало в Италия, а след туй и в Германия. Необходимо
е следователно най-напред да се спрем, макар и накратко,



върху  появата  на  фашизма  в  поменатите  две  страни.
Известни са думите на Ленин, че буржоазията във всички
страни си служи с две системи, два метода да властвува и
да  защищава  своите  интереси  в  борбата  срещу
работническата класа. Един от тия методи е либерализмът,
парламентаризмът.  Той  е  за  предпочитане,  ще  добавим,
когато  работническата  класа  е  още  слаба,  разпокъсана,
неорганизирана.  Другият  метод  е  насилието,  „метод  за
отказване  на  всякакви  отстъпки  на  работническото
движение, метод за поддръжка на всичките стари отживели
времето си учреждения,  метод за непримиримо отричане
на  реформи“.  Понякога  тия  два  метода  се  редуват,  а
понякога  се  употребяват  от  господствуващата  класа
едновременно. Преди първата империалистическа война в
световен  масщаб  почти  във  всички  европейски  страни
господствуваше методът на либерализма. Краят на войната
се  характеризира с  преход към „метода  на  насилие“  над
народните маси.  Стремежът към този преход се отбеляза
току-речи във всички европейски страни, но в някои той
намери  пълен  израз.  Това  е  ерата  на  фашизма.
„Дохождането  на  фашизма  на  власт  –  пише  др.  Георги
Димитров,  –  това  не  е  обикновено  заменяване  на  едно
буржоазно правителство с друго, а смяна на една държавна
форма на класовото господство на буржоазната демокрация
с  друга  форма  –  с  откритата  терористична  диктатура.“1.
Носители  на  тази  диктатура  се  явиха  най-реакционните
слоеве  на  буржоазията,  както  и  представителите  и
носителите на закъснели феодални порядки в някои страни
– старата аристокрация.

Причината,  за  да  прибягнат  поменатите  класи  към
„открита  терористична  диктатура“,  се  дължи  на  редица
условия  от  исторически,  социален  и  икономически

1 Г.  Димитров.  Проблемите  на  единния  фронт  против  фашизма  и
войната. Москва, 1938 г., стр. 7



характер, дължи се и на международното положение на тия
страни. Първата световна война не донесе тия условия, тя
само  засили  тяхното  влияние.  Главно  две  условия  от
социален  характер  допринесоха  за  появата  на  фашизма
като система за господство върху народните маси. Първото
от тия условия е еволюцията, която извървя капитализмът
през последните две десетилетия на 19 век. Известно е, че
подбудата,  която  движи  отделния  капиталист  при
производството,  е  печалбата.  Но  колкото  и  да  бе
заинтересован да продава произведената от него стока на
висока цена, отделният капиталист не можеше да направи
това,  защото  срещаше  конкуренцията  на  останалите
капиталисти.  Конкуренцията  бе  важен  фактор  при
регулиране  цените  на  стоките.  Тя  караше  отделния
капиталист все повече да подобрява технически средствата
за производство. Тъй като не всички успяваха да направят
това в еднаква степен, резултатът от конкуренцията бе, че
по-слабите капиталистически предприятия пропадаха. Така
производството  в  отделните  страни  остана  в  по-малко
ръце,  капиталистите  по  брой  намаляваха.  Това  им  даде
възможност  не  да  се  конкурират,  а  да  се  споразумяват
помежду си върху пазарните цени на произвежданите от
тях стоки. На мястото на конкуренцията се яви, монополът.
Указание  за  този процес в  капиталистическото  общество
бяха  сдруженията  на  капиталистите  –  така  наречените
тръстове и концерни. Капиталистите по този начин станаха
неограничени  господари  на  пазарите,  най-напред  на
вътрешните,  а  след  туй  и  на  външните.  На  мястото  на
стария  капитализъм,  основан  върху  свободната
конкуренция,  иде  монополистическият  капитализъм  –
империализмът. При тази фаза на развитие на капитализма
промишленият капитал се сраства с банковия: установява
се господството на монополния или финансовия капитал.

Чрез  големите  печалби,  които  тръстовете  и



концерните натрупват,  те стават господари и на банковия
капитал;  чрез финансовата зависимост на правителствата
от  банките  капиталистите  влияят  върху  политическия
живот  в  страните.  Върху  политиката  влияят  те  и  като
привличат  членове  на  правителството  в  управителните
съвети на банките. Така, през монополистичния период в
развитието  на  капитализма  политическият  и  стопански
живот  попадат  всецяло  в  ръцете  на  капиталистите.
Грамадните суми, внесени в банките, реализират печалби
не  само  като  се  вложат  в  производството,  но  и  като  се
обръщат в спекулативен капитал, чиято функция се свежда
към туй – да купи евтино, а да продаде скъпо.

Като владее средствата за производство и като няма.
насреща  си  конкурентни  сили,  монополистическият
капитализъм  може  свободно  да  увеличи  или  намали
производството според изгледите за печалба. А не рядко се
прибягва  до  унищожение  на  стоки,  за  да  се  поддържат
високите цени. От друга страна концентрираното по този
начин  производство  се  нуждае  от  сурови  материали  и
широки  пазари  за  износ  на  стоките,  които  не  могат  да
намерят  място  във  вътрешните  пазари,  главно  поради
високите  цени,  поддържани  изкуствено.  Също  така
натрупаните капитали търсят приложение в чужди страни.
Оттук иде и войнственият характер на монополистическия
капитализъм.  Не  е  случайно,  че  от  началото  на  20  век
пожарът  на  войните  не  угасва  и  че  в  по-малко  от  три
десетилетия  човечеството  изживя  две  нечути  по  своята
жестокост  и  разорение  световни  войни.  Тия  войни  бяха
войни за преразпределение на света.  Преразпределението
се  налагаше  от  обстоятелството,  че  към  края  на  19  в.,
когато монополистическият капитализъм встъпва в своята
мощ,  на  нашата  планета  не  оставаха  незавладени  земи
Подготвяйки  отделните  страни  за  война,  капиталистите
знаеха, че за успеха на такива войни е необходим здрав тил.



А високото  съзнание  у  част  от  работническата  класа  не
можеше  да  не  вдъхва  опасение  у  капиталистите.
Необходимостта от здрав тил, от една страна, и опасението
от  революция  –  от  друга,  бяха  достатъчен  повод,  за  да
излезе  монополистичният  капитализъм  на  открита  борба
срещу  работническата  класа  и  малоимотните  слоеве  на
народите. Неуспешната война за страни като Германия, с
традиция за господство всред владеещата класа, не само не
намали ревността за война у тази класа, но още повече я
засили.  При  това,  войната  значително  революционизира
работническата  класа,  така  че  монополистическият
капитализъм – наречен от Ленин „загниващ капитализъм" –
тръгна  решително  по  пътя  на  откритата  диктатура.
Фашистката практика и фашистката идеология са практика
и идеология на „загниващия капитализъм“.

Фашизмът в България

Както  видяхме  по-горе,  през  октомври  1922  г.
италианският  фашизъм  взе  властта  в  ръцете  си  и  стана
управляващи  партия.  Само  седем  месеца  след  туй
фашизмът в България спечели своята първа победа. През 9
юни  чрез  военен  преврат  бе  свалено  земеделското
правителство на Стамболийски и властта падна в ръцете па
подставени лица от организаторите на преврата. Кои бяха
тия организатори и как се дойде до преврата?

В едно отношение условията за появата на фашизма у
нас не се различават съществено от условията за появата
му в Италия и Германия. И тук войната отчасти подготви, а
главно  ускори тия  условия.  Както  е  известно,  през  1915
год.  България  се  намеси  във  войната  на  страната  на
централните  сили  –  Австро-Унгария  и  Германия.  Това
намесване  стана  при  особени  условия.  Още  бе  жив
споменът у  народа  за  нещастните войни 1912–1913 год.,
които войни завършиха току-речи с повсеместни войнишки



бунтове. Затова мобилизацията през 1915 год. се посрещна
и от население, и от армия, главно в лицето на войнишката
маса,  с  загриженост  и  пълен  скептицизъм.  Който  е  бил
свидетел на онова време, той знае с какво гробно мълчание
се  движеха  препълнените  с  войски  влакове.  Това  бе
истинска демонстрация от  страна на  войска и население
против новата война. На места тази демонстрация мина в
открит бунт, какъвто бе случаят с Чепинския полк, който
отказа да замине на фронта.

И войската, и самият народ бяха възмутени от начина,
по който страната се вкара във войната. Известно е, че в
самото навечерие на войната Народното събрание отказа да
гласува  военен  кредит  на  Радославовото  правителство.
Радославов разтури това събрание и в много кратък срок
избра ново, което му гласува исканите за войната кредити и
одобри сключването на  заем.  Последният,  разбира се,  бе
даден  от  Германия,  която  стоеше  зад  дирижиращия
събитията  цар  Фердинанд.  Всичко  това  бе  станало
известно на широките слоеве от народа.

Виждайки настроението на армията, привържениците
всред офицерството на съюза с Германия – значителна част
от  офицерите  бяха  против  този  съюз  –  смяташе,  че  ще
успее да повиши духа на войската. В случая офицерството
хранеше  надежда  във  военните  съдилища.  И  наистина
последните  заработиха  веднага  след  мобилизацията.
Присъдите  се  утвърждаваха  направо  от
главнокомандуващия  и  се  изпълняваха  пред  войсковите
части,  към  които  се  числяха  провинените.  Но  освен
военните  съдилища  за  духа  в  армията  не  малко
допринесоха неверните и тенденциозни новини за успехи
на германското оръжие.

Така започна войната през 1915 год. Недоволството и
недоверието  в  нейния  благополучен  изход  не  заглъхна
окончателно  до  самия  и|  край.  Нещо  повече.  Това



недоволство скоро се усили. За това не малко допринесоха
самите наши „съюзници“. Още през 1916 год. те опасаха
страната ни със свои „комендантства“ и „военни пощи“, в
техни ръце  попаднаха  всички железопътни линии,  които
свързваха  България  с  външния  свят,  между  другото  и
линията София – Ниш; тия комендантства се обърнаха на
центрове за безконтролно изнасяне из страната на всичко,
което  можеха  да  закупят.  Според  Ал.  Гиргинов  средно
немците  изнасяли  от  страната  до  1800  вагона  годишно
пратки  с  продукти  без  какъвто  и  да  е  било  митнически
контрол1. От това забъркано положение не закъсняха да се
възползуват и домашните спекуланти. Злоупотребленията и
кражбите  се  ширеха  безнаказано  в  тила  на  армията,  а
всичко това се отразяваше върху настроението на войските.
Те  рано  почувствуваха  лишения  в  храна  и  облекло.
Случваше се да се събере по-здравото облекло от цялата
рота,  за  да  се  облекат  10–15  войника  отпускари.  Сам
главнокомандуващият в доклада си до правителството през
1918 год. пише: „Гладният стомах, голотата, загрижеността
за вътрешността и недоверието,  че нашите съюзници ще
ни  подкрепят  честно  в  стремежите  ни  –  ето  кое  прави
войната,  въпреки досегашните победи на  нашата войска,
апатична.“ Вътрешното положение на страната не е могло
да остане скрито за войниците и те били „силно озлобени
от голямата незаинтересованост на властта вътре спрямо
техните семейства и спрямо самите тях. Облеклото трябва
да се подобри много. Там е най-болната страна – облекло и
ботуши2. Всичко това не можеше да не подхранва дух на
недоволство  всред  войниците,  което  отначало  се
изразяваше с намекващото игрословие: „празна раница не
пази граница“.

1 Ал. Гиргинов. От война към мир. С., 1937
2 Я. П. Малинов. Под знака на страстени и опасни политически борби,
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За недоволството на войниците не малко допринесе и
умората. Разтегната на широк фронт, българската армия не
знаеше какво е това почивка. Не е чудно при тия условия,
че когато в края на лятото (1918 г.) съглашенските войски
предприеха  офанзива,  българските  войски  от  централния
фронт» след като се опитаха да удържат натиска,  се раз-
бунтуваха и започнаха да напускат фронта.

Когато говорят за това събитие, наши мемоаристи и
историци  представят  работата  така,  като  че  ли
бунтовниците  били  сбирщина  от  дезертьори.  Това  не  е
вярно, в бунта участвуваха цели войскови части – полкове,
бригади и дивизии.

Бунтът  започна  към  средата  на  месец  септември,
когато разбунтувалите се войски с оръжието си се насочиха
към София. Стихийно избухнал и не ръководен отначало
политически,  бунтът,  при  съответната  организация,
можеше да  изиграе  много по-голяма политическа роля в
нашия живот, отколкото фактически изигра. Единственият
опит за използуването му за по-далечни политически цели
направи Земеделският съюз в лицето на Ял. Стамболийски
и  Райко  Даскалов.  Партията  на  тесните  социалисти,
наречена  по-късно  Комунистическа  партия,  поради
сектантски  уклони  остана  чужда  на  движението  във
войската.

Ал.  Стамболийски,  който  при  мобилизацията  се  бе
изказал рязко срещу „съюза“ на  България с  централните
сили  и  бе  хвърлен  поради  туй  в  затвора,  сега,  след
събитията  на  фронта,  бе  освободен.  Възползуван  от
решението  на  правителството  да  изпрати  депутати  при
бунтуващите се войници, за да ги увещаят да се върнат на
фронта, Стамболийски заедно с Райко Даскалов отива при
бунтовниците.  Вероятно  тук,  след  като  виждат
множеството  на  бунтуващите  се  войски  и  тяхното
настроение,  земеделските  водачи  остават  при  войските.



Тук  те  провъзгласяват  известната  у  нас  Радомирска  ре-
публика. Навремето си софийският хайлайф изсипа много
подигравки по адрес на тази република. Напразно! Какъв
кураж  са  имали  поелите  отговорността  за  такова  дело
показва обстоятелството, че недалеч от София се намираха
немски войски. (Те бяха оставени там, по израза на един
немски генерал, „да пазят царя от правителството“, т. е. да
не  позволят,  щото  българското  правителство  да  сключи
сепаративен  мир  против  волята  на  немския  агент  –  цар
Фердинанд.).  Освен  това  имаше  опасност  в  тила  на
въстаналите да се явят немски войски от фронта.

С телеграма-окръжно от 27 септември 1918 год. „до
всички градове, села, паланки, войскови части и до целия
български народ“ Стамболийски и Даскалов съобщиха, че
„днес, 27 септември, бившият цар Фердинанд, династията
му  и  бившото  правителство  са  свалени.  България  е
провъзгласена  за  народна  република.  Всички  окръжни
управители,  околийски  началници,  кметове,  войскови
началници  ще  изпълняват  нарежданията  на  временното
правителство. Те са отговорни за реда в страната. Настоя-
щото окръжно да се разгласи по всички войскови части и
на  целия  български  народ.  Председател  на  временното
правителство Ял. Стамболийски, главнокомандуващ Райко
Даскалов.“

Ала  кабинетът  на  демократа  Ял.  Малинов,  който
смени правителството на Васил Радославов през юни 1918
год.,  повика  на  помощ  немските  войски,  за  които  стана
дума по-горе, а също така юнкерите и случайни отпускари,
намиращи се в страната, и успя да разбие републиканските
войски.  Така бе  запазена династията на Кобургите,  за  да
прикачи още веднъж България за немската колесница.

Земеделско правителство

Събитията  в  Радомир  и  кипежът,  който  обхвана



цялата  страна,  не  останаха  без  влияние  върху
политическия живот на България. През ноември 1918 г. Ал.
Малинов подаде оставка на кабинета си и на негово място
дойде широко коалиционният кабинет на Тодор Тодоров,
шеф  на  народняшката  партия.  В  кабинета  участвуваха
двама  народняци,  демократи  двама,  земеделци  трима,
социалдемократи, радикали и прогресивни-либерали с по
един представител. Между земеделските министри е и Ал.
Стамболииски,  въпреки  републиканските  му  прояви  при
събитията в Радомир.  Чрез привличане на земеделците в
управлението цар Борис, който встъпи на престола вместо
абдикиралия си баща, се надяваше да внесе успокоение в
страната.  Що  се  отнася  до  неотдавнашните  опити  на
земеделците да установят републиканско управление, цар
Борис този път нямаше защо да се бои от подобни опити.
Земеделските  министри  бяха  поставени  между  убедени
противници  на  републиканските  идеи.  Въпреки  тяхното
числено превъзходство в кабинета, председателското място
бе дадено на народняка Тодор Тодоров.

Търканията  между  отделните  партии  в  кабинета
наложиха  преустройство  в  последния.  На  8  май  1919  г.
Тодор  Тодоров  състави  нов  кабинет,  в  който  демокра-
тическата партия не  взе  участие.  Вместо нея  в  кабинета
влязоха  двама  социалдемократи  и  двама  радикали.
Министър на вътрешните работи стана Кръстю Пастухов,
чието  министерствуване  работниците  в  България  помнят
по  кървавите  жертви,  които дадоха,  и  по  запрещения  на
техни митинги и събрания.

След изборите, станали през 1920 год., Земеделският
съюз  взе  сам  властта  в  ръцете  си,  но  разполагаше  с
относително болшинство. Пълно болшинство той получи
при изборите през  пролетта  на  1922 год.  Тия избори му
осигуриха  властта  и  след  тях той  разгърна  широките си
законодателни  проекти.  След  земеделците  по  гласове



идеше Комунистическата партия. Личеше, че българският
народ по настроение и съзнание е отишъл много наляво. За
първи път буржоазните партии у нас се намериха вън от
властта,  за  пръв  път  властта  се  държеше  от  широко
демократично течение, поело властта при пропорционална
изборна  система.  Това  бе,  разбира  се,  горчив  хап  за
свикналите с  властта буржоазни партии,  но  имаше нещо
костеливо и за короната: властта изцяло падна в ръцете на
земеделците,  чийто  водач  бе  председател  на  временното
правителство при Радомирската република, а министър на
вътрешните  работи  бе  главнокомандуващият  на
републиканските войски.

Поело само управлението, земеделското правителство
поиска да  прокара някои много демократични и полезни
нововъведения в нашата страна. Преди всичко, то поиска
да  понесат  своята  отговорност  виновниците  за  двете
народни катастрофи – тази през 1913 год. и катастрофата в
края  на  1918  год.  Радославовистките  министри,  които
тикнаха народа във война на страната на Германия въпреки
волята му, бяха арестувани и предадени на съд. Гласува се
закон за даване под съд и отговорниците за катастрофата
през 1913 год. А през декември 1922 год. стана допитване
до  народа  за  съдене  на  виновниците  за  двете  народни
катастрофи.  В  плебисцита  от  всички  избиратели  само
около  250  хил.  се  изказаха  против  съденето  на
виновниците. Останалата подавляваща маса бе за тяхното
съдене. Друго полезно законоположение на земеделците бе
това за посягане върху имотите на незаконно забогателите
през  време  на  войната.  Не  ще  съмнение,  и  двете  меро-
приятия  на  земеделското  правителство,  особено  второто,
силно  дразнеше  забогателите  през  време  на  войната  и
цялата буржоазна класа. Затова в лицето на своите партии
те се организираха за отпор.

Тук  трябва  да  добавим  от  друга  страна,  че  зе-



меделското  правителство  не  съумя  да  привлече  онези
партии, които не бяха чужди на една политика в защита на
народните  интереси  и  които  поради  една  или  друга
причина  бяха  в  опозиция.  Така,  за  съжаление,
теснопартийните отношения, теснопартийното гледище бе
взело връх в отношението между демократичните течения.

Същото  важи и  за  най-силната  тогава  опозиционна
партия  –  комунистическата.  Тя  преследваше  повече
агитационни цели, живееше следователно с ония традиции,
които се бяха оформили в нейната среда още при появата и| ,
и не съумя да даде правилна преценка на събитията около
нея.  Затова  и  на  провежданите  от  земеделското
правителство реформи, както и на заплахата последното да
бъде  смъкнато  от  властта,  тя  не  отдаде  онова  значение,
което събитията наскоро я заставиха да почувствува. Така
силите на демокрацията стояха разединени в това време,
когато цялата буржоазия и нейните опашки се обединяваха
и се готвеха да заграбят властта.

Когато  народът  се  бори  за  своите  права  срещу
правителствата на властвуващите класи, неговата борба се
таксува  от  тия  класи  като  „предизвикателство“  спрямо
властта,  насилието  и  жестокостите  в  такива  случаи,
вършени  над  народните  борци  и  над  самия  народ,  се
оправдават  с  тия  „предизвикателства“.  Но когато властта
падне  в  ръцете  на  някоя  широкодемократическа  партия,
тогава  свикналата  да  стои  на  кормилото  на  властта
господствуваща класа си поставя друга маска и излиза с
друг  аршин  за  мерене.  Не  че  тя  предизвиква  с  нещо
властта,  но  новата  власт  сама по себе  си е  тираническа,
груба, безогледна, брутална.

Нещо подобно стана, когато Земеделският съюз пое
властта  през  1922  г.  Неговите  довчерашни  съюзници  в
управлението,  дългогодишните  властници  и  господари  в
нашия  политически  живот,  бяха  принудени  да  отстъпят



пред  народната  воля.  И  изведнъж,  останали  без  власт,
тъкмо по силата на демократическия принцип – народът
сам  да  избере  своите  управители,  –  тия  лъжедемократи
подеха  страшен  вой  срещу  земеделското  правителство,
защото  то  не  било  демократично.  Разполагащи  с
значителна  преса,  те  започнаха  усилена  кампания  срещу
земеделската тирания.  Щеше да бъде чудно,  ако на  този
вой не  пригласяше големият демократ Кръстю Пастухов,
както  и  цялата  широко-социалистическа  партия.  И  в.
„Народ“, и в. „Епоха“, личният орган на Кръстю Пастухов,
пишеха срещу земеделския режим на език, от който човек
би  могъл  да  заключи,  че  България  е  станала  жертва  на
някакво  африканско  племе.  Целта  на  този  вой  бе  да  се
компрометира  Земеделският  съюз,  та  по-лесно  да  бъде
свален от власт. Но кой ще го свали? Изборите показаха, че
буржоазните партии нямат онова влияние всред народните
маси,  което  да  им  обезпечи  победата  над  Земеделския
съюз. Образуваният конституционен блок – в него влизаха
народняци, демократи и радикали – не можеше да разчита
на  народните  маси  в  борбата  си  срещу  земеделското
правителство. Той се надяваше на външни сили. С това се
обяснява  кокетирането  му  със  съглашенската  комисия,
която стоеше у нас като в победена страна. През пролетта
на 1922 год., когато у нас нахлуха победените от Червената
армия врангелисти, блокарите бяха готови да им подадат
ръка,за  да  добият  чрез  тях  властта.  Този  опит  бе
своевременно  разкрит  и  предотвратен.  През  септември
същата година те  се  опитаха  и  сами да  се  борят,,  които
свикаха събор от свои привърженици в Търново, но опитът
им  пропадна.  Земеделското  правителство  арестува
водителите  като  виновни  за  народната  катастрофа  през
1913 год. и подлежащи на народен съд, а останалата маса
техни привърженици се разбягаха.

Противниците  на  земеделското  правителство  се



бореха против него в  името на  „демокрацията“.  По този
начин  се  получаваше  следното.  Земеделците,  които  бяха
дошли  на  власт  чрез  народно  гласуване,  трябваше  да
отстъпят властта  на  тия,  които пропаднаха  в  изборите и
това  все  в  името  на  демокрацията  1  Право  е  казано,  че
историята  понякога  бива  много  иронична.  Лишените  от
доверието  на  народа  „демократи“  се  борят  против
получилото  пълно  доверие  правителство  на  Земеделския
съюз и то в името на демокрацията! „Властта на Народния
земеделски съюз – пише Малинов по-късно – формално бе
легална власт.“  Как се борят блокарите-демократи срещу
тази легална власт? Как се бори техният глашатай, Кръстю
Пастухов ? Още през декември 1922 год. той вижда най-
сигурния път за сваляне на  земеделското правителство  в
физическата сила. В броя на в. „Епоха“ от 1. III. същият
пише: „Днешният курс на насилие може да се отмени със
сила или ще свърши с катастрофа." („Епоха“, 1 март 1923
г.).

И тъй,  в името на „демокрацията“ и конституцията
борците против земеделското правителство прибягнаха до
най-недемократични и най-неконституционни средства. Те
потърсиха и намериха свой добър съюзник в короната.

Вече споменахме по-горе, че цар Борис III не можеше
да бъде доволен да види начело на управлението същата
партия и същите лица, които стояха начело на войнишкото
републиканско  движение  през  1918  год.  Към
законодателните  мероприятия  на  земеделското
правителство, които, както споменахме по-горе, не можеха
да бъдат гледани добре от короната, се притуриха и други
факти от решаващо значение. Първият от тия факти – пише
Григор  Чешмеджиев  –  е  „желанието  на  Александър
Стамболийски  да  празнува  своя  юбилеен  конгрес  на  30
август,  стар  стил,  –  празника  и  освещаването  на
„Александър Невски“.  Тоя факт се узна в  края на април



1923  год.“  Другият  факт,  според  същия  автор,  който  е
повлиял  върху  близките  събития,  е  изявлението  на  Ал.
Стамболийски  през  май  1923  год.  В  това  изявление  той
даде  да  се  разбере,  „че  е  предстоящо  свикването  на
Великото  народно  събрание  за  изменение  на
конституцията“1.  Цар  Борис  не  е  можал  да  бъде  рав-
нодушен пред мисълта за това събрание. Той е могъл да
отгатне, че болшинството в това Велико народно събрание
ще бъдат земеделци и комунисти, а това не е било добър
предвестник  за  царуването  на  Кобургската  династия  в
България. „Тук от този момент нататък – продължава Гр.
Чешмеджиев – влиза  в  своята  решителна фаза  идеята  за
съзаклятието за сваляне на кабинета Стамболийски.“ И от
тоя момент нататък всичко е отстъпило пред „интереса за
спасение на короната и да се успее с всички средства за
целите на преврата“2.  „Не е ли по-вярно другото – пише
Ал. Малинов, – че войската за това и свали кабинета на
Стамболийски, защото искаше да запази царя и неговите
прерогативи  ?  Нали  малко  само  преди  преврата  Ал.
Стамболийски  бе  се  оттеглил  в  родното  си  село,  за  да
изготви,  твърдеше  се  тогава,  проекта  за  изменението  на
конституцията – изменение, което щяло, покрай другото, да
засегне  праната  на  държавния  глава  и  да  улесни
създаването  на  Балканска  федерация.  Мнозина  от  тия  –
продължава Малинов, – които и днес още наивно мислят,
че са автори на преврата, са само топчета в политико-
шахматната  игра,  която  умело  замислиха,  водиха  и
спечелиха други.“3.

По-прозрачно  от  това  едва  ли  може  да  се  изкаже

1 Гр. Чешмеджиев. Сноп лъчи в тъмнините на заговора. София, 1925 г.,
стр. 16–17

2 Гр. Чешмеджиев. Пак там, стр. 18
3 Ал. Малинов. Под знака на острастени и опасни политически борби.

1934 г., стр. 144 и 145 (Курсивът на Ал. Малинов



човек. Ал. Малинов е имал възможност да знае истината по
подготовката и организиране на преврата, за да говори на
такъв език. Тоя други, когото сочи той, е Цар Борис III.

Организиране на фашистките сили
у нас и превратът на 9 юни 1923 г.

Бидейки  инициатор  на  военен  преврат  срещу
земеделското правителство, а както стана ясно в наши дни
и  един  от  изпълнителите,  цар  Борис  не  бе,  разбира  се,
самичък  в  това  дело.  Превратът  бе  подготвен
психологически от буржоазната и широкосоциалистическа
преса.  И  сами  „борците  за  демокрация“  бяха  напълно  в
течение  на  готвения  преврат.  „Превратът  не  дойде
неочаквано“  –  пише  Ал.  Малинов.  Той  се  подготвяше
отдавна.“ Още през 1922 год. били сондирани някои дали
биха застанали начело на правителството, което ще наложи
армията. „За възможността на преврата бяха много добре
осведомени  някои  от  българите,  които  бяха  забягнали  в
чужбина, особено във Виена, поради преследването им от
властта  на  Народния  земеделски  съюз.“(Ал.  Малинов.
Цит.съч.,стр.139 и 140.). Това показва колко неоснователно
е  твърдението,  че  превратът  бил  дело  изключително  на
армията,  на  недоволството  всред  нея  от  делата  на
правителството.  Армията  в  случая  бе  употребена  като
инструмент  за  проправяне  пътя  за  господството  на  най-
заможната  буржоазия,  но  тя  стана  инструмент  за
потисничество не вследствие недоволството от политиката
на земеделското правителство всред грамадното и|  болшин-
ство,  а по силата на царуващата в нея дисциплина,  И не
можеше  да  бъде  другояче:  в  грамадното  си  болшинство
войнишката маса се състоеше, както се състои и сега, от
селски  деца,  които  нямаха  повод  да  бъдат  недоволни от
земеделското правителство.

Друго  бе  държанието  на  офицерството  в  неговата



преобладаваща  маса.  Офицерите  бяха,  както  често  се
изразяват,  „галени  деца“  при  господствуващите  по-рано
режими.  Поради намаляване на армията по условията на
мирните договори по-голямата част от тях останаха вън от
редовете на войската. В голямото си болшинство живеейки
със  скромни  пенсии  –  това  особено  важи  за  низшето  и
средно  офицерство,  –  непригодено  за  други
мирновременни професии, при относително поскъпване на
живота, то представляваше недоволен елемент, който при
психологията му да властвува и да заповядва, при връзките
му  с  висшата  военна  и  административна  бюрокрация,
мъчно  можеше  да  се  помири  с  новото  си  положение.
Военното възпитание и безпрекословното послушание към
всяко  внушение,  което идеше от  двореца,  връзките  му с
действуващото  офицерство,  което  поради  намаляване  на
армията и липсата на изгледи за авансиране бе също недо-
волно – всичко това направи от офицерството у нас гъвкава
маса в ръцете на короната. Ако добавим, че цар Фердинанд
бе  успял  да  създаде  всред  офицерството  дух  на
отчужденост  от  обществения  и  политически  живот  на
страната, ще разберем леснотата, с която то в своята маса
стана инструмент в ръцете на короната, а заедно с това на
най-алчния за забогатяване слой от българската буржоазия.
Короната  провеждате  между  офицерството  своята
политика  при  посредството  на  „Съюза  на  запасните
офицери  в  България“,  както  и  на  „Съюза  на  запасните
подофицери в България“. И двата съюза взеха най-активно
участие  в  преврата,  а  на  другия  ден  след  свалянето  на
земеделското  правителство  из  средата  на  тия  съюзи  се
комплектуваха висшите и нисши административни и други
служители в страната.

Макар и извършен от армията, превратът бе дело на
най-реакционната буржоазия у нас. Който е бил свидетел
на ония дни,  той не може да не си спомни за играта на



банките с чуждите валути, за да се създаде впечатлението,
че само поради властта на земеделското правителство тия
валути  са  били  скъпи.  Банките  подкрепяха  всяка  борба
срещу земеделския режим. През 1922 год. те финансираха
стачкуващите професори. Не останаха назад те в подкрепа
и  на  превратаджиите  през  1923  г.  Разбира  се,  по-после
банкерите стократно получиха туй, което пожертвуваха при
извършване  на  преврата.  Евтината  чужда  валута  отново
поскъпна и то в по-голям размер отколкото преди преврата.

Чудно ли е при тия условия,  че  буржоазната  преса
посрещна с ликуване преврата ? Но когато тя твърди, че
падането на земеделското правителство било посрещнато с
всеобщо  ликуване,  това  е  фалш.  Избухналото  през
септември  същата  година  въстание  срещу  властта  на
превратаджиите показва какво се крие зад твърдението, че
целият народ ликувал. Ликуваше буржоазията, ликуваха и
нейните  идеолози  като  Кр.  Пастухов,  чийто  вестник
„Епоха“ по значение постави преврата от 9 юни наравно с
19  февруари,  т.  е.  с  Освобождението  на  България!  „Ние
изпитваме  радост  нескривана  и  чистосърдечна  –  пише
току-що  поменатият  „демократ“,–че  подир  толкова
непоносими  мъки  и  произвол  народът  (?!)  излезе
победител – повали тиранина.“ „Как всичко отведнаж се
промени –  продължава  г.  Пастухов,  комуто е  мила всяка
„демокрация“,  в  която  не  участвува  народът.  –  Слънце
огрея нашата земя подир тежка мъглива зима, лица озарени
и  засмени  се  движат  из  улиците,  необезпокоявани  от
никого,  пресен  въздух  на  свободата  ободрява  и  събужда
надежди за по-щастливи бъднини.“1

Ето  как  водачът  на  днешната  реакция  посрещна
преврата през 1923 год, чийто исторически смисъл бе, да
си послужим и този път с думите на Малинов, „да запази

1 Цитирано  по  Димо  Казасов.  В  тъмнините  на  заговора.С.,  1925  г.,
стр.149 и сл.



царя и неговите прерогативи“.

Близкото време след преврата

Между  това  събитията  вървят  по  своя  път.  Новото
превратаджийско  правителство  начело  с  Александър
Цанков  поиска  по  италиански  образец  да  се  разтурят
всички буржоазни партии, за да се образува една партия.
Трябваше да се разтурят и партиите на конституционния
блок. Това доведе до известни търкания между ликуващите
братя  „В действителност – пише др.  Георги Димитров –
фашизмът  дохожда  обикновено  на  власт  във  взаимна,
понякога  остра  борба  против  старите  буржоазни  партии
или  против  определена  тяхна  част,  борба  даже  в  самия
фашистки  лагер,  която  понякога  достига  до  въоръжени
стълкновения, както видяхме това в Германия, Австрия и
др.  страни.“  Старите  партии  у  нас  не  така  лесно  се
съгласиха  да  се  влеят  в  новообразуваната  партия.  Като
отбелязва, че по онова време било на лице „едно горещо
желание за партийно обединение в името на едни здрави
държавни  и  обществени  съображения“,  Ал.  Малинов  в
неведнаж цитираната тук негова книга добавя, че за такова
обединение  по  принцип  били  всички.  „Никому  не
липсваше  съзнанието,  че  партийната  разпокъсаност  е
неоправдана.“1.  Най-напред  си  подават  ръка  Демо-
кратическата и Радикална партия, като образуват „Съюз на
демокрацията“. Обаче този съюз трае много кратко време.
Натискът  отгоре  е  голям  и  „Съюзът  на  демокрацията“
трябваше  да  влезе  в  проектираната  по-широко  партийна
формация, да се обедини между другото и с формираната
набързо партия на Ал. Цанков. Така през август 1923 год.
бе подписан протокол за сливането на четирите буржоазни
партии  –  Демократическата,  Народната,  Радикалната  и

1 Ал. Малинов. Под знака на острастени и опасни политически борби.
1934 г., стр. 144 и 145 (Курсивът на Ал. Малинов



Народния  сговор  (течението  на  превратаджиите).
Образуваната така буржоазна концентрация получи името
„Демократически  сговор“,  или  както  един  турчин  по
наивност,  но  правилно го  бе  нарекъл –  „демократически
разговор“.  Защото  тук  наистина  се  говореше  за
демокрация, а назначението на новата партия бе друго – да
се  бори  срещу  демокрацията.  Затова  по-демократично
настроените членове на Радикалната партия не минаха към
Демократическия сговор,  те се отцепиха и останаха като
радикална  партия.  Демократическият  сговор  отвлече  от
Радикалната партия шефа на последната, покойния Тодор
Влайков. Що се отнася до Демократическата партия, тя се
разцепи. Андрей Ляпчев с една част от нея влезе в сговора,
а шефът на партията, Ал. Малинов, с друго крило остана
вън.  По-после  същият  участвува  в  правителството  на
Народния блок, отначало като шеф на правителството.

...

Народното въстание през септември 1923 год.

Както  споменах  по-горе,  Земеделският  съюз  и  Ко-
мунистическата партия предприеха набързо организирано
въстание против узурпаторската власт на превратаджиите.
Това  бе  първото  подаване  на  ръка  между  земеделци  и
работници,  първото  учредяване  на  единния  фронт.  Няма
съмнение,  то  бе  извършено  сравнително  късно,  когато
фашистката власт бе успяла да се организира. През юни,
когато  земеделското  правителство  бе  смъкнато,
Комунистическата партия не се намеси в борбата. Но макар
и късно, на сближението на земеделци и комунисти фаши-
стите погледнаха като на тревожно събитие. Рамо до рамо
до Народния земеделски съюз застана Комунистическата
партия.  Така  съюзени,  двете  най-големи  и  най-добре
организирани  наши  партии  застанаха  под  едно  знаме.
„Опасността  от  новото,  бихме  казали  болшевишко



направление  на  вътрешните.  ни  борби  стана  голяма.“1

Въстанието, което нe можа да избухне в цялата страна, бе
потушено с рядка в историята жестокост. Загинаха десетки
хиляди  хора,  които  сега  се  таксуваха  като  провокиращи
властта.

Тържествуващата  реакция  намери  добър  повод  в
септемврийските  събития,  за  да  внесе  в  Народното
събрание предложение за „Закон за защита на държавата“.
Той бе гласуван на трето четене на 4 януари 1924 год. По
силата  на  този  закон  Комунистическата  партия  бе
разтурена2.  Но  борбата  не  престана.  Тя  се  обърна  в
хроническа гражданска война, в систематични убийства на
представители на  Земеделския съюз и  Комунистическата
партия. Ал. Малинов иска да свали вината за това върху
Комунистическата  партия,  което  е  невярно.  Впрочем
същият  признава,  че  „властта  и  близкостоящите  до  нея
неотговорни  фактори  не  можаха  да  запазят
самообладанието  и  ексцесите  се  повториха.  Самораз-
правата продължи.“3

Жертва  на  тази  саморазправа  бяха  нови  хиляди
доблестни синове на народа.

В гласуваната от Народното събрание амнистия бяха
заличени всички престъпления, „извършени от органите на
публичната власт и частни лица във връзка с преврата и
потушаване на метежите, станали след преврата на 9 юни
до 31 декември 1923 год“. Разбира се, това бе насърчение
за нови престъпления срещу народа.

Атмосферата  на  натегнатост,  на  всекидневни

1 Ал. Малинов. Цит. книга, 1934 г., стр. 161
2 Разтурянето стана с определение № 1 на Върховния касационен съд

от 2 април 1924 год. В определението е казано, че разтурянето става
въз  основа  предложението  на  Министъра  на  правосъдието  под  №
1720  от  7  март  1924  г.  Разтурват  се  Българската  комунистическа
партия и нейните поделения и институти

3 Ал.Малинов. Цит.съч., стр. 165



убийства на демократично настроени дейци, на затвори и
безследни  изчезвания  създава  особена  психология  в
редовете  на  Комунистическата  партия.  Вече  се
чувствуваше явно надмощието на  фашизма.  Но тъй като
провъзгласеният  от  1923  година  курс  на  въоръжено
въстание  не  бе  снет,  надмощието  на  фашизма  създаде  у
група  борци  –  откъснали  се,  поради  създаденото
положение,  от  народните маси и  при невъзможността  да
бъдат  контролирани  от  Централния  Комитет  –
психологическа потреба да се отговори по някакъв начин
на безогледния фашистки терор. Така в група дейци узрява
идеята  за  атентата,  извършен  на  16  април  1925  год.
Партията  по  редица  причини,  върху  които  няма  да  се
спираме  тук,  не  можа  да  предотврати  атентата  който  се
оказа добре дошъл за реакцията. Той и|  развърза ръцете за
ново и голямо разредяване на антифашистите-борци.

Макар авторите на атентата да попаднаха веднага в
ръцете на полицията, фашистката власт предприе истински
поход срещу народа. В градове, села и паланки се избиваха
от безотговорни фактори привържениците на Земеделския
съюз и Комунистическата партия. Никой не бе сигурен за
живота  си.  По  този  начин  паднаха  не  по-малко  от  30
хиляди  човека.  Още  тогава  всред  обществото  проникна
вестта, че в София в действие са турнати и огнените пещи
в  Дирекцията  на  полицията.  Днес  можем  да  кажем,  че
авторите на огнените пещи в Майданек (Полша) не могат
да  претендират  за  първенство,  освен  в  повече
„рационалност“  –  употреба  на  пепелта  от  изгорените
човешки  тела.  Българските  злодеи  не  се  сетиха,  че
човешката пепел може да се употреби за торене на ниви и
градини. Но по въпроса за жестокостите у нас предпочитам
да дам думата на неведнаж цитирания тук бивш шеф на
демократическата партия, Ал. Малинов. Като отбелязва, че
след атентата следствените власти започнали издирването



на атентатора и вдъхновителите му, Малинов продължава:
„На  мнозина  се  видя  обаче,  че  процедурата,  която
трябваше да се следва от съдебните власти, за да се спазят
повеленията на закона,  е много дълга и малко пригодна за
момента. Те решиха, че ще трябва да се действува бързо и
не  по  дългия  път  на  правораздаването. Ето  тогава
заработи  „Чрезвичайката“,  която  обикновено  наричаха
чека.  Дейността иI  се търпеше от властта и това беше
големият  и  непростителният  иI  грях. Властта  поиска
наистина по едно време да я обуздае, но беше вече късно.
Тя  бе  успяла да  хвърли  мрежата  си  едва  ли  не  в  цяла
България. Бяха екзекутирани по усмотрение на чеката, по
нейния избор, без съд, маса невинни хора (Курсивът мой. М.
Д.)“1.

Че  властта  търпяла  вилненията  на  неотговорните
фактори, това Малинов смята за обикновен „грях“, разбира
се, пред господа! Инак само народът би могъл да потърси
отговорността  от  властта,  която,  пак  според
свидетелствуванията  на  Малинов,  веднага  след  преврата
през 1923 год, значи преди още да бъде предизвикана, се
готвела да „създаде фронтове, да обявява война на тия, от
които властта бе отнета“.2

Възмущението  на  демократическия  шеф  от  из-
биването на невинни хора не отива по-далеч от отбелязване
„греха“ на сговористката власт. Защото и за него, както и за
цялата  обединила  се  около  Цанковия  сговор  реакционна
буржоазия, „по-съществено е, че още един път бе повалено
развялото  се  червено  знаме  и  то  най-вече  вследствие  на
това,  че за щастие под него не бяха се наредили всички
недоволни  в  нашата  земя“  Ч  Важното  е,  че  е  победено
червеното  знаме,  а  какви  средства  са  употребени  за
достигането на тази цел, това не е много важно в очите на

1 Ал. Малинов. Цит. съч., стр. 169–170.
2 Ал. Малинов. Пак там, стр. 158.



демократа. Но само на сговора ли трябва да се отдаде тази
„заслуга“? За нея допринесе и самата партия на Малинов.
Но  тук  читателят  може  би  ще  запита  :  нима  всички  са
гледали  само  „по-същественото“,  нима  не  е  имало  хора,
които  през  дългите  години  на  безотговорно  избиване  на
хора  от  народа  не  са  протестирали  ?  Нима  например
Кръстю Пастухов, който тъй истерично крещя при отече-
ственофронтовската власт за „свобода“, нима неговият глас
не е гърмял против тия убийства? Уместно е на този въпрос
да се отговори с латинската пословица: „Затулете си устата,
приятели,  за  да  не  се  смеете!“  Когато  Цанковото
правителство  започна  да  освобождава  от  препълнените
участъци някои от затворниците (мнозина бяха пуснати, за
да попаднат по-лесно в ръцете на безотговорните фактори),
във в. „Епоха“ от 25 юни 1923 год. Пастухов писа: „Пускат
ги! Да, пускат ги ! Днес един, утре друг и т. н. Обществото
гледа,  чуди  се  и  в  желанието  си  да  не  пречи,  мълчи  и
затаява в душата си голямото негодувание за това, на което
е  свидетел.“(Ал.Малинов.  Пак  там,  158).  Та  ето  в  кое
общество е бил „борецът“ за демокрация. Той е там, където
го виждаме и днес – в редовете на реакцията.

Ляпчевият кабинет и разцеплението
на Демократическия сговор

„Развитието  на  фашизма  и  самата  фашистка  дик-
татура – пише др. Георги Димитров – приемат в разните
страни  различни  форми в  зависимост  от  историческите,
социалните  и  икономическите  условия,  от  националните
особености  и  международното  положение  на  дадена
страна.  В  едни  страни,  преимуществено  там,  където
фашизмът няма широка масова база и където борбата на
отделните  групировки  и  лагери  на  самата  фашистка
буржоазия не е достатъчно силна, фашизмът не се решава
изведнъж да ликвидира парламента и съхранява за другите



буржоазни  партии,  а  така  също  и  за  социалната  де-
мокрация,  известна  легалност.“  В  страни,  в  които
буржоазията  се  бои  от  близък  революционен  взрив,
фашизмът  установява  своя  неограничен  политически
монопол.  Фашизмът  в  нашата  страна  не  се  прости
окончателно с парламентаризма.  Но това  не  бе  истински
парламентаризъм,  особено  през  последните  години  на
неговото  съществуване.  Правеха  се  всевъзможни
машинации,  за  да  се  вкарат  в  парламента  послушни
оръдия, изпъждаха се опозиционни депутати и т. н.

Привидният парламентаризъм не можеше да закрие
истинското положение в страната. Народът продължи да се
бори.  Явиха  се  чети  из  планините.  Четите  намираха
подкрепа  в  населението,  главно  селското,  което  ги
снабдяваше  с  храна.  Разбира  се,  убийствата  вътре  в
страната не преставаха. Те зачестиха особено много след
1924  год.,  когато  се  яви  известен  разкол  всред
Македонската  организация.  Тия  убийства,  както  и
обикновено практикуваните след преврата от 9 юни 1923
год., се отразиха зле върху международното положение на
страната. Името на България стана синоним на страна, в
която няма никаква гаранция за живота на човека, което не
бе  далече  от  истината.  Това  принуди короната  да  смени
декорите,  без  да  промени  пиесата.  Управлението  бе
поверено на Андрей Ляпчев. Това стана през януари 1926
год.

С  идването  на  власт  на  Ляпчев  се  започна  втората
фаза  в  политическата  дейност  на  Сговора.  Ляпчев  се
помъчи да представи своето идване на власт като смяна в
курса на управлението. Необходимо бе да се убеди в това
външния свят, от който Ляпчевият кабинет се надяваше да
получи заем. Той наистина промени някои форми и методи
при  провеждане  политиката  на  Сговора.  Но  „Законът  за
защита  на  държавата“,  който  характеризира  основните



похвати  в  провеждане  на  сговористката  политика,  си
остана,  в  сила.  С  приемане  на  този  закон  от  Цанковото
правителство  Комунистическата  партия,  както  бе
отбелязано,  бе  поставена  вън  от  законите  –  тя  стана
нелегална партия. Понеже борбата на работниците в една
или друга форма продължаваше, Ляпчев намери, че е по-
износно  тази  борба  да  приеме  легални форми.  Така  той
допусна  открито  съществуване  на  „Независимите
работнически  професионални  съюзи“,  „Работническия
младежки съюз“ и „Работническата партия“. Наново след
1923 год. се явиха и работнически вестници. Ала това не
бива  да  ни  заблуждава  относно  фашисткия  характер  на
новата власт. По своя състав партията на Ляпчев си остана
сговористка  партия.  С  него  бяха  70-те  народни
представители – запасни офицери, най-реакционният слой
от офицерството. Макар изброените по-горе работнически
организации  да  съществуваха  като  легални  организации,
те нямаха право да имат свои клубове.

Заслужава  да  се  отбележи  упоритостта,  с  която
работническият печат се бореше за своето съществуване. В
мрачните  дни  след  септемврийското  въстание  през  1923
год.  се  появи  в.  „Лъч“.  Това  бе  наистина  „светъл  лъч  в
тъмно  царство“.  Двамата  редактори  на  този  вестник,
смелите  публицисти  Иван  Ганчев  и  Йосиф Хербст,  през
1925  год.  заплатиха  с  живота  си  своята  дързост  да
редактират  прогресивен  вестник  през  фашисткия  режим.
През този режим излизаха още вестниците: „Звезда“, „Бед-
няшка дума“, „Нови дни“, „Знаме на труда“,  „Бъдеще“ и
„Светлина“,  а  след атентата  1925 год.  започна да  излиза
синдикалният седмичник „Единство“. През същото време
излизаха  земеделските  вестници:  „Оранжево  знаме“  и
„Народно  знаме“.  Последният  вестник  се  списваше  в
единофронтовски дух. През времето на Цанков и Ляпчев
Георги Бакалов редактираше сп. „Нов път“, което групира



около себе си всички прогресивни писатели, а поетът Д. И.
Полянов излезе със списание „Наковалня“.

Ако характеризираме с две думи Ляпчевия режим, ще
трябва да кажем за усилената работа на съдилищата през
това време; политическите процеси вървяха един след друг,
при  което  се  налагаха  доста  тежки  наказания.  От  друга
страна убийствата не спряха окончателно и при него.

Друго  явление,  което  поради  обществената  му
важност не може да се премълчи тука, е „разцеплението“ в
Сговора.  Както  видяхме  по-горе,  непосредствено  след
преврата  Цанков  направи  опит  да  обедини  всички
буржоазни партии в една партия, която да придаде тежест и
авторитет на превратаджийската власт. Това не му се удаде.
Тия  партии,  които  влязоха  в  Сговора  –  те  добиха
хумористичното  прозвище  „племена“  –продължаваха  да
воюват  помежду  си.  Войната  идеше  от  съперничеството
между отделните „племена“ на кое да се падне по-голяма
плячка,  кое  да  използува  най-силно  властта  за
забогатяване.  Споровете  ставаха  още  относно  бъдещата
политика на Сговора.  „От началото на  1926 год.  –  пише
един от  привържениците  на  Цанков –  Демократическият
сговор  се  ангажира  в  курс  на  фалшив  либерализъм
(Курсивът мой. М. Д.), принизен до нивото на еснафщина и
подплатен с невежеството на тартюфщината. „Со кротце и
со благо.1 Упрекът към Ляпчев в тартюфщина, т. е. в подло
лицемерие,  е  характерен  за  настроението  всред  самия
Сговор.  Доколкото авторът на  приведените думи иска  да
каже, че по своята същност новият политически курс на
Ляпчев не се отличава съществено от стария сговористки
курс,  който  се  състои  в  открит  терор  срещу  народните
маси, той, разбира се,  е прав. Затова не може да се даде
голяма тежест на думите на същия автор, когато той пише,

1 Хр.  Калфов.  Девети  юни  и  българското  социално-национално
движение. С., 1933, стр. 25.



че „нас ни делят с господата от" площад „Славейков“ (т. е.
от  Ляпчев)  дълбоки  идейни,  политически  и  социални
различия.“  Това,  в  което  цитираният  автор  смята,  че  се
различава  от  Ляпчев,  се  отнася  до  разбирания  за
националните  синдикати,  за  обществената  солидарност,
стопанска демокрация, социален мир и т. н. С други думи
авторът е сърдит на Ляпчев и за тия малко права, които при
него си извоюваха работниците чрез дългата си и упорита
борба. Националните синдикати се явиха по-късно у нас,
когато в Германия дойде на власт Хитлер.

Сърдити  са  хората  на  Цанков  и  по  въпроса  зв
коалиционната власт,  в полза на която Ляпчев искаше да
спечели  и  Земеделския  съюз.  „Ние  –  продължава  Хр.
Калфов – държим за  хомогенна власт,  която да  извърши
едно  основно  национално  и  социално  строителство,
поемайки всичката отговорност върху себе си...“ Главното
било да се свърши веднъж завинаги „с подклаждането на
съсловната омраза“.  Авторът иска да каже, че властта не
бива  да  се  споделя  с  никаква  друга  политическа  група,,
още  по-малко  с  Земеделския  съюз;  фашистката  власт
трябва да бъде хомогенна, т. е. самостоятелна.

Така  из  пазвата  на  Сговора  се  роди  „Народното
социално  движение“  на  Цанков;  то  се  отличаваше  от
Демократическия  сговор  само  в  някои  подробности
относно демагогията, с която се обръщаше към народните
маси.  Въпреки  „дълбоките  идейни,  политически  и
социални“  различия  между  двете  течения,  Цанков  влезе
като министър в  кабинета  на  Ляпчев.  А сам Цанков със
следните  думи  е  посочил  задачата,  която  стои  пред
възглавяваното от него движение: „Днес няма опасност за
война: народите са преситени от войни. Но днес сме пред
друга, много по-голяма опасност – опасността от социални
катастрофи,  опасността  от  революции,  от  революционни
движения. Тайна ли е, че човечеството е раздрусано, че е



разпокъсано,  че  има  борби  на  класи:  една  грамадна
работническа  класа  и  една  немощна  буржоазия,  която,
изтощена,  загуби богатствата си и силата си? Контрасти,
борби,  сътресения!  Светът  като  че  ли  е  под  угрозата  да
пропадне, да изгори и да се заличи нашата цивилизация!“1.
Ал. Цанков мисли,  че „цивилизацията“ ще бъде спасена,
ако „изтощената“ буржоазия направи известни подаяния на
трудещите се от богатствата, които владее. Но ако и това не
помогне,  тогава  има  други  средства:  „Народът  се  води“,
народът  има  нужда  от  водач,  а  водачът  ще  намери
средствата,  щом пред него стои такава  висока задача:  да
спаси цивилизацията,  което в случая значи „изтощената“
буржоазия!  Практиката  през  1923  –  1925  год.  е  доста
позната, за да няма нужда да си напрягаме въображението
над въпроса: какви могат да бъдат тия средства.

Фашизмът след Ляпчевия кабинет

На 21 юни 1931 год. станаха законодателните избори,
в които Сговорът въпреки всички предохранителни мерки
бе  бит.  На  власт  дойде  коалицията  от  демократи,
Земеделския  съюз,  либерали  и  радикали  под  името
„Народен  блок“.  В  тия  избори  Работническата  партия
спечели 31 депутатски места.

Няма  да  се  спирам  тук  върху  управлението  на
„Народния  блок“.  Добрал  се  до  властта  чрез  доверието,
което му оказаха народните маси, той не остана верен на
изборния  принцип.  Когато  през  1932  год.  при  пробните
общински избори в София Работническата партия спечели
болшинство,  тогавашният  министър-председател  Никола
Мушанов заяви, че няма да предостави общината в ръцете
на  работниците.  Демократическият  министър  предпочете
да види за кмет на София личния приятел на цар Борис
инженер Иван Иванов. В сърцето на България изборният

1 Ал. Цанков. Демократизъм и либерализъм. С., 1938, стр. 28–29.



принцип бе  погазен.  Последният имаше значение само в
ония граници, в които това бе износно за „Народния блок“.

Че „Народният блок“ не се въодушевяваше много от
демократичните  принципи,  с  които  парадираше,  показва
между другото решението на блокарите в парламента през
1932  год.  да  се  изгонят  от  Народното  събрание
представителите  на  Работническата  партия!  Този
недемократически акт се обясняваше от неговите автори с
туй,  че  работническите  депутати  били  прикритие  на
Комунистическата партия и че с парите, които получавали
като  народни  представители,  те  поддържали  същата
партия.

Народният блок имаше свои противници и отдясно,
но  той  не  приложи  към  тях  тия  крути  мерки,  които
приложи  към  работническите  представители.  Би  била
интересна мотивировката за това в нейната подробност. Но
и без подробности тя е ясна. Малинов например сочи, че
през  управлението  на  „Народния  блок“  комунистите
престанали  да  си  служат  в  борбата  си  с  предишните
средства на насилието, но пуснали в ход други средства –
„не  по-малко  опасни  за  подкопаване  устоите  на
държавата“.  България  продължавала  да  живее  под  едно
„бунтарско знаме“. То било носено от земеделци и от кому-
нисти, а понякога и от някакви си републиканци. „Не е ли
истина – продължава старият демократ, – че и днес, кога
денем, кога нощем, кога тук, кога там, кога по един, кога по
друг  случай  се  издигат  революционни  трибуни?  Е  ли
тайна,  че  политическата  ни  полиция  не  един  път  е
разкривала  разни  конспирации,  че  е  залавяла  укрито
оръжие,  че е  туряла ръка на революционни брошури,  че
поради  нейните  разкрития  се  водят  в  общите и  военни
съдилища маса процеси, че при разглеждане на последните
нерядко  се  пее  от  подсъдимите  „Интернационалът"  и
„Марсилезата“,  че  се  вика  „Долу  фашисткото



правителство“.1

По-добра  характеристика  на  режима  на  „Народния
блок“ от тази, която му е дал Ал. Малинов едва ли може да
се  направи.  От  нея  се  вижда,  че  военните  съдилища  са
работили  усилено  и  че  не  по-малко  дейна  е  била
„политическата полиция“. И все пак Малинов не е могъл
да  не  отбележи,  че  техните  противници отляво не  са  си
служили  със  „средствата  на  насилието  и  на  масовите
провокации“. Тогава с какво – ще се запитат читателите –
тяхната дейност е била „не по-малко опасна за подкопаване
устоите на държавата“ ?

Косвено  даденият  отговор  на  този  въпрос,  който
намираме  у  стария  демократ,  е  класически  по  своята
мотивировка и по онова значение, което той придобива за
разкриване  природата  на  така  наречената  буржоазна  или
още формална демокрация. Малинов, не може да отрече, че
държавата трябва да се намеси в икономическия живот на
страната. Защото недоволните могат да изгубят търпение, а
те не са малко. „Всичките им категории леко могат се раз-
бра помежду си, защото нещастието и недоволството най-
леко  обединяват  хората.  А  пък  обединилите  се  и
революционно  настроените  маси  и  тълпи  не  могат  да
творят. Тяхната стихия е разрушението.2

И така, съществената задача на демокрацията според
току-що казаното е да следи и по възможно да не допусне
да  се  обединят  недоволните  в  страната.  Защото
недоволните  са  много  и,  обединени;  стават  тълпа,
неспособна  за  творчество.  Остава  да  мислим,  че  или
същите тия хора са способни за творчество, докато не са
обединени и тогава демокрацията на Малинов може да ги
води, или пък тя в своя обсег не се грижи за недоволните, а
за  друг  слой  и  друга  класа  всред  народа.  В  единия  и  в

1 Ал.Малинов. Цит съч., стр. 190–191.
2 Ал. Малинов. Цит.съч., стр. 193.



другия случай ние имаме пред себе си демокрация, която
изключва  народните маси от  управлението,  от  активното
им участие в живота на страната. Както виждаме, този тип
демокрация предполага два вида народни маси: а) доволни,
за  които  няма опасност  да  се  обединят,  и  б)  недоволни,
чието обединение и революционизиране е опасно. За да не
стане  това,  царската  демокрация  разполага  с  изпитано
средство – демагогията.

Ясно е изразено и тежнението у Малинов: събитията
да бъдат дирижирани от интелигенция, от избран елит, а не
от недоволните народни маси, тенденция, усърдно носена
и от днешния фашизъм. И не за това ли последователите на
Малинов  –  гиргиновци  и  мушановци  –  реват  срещу
Отечествения  фронт,  защото  около  него  са  обединени
недоволните от своето положение и от фашистката прак-
тика народни маси?

И по задачи „Народният блок“ не стоеше далече от
фашистите. Борбата срещу комунистите, срещу активното
участие на народните маси в управлението бе тъй важна за
него, както и за Цанковия сговор. „По своята жестокост –
пише  Малинов  –  борбата  на  Сговора  можеше  да  се
критикува, но по своите принципни и държавни основания
тя беше оправдана. Тая борба даде известни резултати. Те
не  бяха  малки.  Комунистическата  партия  се  разтури.
Едни от водачите иI  бяха избити, други забягнаха, трети –
кой искрено, кой не, навлязоха в други партии.“1

След  като  Сговорът  бе  решил  тия  „принципни  и
държавни“ въпроси – за това, както отбелязахме по-горе,
не  малко  допринесоха  и  самите  демократи,  –  блокът
можеше  по-свободно  да  се  кичи  с  пауновите  пера  на
демокрацията.  Но  тъкмо  това  не  можеха  да  му  простят
привържениците на откритата диктатура; за да демаскират
блока в това отношение, за да продължат открития терор,

1 Ал. Малинов. Цит.съч., стр. 178.



неотговорните  фактори  зад  гърба  на  правителството
продължаваха  да  вършат  своята  работа.  Убийствата
станаха  повседневно  явление. Те  урониха  окончателно
престижа  на  България  в  очите  на  външния  свят  като
правова държава.

Заслужава освен това да се отбележи, че „Народният
блок“ изгони работническите представители от Народното
събрание,  но  допусна  да  бъде  зарегистрирана  нова
фашистка партия.

През  1933  год.  бе  зарегистрирана  „Национал-
социалистическата  българска  партия“  с  водач  Христо
Кунчев,  в  която  може  да  членува  „всеки  българин  от
българска кръв и произход“. Партията има върховен съвет
и  „върховен  водач“.  Върховният  водач  сам  си  назначава
своите помощници. От току-що казаното е ясно чие копие е
тази национал-социалистическа партия!

Партията  е  зарегистрирала  и  своя  емблема:  червен
плат, върху който стои кръг вътре с пречупени кръстове. Тя
има и свои печатни органи: в. „Атака“, а. „Боен вик“ и в.
„Тревога“.

Национал-социалистическата  партия  основателно  е
издавала  в.  „Тревога“.  Защото  тревогата  в  самия  висш
съвет  на  партията,  ако  съдим  по  заявленията  и|  пред
Областния съд, ще да е била голяма. Току-речи през цяла
година членовете на съвета се отричат един друг пред съда
и донасят за изключванията, които си правят един на друг.
Дали тия спорове са възникнали при подялбата на сумите,
които  партията  е  получавала  от  вън,  или  се  дължат  на
други „принципни“ недоразумения, това не зная.

„Национал-социалистическата  българска  партия“  не
игра  роля  в  нашия  живот,  защото  главното  фашистко
течение,  както  вече  бе  отбелязано,  се  носеше  от  други,
добре организирани сили у нас.  Нейното предназначение
ще да е било да печели адепти всред незакрепналата още



младеж.

Деветнадесетомайският преврат

Събитията,  които  зрееха  у  нас  и  в  странство,
предвещаваха  близък  край  на  блоковата  власт.  На
сговористкия конгрес през 1932 год. крилото на Цанков се
отцепи от Ляпчев, който остана в стария Демократически
сговор.  „Народното  социално  движение“  на  Цанков  се
освободи от демократическата фразеология, то открито се
застъпи за „принципа на действието“, което да се налага.
Проповедта  за  диктатурата  бе  насърчена  от  събитията  в
Германия.  През  1933  год.  там  заграби  властта  Хитлер,
което  послужи  като  сигнал  за  действие  от  страна  на
фашистите и у нас. На 19 май 1934 год. София осъмна при
нов военен преврат. Този път превратът намери благовиден
предлог в некадърността на блоковата власт да ограничи и
премахне  всекидневните  убийства.  Превратът  целеше  да
издигне престижа на България и на законите в страната. И
наистина новата власт разтури македонската организация,
от  която идеха  най-много убийства,  но  заедно  с  това  по
фашистки образец разтури и всички политически партии.
Бе  обявена  пълна  диктатура.  Новата  фашистка  власт  се
въодушевяваше силно от желанието да внесе „дисциплина“
в нашия политически и обществен живот. За достигане на
тази  цел  тя  предприе  някои  „реформи“,  които  бяха
указание  за  мероприятията,  готвени  от  нея  за
омиротворение  на  страната.  Преди  всичко  тя  отмени
правото  на  короната  да  утвърждава  смъртните  присъди.
Последните се изпълняваха  веднага  след произнасяне на
присъдата.

Както и трябваше да се очаква, новата власт насочи
своите  удари  срещу  работническото  и  земеделско
движение.  Бесилките  и  разстрелите  осветиха  пътя  на
новите реформи. Особено брутална бе властта в издирване



на нелегални.
С  удара  срещу  работническото  движение  новите

превратаджии целяха между другото да направят безвредна
една  своя  крачка  във  външнополитическо  отношение.
Отзовавайки се на искането на търговските среди у нас за
търговски  връзки  със  СССР,  деветнадесетомайското
правителство влезе в дипломатически връзки със Съветите.
Това е най-хубавото му дело.

Относно  „реформите“  на  същото  правителство,  с
които  се  целеше  да  се  внесе  известно  успокоение  във
вътрешния живот на страната, трябва да кажем, че те бяха
повече  от  жалки.  По-право  никакви  реформи,  които  да
засягат  социалния  живот  на  широките  народни  маси,  не
бяха предприети. В София бяха издадени строги наредби за
движение  на  гражданите  из  улиците,  за  първи  път
последните  бяха  прошарени с  бели  черти,  засегнат  бе  и
въпросът къде и как да плюят гражданите,  но повече от
това  нищо  не  се  направи.  Отбележимо  е  и  друго
стремление на инициаторите на преврата от 19 май 1934
год.  Те  се  опитаха  да  проявят  известна  независимост
спрямо короната. Но този опит можеше да успее само ако
те се облягаха на широките народни маси, а те,  както бе
казано  по-горе,  воюваха  с  тия  маси.  Ето  защо  те  скоро
изпаднаха в пълна зависимост от цар Борис. Само няколко
месеца след преврата – през януари 1935 год. – царят успя
да  образува  напълно  послушно  нему  правителство  в
лицето  на  генерал  Пенчо  Златев,  шеф  на  същото
правителство.  Монархът  не  прости  на  тия  между
превратаджиите,  които бяха дали доказателство, че искат
да  следват  своя  линия  в  нашия  политически  живот.  Той
успя да ги хвърли в затвора.

Като успя да убие всяка следа на самостоятелност във
военната организация, цар Борис пое цялата власт в свои
ръце. Външната и вътрешна политика на страната станаха



изключително негово дело. И това продължи до самата му
смърт. Като прикритие му служеха царските кабинети на
Андрей  Тошев,  Кьосеиванов  и  Б.  Филов.  Наистина  през
същото  време  в  София  на  своите  редовни  сесии  се
събираше  „Народното“  събрание,  но  това  бе,  както  на
всички  е  известно,  само  скъп  и  обширен  регистриращ
апарат за туй, което искаше да прокара правителството или
правителствата. А зад последните стоеше цар Борис. Онова
явление което отбелязва Малинов през 1939 год., а именно,
„че нашето народно събрание малко по малко абдикира от
една  от  функциите  си  –  да  контролира  управлението“,
стана съвсем очевидно след 1935 г. Фашистката диктатура
у нас бе намерила своето олицетворение в лицето на цар
Борис. От своя страна последният бе успял да  и|  намъкне
вуала на парламентаризма.

Ако идването на власт на Хитлер през 1933 год. даде
силен  тласък  на  фашизма  във  всички  страни,  войната,
която  той  започна  през  1939  год.,  бе  сигнал  за  ново  и
решително  настъпление  на  фашизма  у  нас.  Всяка
възможност да прояви народът своята воля бе премахната.
През  управлението  на  Филов  „Законът  за  защита  на
държавата“ бе изменен така, че се предвиждаше смъртно
наказание за най-обикновени деяния.  Смъртно наказание
бе прието и за  малолетните. Народът можеше да се бори
срещу създадените така порядки само на нелегална почва.
Това  и  стана.  Но  с  туй  ние  засягаме  толкова  близки  по
време  събития,  щото  става  излишно  изброяването  им.
Нека. по-добре да се върнем малко назад и да видим към
какви други средства прибягваше фашизмът, за да закрепи
своето господство.

На  първо  място  тук  стои  разпространяването  на
фашистката идеология. С това се бяха заели училищата и
детските списания и вестници. Успоредно с това вървеше и
организирането  на  младежи  и  възрастни  в  особени



фашистки организации. Такива се наброяват десетки. Ще
споменем  тук  някои  от  тях:  „Всебългарски  съюз  Отец
Паисий“,  „Български  младежки  съюз  –  Отец  Паисий“,
ратници – „Български работнически съюз“, „Общ съюз на
българските земеделски задруги“,  легионери и т.  н.  Като
прибавим и чисто бойните фашистки организации,  всяка
една от които имаше свой печатен орган, ще си представим
на какъв широк поток се е изливала фашистката идеология
всред  българския  народ  и  особено  всред  крехката  още
младеж.

За  да  бъде  спечелена  цялата  младеж  за  фашизма,
правителството  на  Богдан  Филов  създаде  организацията
„Бранник“. В нея трябваше да влезнат и съществуващите
от по-рано фашистки организации – ратници и легионери.
„Бранник“ бе създаден по немски образец, със свои водачи,
с парични подпомагания на участвуващите в нея. И трябва
да признаем, че много малък процент от младежта остана
вън от тази организация.

Изобщо  фашистите  положиха  голяма  грижа  за
създаване на своя идеология всред народните маси.  Още
през  1921  год.  Мусолини  бе  казал,  че  ако  неговото
движение  не  иска  да  загине  или  да  свърши  със
самоубийство, то трябва да се сдобие със своя философия.
И  в  продължение  на  десетилетия  фашистите  работеха  в
това направление. Идеологията бе немаловажно оръжие в
техните  ръце.  Толкова  по-сериозна  задача  стои  пред
отечественофронтовската власт и отечественофронтовската
общественост в борбата и|  срещу фашисткото наследство в
това отношение. За съжаление, на този въпрос не е отда-
дено  онова  внимание  всред  отечественофронтовските
среди, което той заслужава. Намериха се и министри, които
по  този  въпрос  поведоха  не  отечественофронтовска,  а
лична  политика,  в  резултат  на  което  носителите  на
фашистката  идеология  останаха  в  гимназии  и  в



университети,  за  да крепят и доразвиват наследството от
близкото минало.  След отлагане на изборите през август
1945 год. те станаха дръзки, надменни и иронични спрямо
носителите  на  демократичните  идеи.  За  да  се  борим  с
фашистката идеология, трябва да я познаваме така, както
познаваме  фашистката  практика,  която  струва  на
българския  народ  живота  на  няколко  десетки  хиляди
негови доблестни синове и дъщери.

Идеологията на българския фашизъм

....Но със същия субективизъм и същия произвол се
характеризира и фашистката практика. Не е чудно тогава,
че  фашизмът  търси  своята  философска  основа  тъкмо  в
учението  за  интуицията,  за  безсъзнателната  и
инстинктивната  дейност  на  човека.  В  това  се  изразява
реакцията  срещу  науката,  която  тук  носи  характер  на
реакция  срещу разума.  Сам министърът  на  просветата  в
Прусия  (Германия)  заяви,  че  истината  ще  дойде  не  от
философията,  а  от  щурмоваците  (щурмовите  отреди  на
Хитлер, с чиято роля се запознахме по-горе). Открито се
превъзнася невежеството. През май 1933 година от една от
катедрите  в  Берлинския  университет  професор  Алфред
Баймлер  заяви:  „С  една  дума  може  да  се  изтъкне  що
представлява национал-социализмът в духовно отношение
– замяна на образования човек с типа на войника.“ ...

Бидейки своеобразно организиране на общественото
съзнание, идеологията не всякога разкрива направо въжде-
ленията  и  задачите,  които  преследва  една  обществена
класа. Направо  и  открито  защищават  своята  идеология
ония обществени класи, които, борейки се за подобрение
на своя собствен живот, се борят същевременно за целия
народ в една страна. Интересите на такава класа не само не
противоречат на интересите на останалата маса от народа,
но напротив, сливат се с тях. Такава е днес работническата



класа. Идеологията, която осветлява нейния път и  и|  сочи
средствата за борба, представлява от себе си обобщение на
целия  научен  опит  на  човечеството.  Тук  идеологията  се
покрива с  науката,  с  научното и  философско мислене на
нашето време.

Друго  виждаме  при  реакционните  класи.  Тяхната
обществена  практика  –  експлоатацията  на  широките
народни маси – не може да бъде посочена открито преди
тия последните, тя се нуждае от воал, от покривка. Такава
роля играе изнесената от тях идеология – тя е идеология-
маска. Чрез  такава  идеология  се  цели  да  се  прикрие
обществената им роля, В това се състои опасността на този
вид  идеология  за  широките  народни  маси.  Поради
политическата  си  неузрялост  или  поради  ниското  си
културно  ниво  те  не  могат  да  различат  маската  от
действителността  и  възприемат  идеологията  в  нейния
точен смисъл. С такава идеология-маска ни предстои да се
занимаем тук. Но преди да минем към нея, необходимо е да
допълним казаното, като отбележим още една особеност на
идеологията – маска, на реакционната идеология изобщо.

Ако  прогресивните  обществени  класи  правят  своя
идеология  от  науката,  взета  последната  дума  в  нейния
широк  смисъл,  реакционните  класи  в  това  отношение
постъпват  по  обратен  път.  Те  търсят  и  намират  своята
идеология  в  миналото.  Най-често  те  се  ползуват  от
идеологични  формации  на  някоя  слезнала  вече  от
историческата  сцена  обществена  класа.  Фашизмът,  както
ще  видим  по-долу,  извика  на  сцената  много  вярвания,
които господствуваха през време на феодалното Общество.
Разбира се, тия възгледи бяха представени като последна
дума  на  днешната  наука.  Необходимостта  да  се  придаде
научен вид на фашистката идеология иде от желанието на
нейните  носители  да  и|  предадат  авторитета  на  науката.
Идеологията-маска  се  обръща в  съзнателен  опит да  се



измамят  народните  маси  в  смисъла  на  фашистката
практика. По този начин, ако всяка наука е и може да стане
идеология,  не  всяка  идеология  е  наука. Най-малко  това
може да се каже за фашистката идеология. Тя се обръща в
туй, което на фашистки език се нарича „техника за влияние
върху масите“.  Най-голям дял в тази техника се пада на
демагогията.  „Ако  някой  ми  каже  –  пише  един  от
учителите  на  нашите  фашисти  –  вие  сте  демагог,  аз  ще
отговоря: „Демагогия в добрия смисъл на тази дума не е
нищо друго освен умение да се въздействува върху масата
в нужното за мене направление.“1

......
Като  се  връщам  към  идеологията  на  фашизма  в

нашата страна, няма да е излишно, ако кажа няколко думи
върху  условията,  които  благоприятствуваха  за  бързото
усвояване  на  тази  идеология.  Известно  е,  че  след
Освобождението  българската  интелигенция  в  грамадното
си болшинство живееше с народническо настроение. През
този  именно  период  се  чувствува  силно  влиянието  на
Ботевия  утопически  социализъм,  под  негово  влияние  се
създава споменатото народническо настроение. Но от 90-те
години на миналото столетие започва да се оформява по-
голям слой буржоазна интелигенция. Не ще съмнение, този
процес стои в зависимост от все по-ясно очертаващата се и
нарастваща  буржоазна  класа  у  нас.  Ала  процесът  на
обуржоазяване на интелигенцията върви и по идеологичен
път.  От  по-старото  поколение  кому  не  е  известно,  че  в
началото  на  двадесетия  век  започва  и  у  нас  да  влияе
философът, на който справедливо се гледа като на един от
творците на фашистката идеология. Говоря за влиянието на
Ничше и ничшеанството у нас. „Ницше – пише авторът на
прекрасната  книга  върху  фашизма  –  единодушно  се
въздига от тях (фашистите) в сан на философски патрон.“

1 Goebels. Sygnale der neuen Zeit. Muenchen, 1935, стр. 49.



(С.  Вольсон..,  1935,  стр.32).  От  своя  патрон,
характеризиран  от  цитирания  автор  като  „певец  на
империалистическата  агресия  и  апологет  на
цивилизованото робовладелчество“, фашистите се учеха да
презират  народните  маси,  да  си  навличат  тогата  на
необикновени  хора,  на  свръхчовеци.  Ницшеанството
придоби,  както  видяхме  в  първата  част  от  настоящата
работа,  такова  голямо  значение  за  национал-
социалистическата  идеология,  щото  нацисткият  философ
Гюнтер писа, „че те, германците, преживяват ницшеански
ренесанс“.

Макар и не в същата степен и размер, аналогично е
влиянието на Ницше и у нас. Той спомогна на буржоазната
интелигенция  да  се  освободи  от  народническото
настроение и социалистическите идеи и да се върне към
своята класа. Но и по-широки слоеве от интелигенцията,
особено дребно-буржоазни синове и дъщери, не останаха
незасегнати  от  теоретика  и  идеолога  на  всички  видове
безправия.

Така  в  продължение  на  десетилетия  се  създаваше
кадър  за  онази  „практика“  по  отношение  на  народните
маси,  която  донесе  фашизмът  със  себе  си.  Ала  в
идеологично  отношение  фашизмът  у  нас  не  встъпи  в
самото начало на онзи път, на който го виждаме по-късно.
Той се подчини на традициите в нашия живот и първият му
поход  срещу  народа,  както  видяхме  по-горе,  стана  под
маската на демократизма. Под тази маска се бори короната
и Демократическият сговор срещу земеделското правител-
ство,  т.  е.  правителството,  което бе  дошло на  власт след
народно гласуване, което прави допитвания до народа по
важния въпрос за съдене на виновниците за двете войни,
готви се да свика Велико народно събрание за изменение
на  конституцията  в  още  по-демократичен  дух,  като  се
ограничат  правата  на  короната.  Срещу  тия  крайно



демократични мероприятия на земеделското правителство
се  бореше,  от  една  страна,  самата  корона,  от  друга  –
буржоазните  партии  и  придружаващите  ги  широки
социалисти.  По-късно,  както  видяхме  по-горе,  Малинов
сам призна, че деветоюнците са свалили „законна власт“.

Идеологическата маска на демократизъм бе най-удоб-
на за борба срещу истинския демократизъм. Изглежда, че
реакционните сили всякога си налагат тази именно маска,
когато  им  липсват  други  средства  за  борба  срещу
демокрацията. Това виждаме и в наши дни.

Едновременно с това  си пробива път и фашистката
идеология от по-друг характер. Нейн носител се яви така
наречената златна младеж, т. е. синовете на най-заможната
буржоазия.  Още през 1921 год.  на конгреса на младежта
при народняшката партия познатият в нашия политически
живот  капиталист  Буров  се  обърна  към  тази  младеж  с
думите:  „Гордейте  се,  че  ви  наричат  фашисти.“  Но
същинско  „поевропейчване“  на  фашистката  идеология
дойде  с  оформяване  на  познатото  ни  вече  „Българско
социално-национално  движение“  на  Ал.  Цанков.  С  него
маската  на  демократизма  бе  захвърлена  и  на  сцената
изпъкна  друга  „техника“  за  духовно  овладяване  на
народните маси.

Да  се  излага  тука  стъпка  по  стъпка  развитието  на
фашистката  идеология  в  България  би  било  излишно.
Достатъчно е да отбележим, че  фашистката идеология у
нас не носи нищо оригинално, че тя е обикновено копиране
на  италианската  и  немската  фашистка  идеология,
култивирайки  същия  начин  на  мислене,  който  е
характерен за фашизма в двете поменати страни. Това ме
улеснява в разглеждането  и| , защото в Италия и Германия
тя намери многократна формулировка, бе изказана по най-
различни конкретни поводи, което не малко допринесе да
се очертае ясно реакционният и|  характер...



Учението на фашистите за нацията

Когато  младата  буржоазна  класа  напираше  да
щурмува  феодалния  строй,  идеолозите  на  последния
представяха  отношението  между  феодалите  и  тия,  над
които  те  господствуваха,  като  семейни  отношения.
Феодалът  бил  нещо  като  баща  всред  своите  роби.  Без
неговите „грижи“ те едва ли не биха умрели гладни!

Нещо  подобно  стана  в  наше  време.  Идеолозите  на
фашизма  се  опитаха  да  закрият  жестоката  фашистка
практика  зад  „грижи“  за  нацията,  като  представят
последната едва ли не като голямо семейство! За да се види
всичкият  фалш  на  тия  опити,  необходимо  е  да  кажем
няколко думи върху въпроса за нацията от научно гледище.
Като  всяко  сложно  явление  в  историческия  живот  на
човечеството, нацията, която е сравнително ново явление,
предполага  редица  условия  за  своето  образуване.  Бихме
могли  да  разчленим  тия  условия  на  субективни  и
обективни. Ако се задоволим с най-общото определение на
нацията,  ще  трябва  да  кажем,  че  тя  представлява
определена  и  трайна  общност  на  хората.  Какво  лежи  в
основата  на  тази  общност:  расата,  кръвта?  Нито  едното,
нито другото. Днес няма еднокръвни и еднорасови нации,
кръвта на всички народи е смесена. Нацията е резултат на
дълго историческо развитие. Тя предполага изработването
на  общ  език.  Но  за  да  се  осъществи  това  развитие,
необходима е обща територия. Друго условие, което спада
също към обективните условия за образуване на нацията, е
общият икономически живот на хората,  които живеят на
една  и  същ а  територия.  „Общността  на  икономическия
живот  –  пише  току-що  цитираният  автор,  –
икономическата  свързаност  е  една  от  характерните
особености на нацията.“ Най-добър пример за важността
на  територията  и  общия  икономически  живот  за
образуване на една нация ни дават днес американският и



английският народ Макар тия народи да говорят на един и
същ език, да имат еднакъв произход, те се осъзнават като
отделни народи. Обстоятелството, че те живеят на отделна
територия, на всяка една от които хората стоят в по-тясна
икономическа връзка, е достатъчно за образуването на две
нации.  Специално  за  икономическия  живот  можем  да
кажем,  че  той  е  основата  на  особена  тясна  зависимост
между хората от една и съща нация. Ако една обществена
класа се е обогатила незаконно, това е станало за сметка на
други  членове  от  нацията,  на  други  обществени  класи.
Зависимостта  между  хората  в  това  отношение  е  толкова
тясна, щото, когато се говори за  органическа  зависимост
между явленията при една нация,  се разбира тъкмо тази
именно  страна  в  техния  живот.  Еднаквите  условия  на
живот за една нация създава еднаквост в техния духовен
облик и това е също така едно от условията за образуване
на  нацията.  Нацията  следователно  предполага  както
еднаквост в духовния облик на хората, който се проявява в
общността  на  туй,  което  те  творят  (културата),  така  и  в
обща  територия,  и  в  общия  икономически  живот.  От
посочените  по-горе  съществени  белези  на  нацията  най-
голям интерес за нас представлява въпросът за духовния и|
облик.

Читателят  навярно  очаква  да  заговорим  тук  за
станалия  много  популярен  и  у  нас  «национален  дух“.
Особено голяма заслуга в това отношение имат писателите
–  литературни  критици  и  литературни  историци.
Разглеждайки  този  или  друг  писатели  поет,  те  често  ни
изненадват с твърдения като тия, че поезията на даден поет
е  въплъщение  на  националния  дух.  При  това  под
национален дух разбират нещо вечно и непроменчиво. В
случая значи се касае  за  националния дух на  българите,
или  за  българския  дух.  Какво  се  разбира  под  вечен  и
непроменчив  национален  български  дух,  това  авторите,



които прибягват към него за обяснение на едно или друго
явление, не ни казват. Навярно под български дух разбират
туй, което в момента (когато пишат) мислят за този дух.
Впрочем не е чудно да разбират и своя собствен дух. Но в
единия  и  в  другия  случай  се  има  пред  вид  нещо много
абстрактно. Между това няма нищо по-конкретно от духа.
Както личният дух на отделния човек, така и общественият
дух, духът на една класа, съсловие,  духът на цяла епоха е
всякога жив и конкретен...

Нека се обърнем сега към фашистките схващания за
нацията.  Не  можем  да  скрием,  че  тук  се  сблъскваме  с
множество  варианти  в  схващанията  през  всичките  обаче
прозира обща тенденция – да се даде такава идея за нацията,
която би  обезоръжила духовно борещия се пролетариат.  А
това може да се постигне чрез особен подбор на явленията,
характерни за нацията, и се внуши на народните маси, че тя
е  някакво  мистично  морално  цяло.  Цялостта,  за  която  е
дума, се обосновава ту с кръвта и расата, ту с други морални
особености,  ту  всичко  това  се  взема  едновременно,  без
всякаква  грижа  за  теоретическа  последователност  и
стройност.  Над  всички  изказвания  тук  господствува
крайната  цел  –  създаване  на  идеологично  прикритие  и
обосноваване на фашистката практика. „Ние – казва в една
от  речите  си  Мусолини –  сътворихме  един мит;  митът  е
вяра, благороден ентусиазъм, ненуждаещ се от реалност, той
е подбуда и надежда, вяра и смелост. Нашият мит е нацията,
великата нация,  която трябва да стане реалност.“  Зад  тия
думи се чете потребата от една друга нация, не исторически
дадената.  Онова,  което  фашистите  искат  особено  да
подчертаят в  нацията  – то е  възможността последната да
има  обща  воля;  общата  воля  в  очите  на  фашистите  ще
хвърли мост над пропастта, която е издълбала в недрата на
исторически  дадената  нация  чрез  класовата  борба  и
класовите  противоречия.  Затова  общата  воля,  общото



настроение се явява най-същественият момент в живота на
нацията.  Нещо  повече  –  чрез  общата  воля –  отделните
членове  на  народа  се  издигали  до  нация.  Нацията  за
италианския фашизъм е морална реалност, чийто най-главен
белег е единомислието и единодействието. Фашизмът носел
за  италианския  народ  морално  единство.  Подобни
схващания за нацията намираме и при нашите доморасли
фашисти.  Общата воля  и  при тях превръща множеството
членове  на  народностната  общност  в  един  социален
организъм. „Особеното на този организъм се състои в това,
че той не е един агрегат или обикновен механизъм, но това,
което го издига  на  друга  плоскост,  е  особеният социален
живот, който превръща множеството в единност.“ Наистина
ние  наблюдаваме,  че  администрацията  като  апарат  за
потискане действува въпреки волята на населението, но това
ни  най-малко  не  нарушавало  „единството  на  нацията“,
живота на „социалния организъм“. Работата е много проста.
Нали съзнанието на членовете на администрацията е „част
от  общото  съзнание,  от  съзнанието  на  народностната
общност, че тяхната воля е част от общата воля“. Значи ако
цели  слоеве  и  класи  в  съвременното  общество  биват
подложени  на  преследване  и  потисничество,  това  между
другото идело от самата тяхна воля, която се проявявала във
волята и съзнанието на администрацията!

Неволно  човек  си  спомня  за  Гоголевата
подофицерша, която сама набила себе си!

Но това е казано пътьом. Нам ни предстои още дълго
ровене из писанията на наши и чужди автори по въпроса за
нацията. Според току-що цитирания автор „Народностният
дух“  е,  който  споява  в  единност  клетките  и  образува
социалния  организъм,  наречен  нация.  Тази  мисъл  е
изказана по всевъзможни начини. На друго място същият
автор  пише:  „В  основата  на  всяка  нация  стои  една
племенна ядка, която по незнайните пътища на биологията



характеризира нацията.“ Образуване на нацията е процес
на „биологично и духовно сливане“.

За  читателя  е  ясно,  че  тук  имаме  нов  вариант  на
теория на нацията – вмъкнат е и биологичен момент. И ето
например как се рисува животът на нацията в светлината
на  този  биологизъм.  Обикновено  за  образуване  на  една
нация  „по  незнайните  пътища  на  биологията“  се  сливат
няколко племена. 

Но този процес може да се окаже незавършен, т. е.
отделните  племена  може  да  не  се  слеят  окончателно,
въпреки „незнайните пътища на биологията“. Тогава вътре
в  нацията  се  забелязват  разногласия,  „склонност  към
самостоятелни дела и към взаимна вражда“.1 А тъй като
един  от  най-характерните  белези  на  съвременното
общество са класовите борби вътре в него,  то в  духа на
току-що  казаното  излиза,  че  тия  „несъгласия“  и
„склонността  към  самостоятелни  дела  и  към  взаимна
вражда“ се дължат на племенни остатъци. С други думи,
класовата  борба  се  оказва  расова.  Или  да  вземем  друг
пример.  Ако  работниците  от  едно  предприятие  не  са
съгласни  да  работят  при  дадени  условия,  то  тия
„склонности към самостоятелни действия“ се дължат не на
туй,  че  са  поставени  при  нехигиенични  условия  и  с
недостатъчна заплата, а защото това се налага от расовите
им особености. Церът срещу това е да се въздигне народът
в нация, а това може да се постигне „посредством духовно
сближение и единство“.2 

Но  ако  духовното  сближение  не  помогне,  тогава
остава  да  се  чистят  самите  племена  чрез  познатата
фашистка практика – убийствата и безследните изчезвания.
Духовното  единство на  нацията  се  въздига  като  основна

1 Л. Владикин. Националната държава. С., 1942, стр. 12–13.
2 Ал. Цанков. Демократизъм и либерализъм в обществения живот. С.,

1931, стр. 8.



нейна черта от „теоретиците“ на фашизма. Това се прави,
за  да  се  помирят  народните  маси  със  социалните  и
икономически  противоречия,  които  разяждат  живота  на
отделните  национални  единици.  Като  не  отрича,  че
народът е съставен от различни класи, които водят борба
помежду си, Ял. Цанков добавя, че „все пак народът е нещо
единно и цяло“.

Значи класовите борби, класовото неравенство може
да си съществува, „има друго, което налага народът да бъде
единен“.  Това  друго  е  общият  произход,  историческият
живот и „националното съзнание“. Народът, според друг от
фашистките  писатели,  носи  своите  духовни  качества  в
„своята плът и кръв“.

Тия  качества  са  неизменни  през  всичките
исторически  моменти,  през  всички  времена.  „Нацията,
пише  проф.  П.  Мутафчиев,  е  най-пълна  и  съвършена
общност, в нея могат и трябва да намерят примирение, а
при  нужда  и  да  замлъкнат,  всички  противоречия  между
членовете  и| ,  че единството на която и да било нация не
можело  да  бъде  унищожено  от  никакви  случайно
поставени политически граници.“1

....
Няма  да  се  спирам  върху  други  автори  у  нас  по

интересуващия ни въпрос. При всички тях ни поразява един
и  същ  начин  на  мислене.  Каквито  и  да  са  вътрешните
противоречия, които разяждат нацията, нейното единство се
търси на духовна почва. Наистина някои подчертават много
силно  расовата  основа  на  това  единство,  но  това  не  ги
отдалечава от останалите автори. Работата е там, че както
при едните, така и при по-слабо подчертаващите расовата
основа на народния дух зад реалните исторически факти,
зад  реалната  и  конкретна  класова  психология  се  допуска

1 П. Мутафчиев. Днешна България и духът на нашето Възраждане. Сп.
Просвета, 1940, стр. 170.



съществуването  на  особен  национален  дух,  който  води
нацията  като  цяло.  Този  дух  е  обозначаван  от  разните
автори,  различно:  „Национално  съзнание  за  едни,
„национален инстинкт“ – за други, „национален дух“ – за
трети и т. н. Ясно е, че не обозначенията тук са важни, а туй,
което  се  крие  зад  тях,  чрез  единния  дух  на  нацията
последната се сочи от фашистите като отделен и определен
организъм,  който  обитава  между  подобни  национални
организми.  Върху  идеологичното  значение  на  това
твърдение ще се върнем по-долу,  а  сега нека продължим.
Като  допускат  съществуването  на  „национален  дух“  или
„национален  инстинкт“,  който  води  нацията,  писателите-
фашисти  крещяха  до прегракване,  че  само  в  наше време
този инстинкт е изгубил от своето влияние, но че във всички
други епохи на българската история той е именно, който е
водил  нашия  народ.  Оттук  идеше  и  възрожденската
демагогия на фашистите. Трябвало да се възстанови властта
на националния инстинкт и в наше, т. е. фашистко време.
Така  фашистките  идеолози  рисуваха  себе  си  в  позата  на
Отец  Паисий.  Прав  е  немският  философ  Хегел,  когато
твърди,  че  събитията в  историята се повтарят:  първи път
като трагедия, а втори път като комедия. Жалките и смешни
отецпаисиевци  от  фашистко  време,  като  фалшифицираха
историята,  смятаха  да  заблудят  и  излъжат  поколението
относно  истинския  характер  на  фашистката  практика.
Погледнете  що  пише  един  от  тия  отецпаисиевци  –
покойният  професор  П.  Мутафчиев.  Като  отбелязва,  че  и
преди сто  години българското  общество не  било „съвсем
свободно  от  икономически  противоречия“,  но  че  това  не
пречило да се извърши Възраждането,същият продължава:
„Може  би  тук  действува  един  първичен  инстинкт,
разновидност или особена проява на инстинкта за запазване
на рода.“ Дълбоко в човешките души е имало „нещо“, което
стои  под  идеологичните  наслоения  и  което  в  отделни



моменти може да се събуди и да окаже своето благотворно
действие.  „Нещото“,  „първичният  инстинкт“  обединява
духовно  всички  българи  през  време  на  Възраждането  и
чорбаджии, и простата народна маса.1

И така, „големият“ историк идва до извода, че може
би в нашето Възраждане е действувал първичен инстинкт,
„разновидност  или  особена  проява  на  истинкта  за
запазване  на  рода“  !  Този  извод  е  повече  ценен  като
указание за психологията на самия историк, отколкото за
обяснение  на  историческите  явления.  За  обяснение  на
последните  не  само  не  е  необходимо  да  прибягваме  до
някакъв инстинкт, но тъкмо привличането на инстинкта за
обяснение на Възраждането води до пълна фалшификация
на историческите факти. По-горе бе посочено какво място
заемат класовите борби в процеса на Възраждането. Ако
последното носи общонационален характер, това се дължи,
не  че  „първичният  инстинкт“  е  пошепнал  на  ухото  на
чорбаджиите да вървят с народа, а защото последните бяха
незначително малцинство всред нашия народ.

Последният  се  обедини около  задачите  отначало  за
черковна,  а  след  туй  и  за  политическа  независимост.
Масовият  демократичен  характер  на  движението  му
придава  черти  на  нещо  мощно  и  единно,  придава  му
характер на общонационално движение.

Но  това  не  бе  защото,  както  иска  да  каже  П.
Мутафчиев, всички са били обединени около тия задачи;
напротив, гъркоманската партия при борбата за черковната
независимост и туркофилската при борбата за политическа
независимост се бореха упорито и с всички тям достъпни
средства. А техните средства не бяха маловажни: подкупи,
заплахи,  предателство.  Дали  „първичният  инстинкт  за
запазване“ водеше предателите на Левски, на Раковски –

1 П. Мутафчиев. Днешна България и духът на нашето възраждане. Сп.
„Просвета", 1940 г., стр. 1, 178–1, 179. (Курсивът мой. М. Д.)



баща и син и още стотици други? Реакционните течения не
минават  без  митология  и  фашистите  у  нас  съчиняват
митове.  Такъв мит е  инстинктът, който водел българския
народ през епохата на Възраждането.

Ако през него период може да се говори за някакъв
инстинкт, то е само за класовия инстинкт на чорбаджиите,
който отрано им подсказва, че народното движение ще ги
лиши  от  възможността  безконтролно  да  експлоатират
народа.  Но  тук  е  интересна  и  друга  страна  на  въпроса.
Прибягване до инстинктите за обяснение на историческите
явления  е  само  една  форма  на  реакция  срещу  научното
познание.  Това  отношение  към  науката  е  неизбежно  за
представителите на реакционните класи. Те търсят, както
видяхме, своето духовно оръжие в арсенала на миналото.
От такъв произход е идеята за нацията-организъм. Тя бе,
ако  е  позволен  този  израз,  на  служба  при  феодалното
общество  в  защитата  му  срещу  пристъпа  на  младата
буржоазна класа.  Реакционната буржоазия днес си служи
със  същ  ата  идея  в  отбраната  и  нападението  си  срещу
народните маси. Идеята за нацията-организъм неминуемо
внушава  мисълта  ^  а  невъзможността  да  се  промени
коренно общественият строй. Тя е само една от формите за
биологизиране  на  обществените  явления,  каквато  е  и
идеята за расата и расовите основи на обществения живот.
„Мистерията  на  барона,  бе  казал  още  младият  Маркс,  е
зоологията.“

Мистерията  на  днешния  буржоа  е  биологията.
Опитвайки  се  да  създаде  мита  за  биологична
закономерност  на  обществените  явления,  той  цели  да
внуши и мисълта за необходимостта от своето собствено
съществуване.  Защото  обществените  науки,  разкривайки
обществено-историческата  закономерност,  разкриват  и
необходимостта да бъде отстранена от историческата сцена
днешната  реакционна  класа.  Затова  идеолозите  на



последната,  биологизирайки историята,  провъзгласявайки
инстинкта  като  исторически  фактор,  разкриват  само
собствения  инстинкт  за  самосъхранение  на
господствуващата  класа.  „Човечеството  ще  загине  от
разума“ –  това  е  лозунгът,  който открито и  прикрито се
проповядва  днес  от  представителите  на  реакцията.
Инстинктът  –  ето  сигурната  основа  на  живота.  Но
инстинктът е сляп и фашистите искат народните маси да
вървят  след  тях  инстинктивно,  т.  е.  слепешката.  Този  е
истинският  смисъл  на  постоянното  изтъкване
предимствата  на  инстинкта  пред  разума,  на  постоянното
наблягане,  че  нацията  се  водила  от  инстинкт,  който
обединявал  всички  хора  и  правил  от  тях  нация!  И
доколкото  фашистките  идеолози  сами  вярват,  че  чрез
подобни проповеди ще могат да заблудят народните маси и
ги  отклонят  от  веднж подетия  път  на  борба,  до  толкова
техните  собствени  теории  носят  заблуда  за  самите  тях.
Защото  колкото  по-организирано  участвуват  народните
маси  в  обществен  ите  борби,  толкова  по-силно  те
чувствуват потребата да бъдат научно ориентирани върху
самата действителност. 

...
Когато  фашистките  идеолози  защищават  идеята,  че

нацията е нация доколкото е единна, доколкото е организъм,
когато те твърдят,  че само в  нацията може да има пълно
помирение между всичките нейни членове,  те  преследват
груби реални цели. С тия и подобни тям твърдения те искат
да  осигурят  за  представителите  на  реакцията  достатъчен
повод  за борбата против всички, които така или инак биха
нарушили  единството  на  нацията.  Понякога  техните
внушения  в  това  отношение  са  много  прозрачни.  „Нека
никога не забравяме – пише П. Мутафчиев, –че нацията е
най-пълна и съвършена общност, че в нея могат, и трябва да
намерят примирение, а при нужда и да замлъкнат всички



противоречия между членовете и“ (Курсивът мой. М. Д.).1

Ние видяхме  по-горе,  че  нацията  не  може  да  бъде
духовно  единна,  когато  материалните  основи  на  нейния
живот са неравномерно разпределени, когато обществото е
разделено  на  класи,  една  от  които  държи  в  ръцете  си
богатствата  на  страната.  В  такива  случаи  в  духовно
отношение обществените класи стоят много далече една от
друга.  Нещо  повече:  дадена  обществена  класа  от  една
географска  страна  може  да  бъде  по-вече  солидарна  с
обществена  класа  от  друга  страна  отколкото  с  класи  от
същата  нация,  към  която  принадлежи  тя.  Потресяющ
пример  в  това  отношение  в  последните  дни  ни  дадоха
разкритията  на  Белградския  съд.  Белградското
правителство от Лондон воюва срещу Хитлерова Германия,
но  е  напълно  солидарно  с  хитлеристите  в  борбата  им
срещу  югославските  комунисти.  Солидарността  стига
дотам,  че  бойците  на  това  правителство влизат  в  гласен
съюз  с  германските  войски  за  общи  действия  срещу
опозиционно настроения сръбски народ. На този съюз не е
чужда и воюваща Англия. Класовото разединение стига до
такива  размери,  че  един аристократ  от  Полша например
смята за унижение да говори с представител на по-нисшата
класа от своята страна; обаче същият не смята за унижение
да  говори  с  представител  на  също  така  господствуваща
класа от други страни. Фашизмът се стреми да достигне
единство на нацията, както видяхме по-горе, изключително
на духовна основа. Нацията може да съществува, нацията е
организъм доколкото е единна духовно. 

Това предпочитане на духовното единство се върши,
за  да  се  закрепят  и  запазят  съществуващите  дълбоки
материални различия.

Ако  проблемата  за  нацията  е  поставена  тъй

1 П. Мутафчиев. Днешна България и духът на нашето възраждане. Сп.
„Просвета“, 1940 г., стр. 1, 178–179.



наложително  в  днешно  време,  то  е,  пише  Мутафчиев,
защото  все  по-ясно  се  съзнава,  че  всред  „общата
несигурност в съвременния живот – еднакво за отделната
личност, както и за обществената група, нацията се явява
единственото  убежище,  а  наред  с  това  –  най-пълната  и
съвършена  човешка  общност,  която  може  да  примири  в
себе си противоречията между своите членове“. Казано на
прост  език,  само  чрез  нацията  ще  могат  да  бъдат
преодолени опасностите, които носи за капиталистическия
свят класовата борба. „Много народи днес стоят смутени
пред  грядущето,  а  ние  повече  от  мнозина  други  сме
поставени пред въпроса – ще бъдем ли или не.“1. Само като
се  доведе  нацията  до  „пълно  единство“,  до  „общо
съзнание“  опасностите  ще  минат.  Единственото средство
за  това  е  „национализмът  във  всичките  му  прояви“2.
Национализмът в  случая  значи проникване  на  народа от
единно съзнание.  На езика на фашистите това се нарича
възраждане на народа, ново възраждане. Но как народът ще
се проникне от единното съзнание ? По този въпрос ние не
срещаме  нещо  определено  у  фашистките  писатели.
Обикновено говорят за възпитание на народа. Говори се за
изработване „техниката за влияние върху масите“.

Че  в  случая  въпросът  за  духовното  единство  на
нацията е само „техника за влияние върху масите“, че тук
имаме работа с безподобно и отвратително лицемерие, се
вижда най-добре, когато се разкрие какво място определя
фашизмът на народните маси в живота на страната. 

...
Фразите за духовно единство на нацията отзвучават,

когато фашистите заговорят на по-конкретни теми. Тогава

1 П. Мутафчиев. Днешна България и духът на нашето възраждане. Сп.
„Просвета“, 1940 г., стр. 178–179

2 Л.  Владикин.  Национализмът  като  културно-политически  фактор.
Просвета, 4, 1936, стр. 303.



се чувствува голямото им презрение към народните маси,
презрение  и  в  същото  време  ужас  пред  „страшната
експанзивност  на  бедното  работничество  и  селячество“
(Ал. Цанков). За да се освободят от този ужас, фашистите
искат да дадат мироглед на народните маси,  който да ги
направи пасивни и подчинени на „избрания елит“. Първото
средство за това е да бъде убеден народът, че не е способен
за  самостоятелна  дейност,  че  му  липсва  инициатива  в
обществения и политически живот. В една от своите речи
Мусолини казва: „Вий знаете, аз не съм никакъв поклонник
на  новото  божество,  масата  ...  Във  всеки  случай,  имаме
историческо доказателство за това, че дълбоки промени в
човешкото общество всякога се извършват най-напред от
малцинствата, от шепа хора.“1.

„Необходимо  е  –  казва  на  друго  място  същият
италиански фашист – да се разрушат олтарите, въздигнати
на  демоса,  на  нейно  величество  масата.“  „Национал-
социализмът – пише Гьобелс – не боготвори слепешката,
както демократическите и марксическите партии, масата и
числото.“2

Като идеология фашизмът обрича народните маси не
само на пасивност във вътрешния живот на страната,  но
носи и краен песимизъм,  за  тях.  „Народната общност“ и
„духовното единство“ не само не ги избавят, но ги обричат
на  непосилен  труд,  страдания,  ранна  смърт,  невежество,
болести и глад.

Това  не  се  крие  от  някои  вождове  на  фашизма.
Мусолини,  комуто  принадлежат  думите:  „всичко  е
възможно,  даже невъзможното и  неразумното“,  смята,  че
земята не е място, дето човек може да намери щастие. Тия
думи са обърнати направо към народните маси. Те трябва
да свикнат и да се помирят със своето положение. Въпреки

1 Mussolini. Reden. Leipzig, 1925, стр. 103.
2 Goebbels.Signale der neuen Zeit. Muenchen, 1935, стр. 49.



прокламираната  „народна  общност“,  презрението  у
избрания елит към народните маси е толкова голямо, че си
пробива път мимо волята на тия, които го носят.

В  самия  разгар  на  войната,  когато  бедното  немско
население –  не  можейки да напусне градовете  – биваше
обсипвано  с  огън  и  желязо,  немският  фашист  Зухлянд
цинично  заяви,  че  от  въздушните  бомбардировки  гинат
„най-лошите елементи на расата“. „Най-лошите“ – това са,
разбира  се,  антифашисти,  комунистически  и  въобще
революционно настроени пролетарии,  чието унищожение
така  жадува  фашисткият  специалист  по  „расовата
проблема“.  Според  същия  фашист  „положението  на
жилищата  е  указание  за  висотата  на  наследствената
ценност на техните обитатели“ и че „диференциацията на
хората по квартали е следствие на отбора им въз основа на
наследствените им дарования“. Другояче казано, в богатите
квартали живее най-добрата част от расата,  „а в бедните
работнически квартали – малоценният слой на расата“. Въз
основа на това Зухлянд иска правителството да се загрижи
за висшите, а другите да остави на произвола на съдбата.
Ако школуваните автори-фашисти слизат до такова ниво,
можем да си представим какъв е бил истинският лик на
фашизма всред по-некултурния слой на неговите носители.
В това време, когато бедните квартали от немските градове
се обявяват за обитавани от „малоценния слой“ на висшата
немска  раса,  за  немската  полиция  се  твърди,  че  е
произлязла  по  законите  на  подбора  и  представлява  най-
висшият, най-пълноценният слой на расата! 

Без  да  се  гледа  на  това,  че  цялата  немска  раса  бе
провъзгласена  вече  за  висша  раса,  че  немската  нация
представлява  „народностна  общност“,  философът
Фелдкелер  на  VIII  международен  конгрес  в  Прага  с
откровеност заяви, че „който иска да проповядва истината,
трябва да върши това в тесен кръг,  като се старае,  щото



нищо да не излезе зад тия рамки“. За широките народни
маси е необходима философия,  основана на „поврат към
митическия мироглед от ранния каменен век“.

Фелдкелер  се  яви  един  «от  проповедниците  на
расизма  и  ако  се  позовем  на  собствените  му  думи,
приведени  тук,  ще  трябва  да  приемем,  че  именно  в
проповядваното от него учение той е намерил „мироглед от
ранния каменен век“.

Ако  се  обърнем  към  българските  фашисти,  в
болшинството си произлезли от скромни градски и селски
семейства,  но превъзпитали се в духа на грандоманската
фашистка идеология, ще намерим същото презрение към
народа,  каквото  хранят  и  европейските  им  съидейници.
„Демокрацията  е  маса“  –  пише  съдбоносният  за
българския  народ  Александър  Цанков.  Тя  се  състои  в
подчинение на участвуващите в нея на някоя идея. Но нали
тия участници имат и свои лични слабост „Демокрацията е
маса“  –  пише  съдбоносният  за  българския  народ
Александър  Цанков.  Тя  се  състои  в  подчинение  на
участвуващите в нея на някоя идея. Но нали тия участници
имат  и  свои  лични  слабости?  „С  раждането  си  още
демокрацията има един първороден грях.“ Разбира се, да се
игнорират  съвсем масите  е  невъзможно.  Но  те  са  ценни
доколкото  вървят  след  „избрания  елит“.  „Ние  разчитаме
винаги на масите.“ Но защото масата може да се използува
от водачите „за големи обществени цели“.1

Но нали нацията е  уж „организъм“ – и  нали всеки
организъм действува като цяло? Ясно е, че проповедта за
нацията  като  организъм  има  смисъл  за  нейните
проповедници само доколкото народните маси могат да се
„утилитаризират“,  както  пише  Ал„Цанков,  от  избрания
елит.  Но  подобни  идеи  господствуваха  през  време  на

1 Ал. Цанков. Демократизъм и либерализъм в общесгвения живот. 1931
г., стр. 24 и 25.



феодалния строй./Народните маси са нищо, в най-добрия
случай те са само средство в ръцете на аристократа. Фр.
Генц,  един  от  видните  феодални  публицисти,  пише,  че
„никаква държава, никакво съсловно управление и особено
никаква  администрация  не  са  възниквали  без
благородника“.

Фашизмът,  бидейки  опит  да  се  възстановяват
феодалните  порядки  на  земята,  възобнови  преди  всичко
средновековните идеи. Затова е толкова неприятен за тях
споменът  за  Френската  революция,  която  нанесе
непоправим  удар  над  феодалното  общество.  „Годината
1789  ще  бъде  зачеркната  от  историята“,  заканваше  се
глашатаят  на  немския  фашизъм  Гьобелс.  Но  не  само
годината  1789  трябва  да  бъде  зачеркната.  Фашистите
изобщо не обичат историята и биха желали да не говорят за
нея. Още Ницше –философът на фашизма – написа работа,
в която доказваше вредата от историята. За предпочитане е
човечеството да се освободи от историческата си памет и
да  живее  както  живеят  животните  –  само  със  своите
инстинкти.  Я  неотдавна  италианският  фашист  Бодреро
писа:  „Ние,  днешните  италианци,  сме  наистина  горди  с
нашата  история,  но  ние  не  правим  от  нея  съзнателен
ръководен  мотив  за  нашите  действия,  когато  историята
като биологичен мотив лежи у нас.“1 

Фашистите  не  обичат  историята  не  само  защото
народите се учат от нея, но и поради други характерни за
тях  мотиви.  Доколкото  историята  сочи  на  известна
закономерност в развитието на човечеството, дотолкова тя
е неприятна за тия, които са намислили д а тикнат колелото
на историята назад – към средновековието. Характерният
за средновековието възглед, според който велможата може

1 Bodrero…der  IV  Intern.  Tagung  des  Verbandes  fuer  kulturelle
Zusammenarbeit.  Heidelberg,  1927,  цитирано  no  Karl  Mannheim,
Ideologie und Utopie, 1929, стр. 98.



да направи всичко каквото поиска, е ръководно начало на
днешния  „избран  елит“.  Ето  защо  така  безогледно  се
отрича ролята на народните маси в политическия живот на
страната. Така че на дело учението за духовното единство
на  нацията  като  условие  за  нейното  съществуване  се
свежда  към  туй:  има  нация,  доколкото  народите  вървят
след нас,  избрания елит“.  В противен случай нацията не
съществува. Но понеже тя е необходимост и висше благо,
ние,  „избраният  елит“,  ще  се  погрижим  за  нейното
възстановяване.  Разбира  се,  че  в  такъв  случай,  ако
„възпитанието“  не  помогне,  прибягва  се  до  обуздаване
експанзивноста  на  народните  маси.  Я  това  значи
концентрационни  лагери,  затвори,  куршуми,
старогерманска  брадва,  конски  дози  рициново  масло,
запалване  на  села  и  градове,  убиване  на  децата  пред
родителите и на  родителите пред децата и редица други
украшения на „нацията-организъм“.

Виждайки в държавата,  с която напълно разполагат,
най-сигурното  средство  за  обуздаване  „експанзивността“
на народните маси,  фашистите създадоха своя теория на
същата, според която държавата е най-висшата проява на
човешкия дух. В това учение за държавата се чете както
недоверяване  на  капиталистическата  класа  във
възпитанието  като  средство  за  достигане  на  „духовното
единство“  на  нацията,  така  и  пълното  съзнание  за
необходимост от други мерки срещу „експанзивността“ на
народните маси,
мерки, с които разполага само държавата.

Фашисткото учение за държавата

Според латинската пословица – човек има по-голям
шанс да измами някого, ако към земните неща прибавя по
нещо и от небесните. Фашистите усъвършенствуваха това
занятие до крайните му степени. Те имаха свои сериозни



основания за това. Чрез учението за държавата те целяха да
измамят народните маси относно ролята на последната в
живота на  народите.  Разполагайки всецяло с държавната
власт,  разчитайки  на  последната  в  борбата  им  срещу
народните  маси,  те  я  провъзгласиха  за  висша
метафизическа  същност.  Но  това,  което  в  техни  очи  и|
придавало характер на свръхреалност,  е  обстоятелството,
че  тя.  е  израз  на  духа  на  нацията,  на  нейния  инстинкт.
„Държавата  –  пише  Мусолини  –  е  действителността,
главната  действителност,  първичната  и  висша  реалност.
Държавата е съвършенството.“1

Още по-далеч в това отношение отиде обезглавеният
от демократична Италия философ на фашизма и министър
в  първия  кабинет  на  Мусолини,  Джовани  Джентиле.  За
него „държавата е вътре в самите нас, тя живее в нашата
воля, в нашата вяра, в нашето сърце. Тук именно тя трябва
да  расте,  да  се  издига  и  придобие  сили  за  своите
задължения и своите цели.“ Яко преди столетия в зората на
буржоазното общество философът Декарт се съмняваше в
съществуването на всичко, освен в самото съмнение, Дж.
Джентиле  е  готов  да  се  усъмни  и  в  себе  си,  но  не  и  в
държавата. „Това не съм аз – пише същият, – който живее,
това е държавата, която живее в мене.“2 Държавата е вечна.
Нейната  морална  стойност  е  неизмерима.  Затова  всеки,
който  би  се  опитал  да  разклати  устоите  на  държавата,
посяга  на  най-висшата  ценност  за  човека.  Явно  е  каква
морална  подкладка  се  дава  на  защитниците  на
съвременния строй в борбата им срещу всеки опит и всяка
проповед да се измени той. Който посяга на най-висшата
ценност  за  човека,  той  обрича  себе  си  на  най-голямото
наказание.  И  доколкото  подобни  възгледи  биха  станали

1 Le fascisme, стр. 52. Цитирано по Ат. Василев. Фашизмът и войната.
София, 1946 г., стр. 182.

2 Василев . Цит. труд, стр. 182.



възгледи на народните маси, те биха обрекли последните
на пълна политическа пасивност.

Зер безсмислено е да се бориш срещу туй,  което е
вечно. И от друга страна, всяка борба против държавата в
очите на фашистите е борба и против нацията, а това дава
достатъчно „морално основание“ за сурово отношение към
борците.

В  името  на  държавата  –  „висшата  реалност“  –
фашизмът  отрича  личната  свобода  на  гражданите,
неприкосновеността  на  жилищата  и  кореспонденцията,
самия човешки живот. Само към едно държавата не посяга
– това е частната собственост.

И  това  не  е  чудно.  Съвременната  държава,  която
фашизмът  издига  до  степента  на  висша  метафизическа
същност,  е  апарат,  с  който  капиталистите  си  служат  и
смятат  вечно  да  си  служат  за  поддържане  на  своето
господство,  за  угнетяване  и  експлоатация  на  народните
маси.  Никак  не  е  странно,  че  те  са  привърженици  на
възгледа, според който държавата стои над обществените
класи,  тя  се  явява  като  регулатор  в  отношенията  на  тия
класи.  Фактически  намесата  на  държавата  в  живота,
нейната роля на регулатор в отношението между класите,
става  в  полза  на  тази  класа,  която  стои  начело  на
управлението  и  следователно  разполага  с  държавния
апарат. На думи те представляват работата иначе.

Бидейки  израз  на  „инстинкта  на  нацията“,  който,
както видяхме по-горе,  уж ръководел нацията  като цяло,
държавата  по  самата  си  същност  стояла  над  класите.  В
силата на това тя била безпристрастна. С други думи, ние
пак  се  връщаме  към  мистификацията  за  „нацията-
организъм“. Само че този път мистификацията носи името
„Народна общност“. –„Ти си нищо, твоят народ е всичко“ –
тия думи на Хитлер също ни водят към народната общност.

Може  цели  обществени  класи  да  тънат  в  мизерия,



важното е цялото,  „народната общност“.  Нали нацията  е
организъм?  Важно  е  да  се  запази  организмът,  а  не
отделните  обществени  класи,  особено  малоценни
обществени класи, като работническата класа.  А нацията
като  организъм,  „народна  общност“  се  постига  пак  на
духовна  почва.  „Народната  общност“,  пише  бившият
професор  по  правото  при  Софийския  университет,  като
единство в мисли, чувства и желания изисква единство в
нейното водене и управление – единство в образуването на
обща народна воля и в осъществяването и| .“

И този път вместо анализ на обществените явления
ние  имаме  демагогски  замазвания  и  прикрития  на
фашистката  практика.  Не  отстранеше  на  материалните
противоречия,  които  разделят  духов  но  и  политически
народа  на  враждуващи помежду си  обществени класи,  а
привикване  към духовно  единство в  името на  народната
общност – ето кое движи фашистките идеолози. Що значи
прокламираното  „единство  в  мисли,  чувства  и  желания“
най-добре  личи  от  опита  на  фашистите  да  създадат
корпоративна  държавна  организация.  От  този  опит  се
вижда  и  какво  разбират  фашистите,  когато  пишат,  че
държавата  като  надкласова  организация  регулира
отношението  на  обществените  класи.  Корпоративната
организация е рожба на средновековието. В корпорациите
или както са известни у нас – цеховете, влизаха хора, които
упражняваха  един  и  същ  занаят.  В  Франция  тия
организации бяха разтурени през време на революцията: в
други  страни,  например  Германия,  те  се  задържаха
известно време и през втората половина на 19 век.

Като  прибягнаха  към  корпоративните  организации,
фашистите даваха вид, че чрез тях погребват „неуредиците
на  икономическия  либерализъм“.  В  действителност  чрез
тях  те  спасяваха  икономическия  либерализъм,  т.  е.
осигуряваха пълна възможност за отделния капиталист да



се  разпорежда  с  имуществото  си  така,  както  намери  за
добре. На каква основа бяха възобновени корпорациите в
наше време ?

Работниците  от  един  бранш  се  заставяха  да  се
организират заедно с работодателите. Капиталистът също
така участвува в създаване блага за „народната общност“
както  и  работникът.  Единствената  разлика,  която
съществува  между  тях,  се  състои  според  фашистките
схващания в туй, че капиталистът като по-способен е успял
да натрупа повече богатства. Доказал по този начин своята
способност, капиталистът или групата капиталисти заемат
ръководно  място  в  корпорацията.  Те  са  ръководители  и
началници  на  последната.  Работниците  не  могат  да
отменят техните решения; те представляват корпорацията
пред държавата и провеждат разпоредбите, които идат от
горе в самата корпорация. Те са един вид държавни органи
в корпорацията. 

Корпоративната  организация  по  тип  спада  към
военните  организации.  Икономическото  неравенство
между капиталисти и работници изкуствено е прехвърлено
на морална почва – капиталистите  са по-способни и по-
далновидни от тия, които нямат нищо.

„Най-важният момент от историята на капитализма –
четем  у  Мусолини  –  започва  едва  сега.  Защото
капитализмът е не само система за потискане, но е повече
подбор  на  най-ценното,  удостояване  на  най-здравото,
силно развит усет за индивидуална отговорност.“1

Като  поставя  начело  на  корпорацията  „силно
развития  усет  за  индивидуална  отговорност“,  т.  е
капитализма,  фашизмът  предоставя  цялата  работническа
класа на произвола на капиталистите.  За индивидуалиста
отговорност  само  затова  се  и  загатва,  защото  в  края  на
краищата  само  тя  е,  която  в  отделни  случаи  може  да

1 Mussolini. Reden. hesg V. Н. Meyer, Leipzig, 1925 т., стр. 96.



определи  границата  на  експлоатацията,  т.  е.  фактически
работническата класа се лишава от всяка законна защита.
Чрез  корпоративната  организация  капитализмът  не  само
добиваше  възможност  за  пълно  и  безконтролно
експлоатиране на работничеството, но той преследваше и
по-далечни политически цели. Като раздроби последното в
отделни корпорации, той пречеше на неговите общи акции
срещу  капитализма  !  Така  фашизмът  се  надяваше  да
отстрани атаките на работничеството и да се избави от туй,
което Мусолини наричаше „трагична тълпа“. Не можем да
не отбележим тук интересния факт, а именно, че слизащите
от  историческата  сцена  обществени  класи  прибягват  до
едно  и  също  оръжие  в  борбата  си  за  своето  запазване.
Когато  младата  още  немска  буржоазия  организираше
своите сили, за да тръгне из онзи път, който бе осветен от
Френската  революция,  Адам  Мюлер,  един  от  немските
романтици,  защитник  на  феодалния  строй,  посочи
корпоративната  държава  като  „вечна  схема  на  истинско
държавно управление“, гаранция за трайност и сила.1 Днес
реакционната буржоазия не може да намери по-подходяща
държавна организация от тази, която господствуваше през
средните  векове.  И  колкото  по-назад  отиваше  в  това
отношение, толкова по-силно крещяха нейните идеолози за
държавата  като  израз  на  „националния  дух“  и  като
учреждение,  стоящо  над  отделните  класи.  В  същност
подобни твърдения бяха и са само идеологична маска на
туй, което ставаше в действителност. Д действителността
бе друга: корпоративната и изобщо фашистката държава бе
апарат  в  ръцете  на  незначителното  капиталистическо
малцинство за експлоатация и терор над народните маси.
Потребата от маскировка в случая бе толкова голяма, че се
прибягна до особен институт – този на водачеството.

1 Аdam Мueller. Die Elemente der Staatskunst, 1809 г., стр. 23.



Водаческият институт при фашистите

Когато  пламъкът  на  Френската  революция  осветли
пътя за развитието на новото човечество, представителите
на  средновековното  общество,  особено  в  Германия,
създадоха своя идеология, чрез която смятаха да закрепят
завинаги  своето  господствуващо  положение.  Те
провъзгласиха,  че  тяхното  владичество  се  дължи  на
тяхното лично превъзходство. 

Всеки феодал затова господствува над масите, защото
той  е  необикновен  човек,  гений.  При  това  положение
останалите народни маси по самото естество на нещата се
нуждаят от неговото покровителство и ръководство. През
тази епоха за първи път се заговори и за „свръхчовеци“,
които стоят по-горе не само от законите, на които искаше
да  ги  подчини  буржоазното  общество,  но  стоят  по-горе
изобщо от човека като антропологически и психологически
тип. Закъснелият идеолог на средновековието Фр. Ницше,
както бе  вече  отбелязано по-горе,  поде отново идеята  за
„свръхчовека“ и от края на 19 век та до наши дни тя стана
много популярна всред буржоазната интелигенция. Когато
след  първата  световна  война  реакционната  буржоазия  се
видя  застрашена  от  „опасностите  на  класовата  борба“  и
предприе  открита  диктатура  над  работничеството  и
народните маси, тя, както нейните деди от 18 век, прикри
тази диктатура зад маската на необикновените личности,
на „свръхчовека“. Под маската на „свръхчовека“ тя създаде
водаческия институт В самото начало на диктаторските си
попълзновения,  когато  още  се  бояха  от  демократичното
настроение на народните маси, идеолозите на буржоазията
защищаваха  водачеството  в  името  на  демокрацията.
Отделният човек, в чийто дух е въплътен духът на нацията,
можел  по-лесно  да  наложи  демократическите  реформи,
отколкото  това  могло  да  направи  парламентарното
мнозинство,в  което  попадат  хора  с  най-различни



наклонности. Но с закрепване на диктатурата потребата от
игра  на  демократизъм  намалява  и  на  вожда  започват  да
приписват други черти. Водачът е олицетворение на духа
на нацията!  Той е гений и свръхчовек,  следователно той
вижда  и  чувствува  по-добре  на  къде  го  зове  духът  на
нацията. За мистичната връзка между водача и народа ето
какво ни учи един от българските фашисти:

„Народната общност като единство в мисли, чувства
и  желания  изисква  единство  в  нейното  водене  и
управление – единство в образуване на обща народна воля
и  осъществяването  им.  Ето  защо  народната  общност  е
логически свързана с  водаческия  принцип.  Водачът не  е
нещо отделно от общността, а е органически (?!) и духовно
сраснат е нея, изразява нейните мисли, чувства и желания,
чрез  своята  воля  дава  израз  на  народната  воля.  Затова
водаческото  управление  се  нарича  народно.“1 Такава  е
баснята за водаческата личност, предназначена да заблуди
народните маси, а действителността говори съвсем друго.
Идеята  за  водаческата  личност  в  Германия  изниква  най-
напред в средата на Пангерманскил съюз, основан през 90-
те години на миналото столетие, т.  е.  по времето, когато
монополистическият капитал е вече достатъчно узрял, за
да упражни своето решително влияние върху вътрешната и
външна политика на немските правителства. В този съюз
влизат най-едрите капиталисти от трите големи буржоазни
партии  –  консервативната,  национал-либералната  и
демократическата.  Между  членовете  на  съюза  са  граф
Штольберг,  председател  на  Райхстага  (народното
събрание), представителят на тежката индустрия Кирдорф,
представителят  на  съюза  на  селските  хазяи  (едри
земевладелци) барон Вангенхайм. Привлечени са генерали
и професори, между които и прочутият природоизпитател
Ернст Хекел. Съюзът има за задача да пропагандира идеята

1 Владикин, проф. д-р. Борба за нов ред. 1943 г., стр. 64–65.



за разширение на германската империя и да подготви една
нападателна  война.  По  своя  състав  –  графове,  барони,
тежки индустриалци и крупни земевладелци,  генерали  и
професори  –  Пангерманският  съюз  има  възможност  да
влияе  върху  политиката  на  правителството.  По  негово
внушение Германия се готви усилено за война.  Докато в
началото на първата световна война щастието се усмихна
на германското оръжие, из средата на Пангерманския съюз
бяха набелязани „немските цели на войната“. Според тия
цели  жизненото  пространство  за  немците  трябва  да  се
вземе от Русия, при което заграбените територии трябва да
бъдат  обезлюдени.  Като  такива  са  посочени  Украйна,
Полша и Прибалтийските страни. Освен това във „Велика
Германия“  –  с  тази  програма  съюзът  излиза  в  самото
начало на своята дейност – трябва да влязнат Нидерландия,
Белгия,  немска  Швейцария,  Австро-Унгария,  Румъния  и
Сърбия. Но войната, както е известно, не тръгна по пътя,
който и|  чертаеха пангерманистите. През втората половина
на 1916 година всред измъчените народни маси в Германия
започва силно брожение. В средата на Пангерманския съюз
и групиралите се около него организации започват да се
оплакват  от  мекушавостта  на  тогавашния  министър-
председател  Бетман-Холвег,  от  нерешителността  на
Вилхелм II, когото наричат „пасивен агерой“ на световната
война;  оплакват  се  от  Райхстага,  който  е  склонен  на
компромиси.  Военнолюбците  от  „националния  фронт“
искат война до пълна победа, искат пълно реализиране на
„немските цели на войната“. Но затова е необходима силна
власт вътре в страната, която да се справи с вълненията на
работниците,  да  разтури  Райхстага.  С  една  дума,  във
върховете на немската буржоазия търсят диктатор, комуто
прикачват по-мекото име фюрер (водач). И това става още
през първата световна война.  Още през 1917 год. един от
членовете  на  Пангерманския  съюз  пише:  „Ние  очакваме



новия господин, комуто ние вярно ще служим и помагаме;
ние очакваме този немски държавен мъж, който е длъжен
да се отличава с всички качества на фюрер (чети: диктатор.
М. Д.). Ние се нуждаем от фюрер начело на нашия народ,
който  добре  би  разбирал ценността  и  благородството  на
своя народ; той е длъжен да възпита от немците истински
граждани“(чети: настоящи роби. М. Д).1

Така  още  през  време  на  първата  световна  война  в
Германия  бе  поставена  проблемата  за  фюрера,  т.  е.
диктатора.  Близо  две  десетилетия  се  обсъжда  тази
проблема в периодическия печат и в отделни съчинения, т.
е.  близо две години реакцията в Германия се подготвя и
дебне  да  мине  към  открита  диктатура.  В  този  период  е
начертана цялата платформа и  изработена идеологията на
по-сетнешния  хитлеризъм.  И  едното,  и  другото  е
извършено от върховете на немската буржоазия, в средите
на  немските  барони  и  графове  и  интелектуалните
представители на тия среди – професори и генерали. Как
чрез  тази  класа  е  намерил  израз  „народният  инстинкт“,,
когато,  първо,  тя  живее  далече  от  народа  и,  второ,
институтът  на  водача  е  замислен  с  оглед  на  открита,
диктатура  върху самия народ?  Интересно е  при  това,  че
когато  немската  буржоазия  решава  да  прибегне  към
диктатурата,  тя  в  избора си  се  колебае  върху кого да  се
спре: Хитлер или Хугенберг. Предпочитанието пада върху
първия от тях само защото той бе издържал блестящ изпит
с  неговите  щурмови  отреди  в  нападенията  върху
пролетарските  маси  бяха  показали  голяма  „смелост“.  Но
още  преди  да  се  спре  върху  определен  диктатор
буржоазната  преса  бе  успяла  да  го  представи  като
„свръхчовек“; на немския народ не остава освен да следва

1 Цитирано по Я. М. Деборин. Пангерманизм и гитлеризм. Известия
Академии Наук СССР, Серия истории и философии. Москва, 1946 г.,
стр. 113.



с покорност и доверие повеленията на „свръхчовека“.  На
помощ  са  призовани  мистиката  и  демагогията.  Щом
народната  „общност  е  единство  в  мисли,  чувства  и
желания“, тя трябвало да добие единства и във волята. И
ето че „органически“ и духовно срасналият с „народната
общност“  вожд  налага  пълно  единство  и  във  волята  на
народа. Що ни остава нам, простосмъртните, освен да се
радваме  и  слушаме  това,  което  ще  ни  каже  водачът-
свръхчовек? Всеки опит да се контролират делата на водача
е излишен. „Щом като имаме щастието – пише цитираният
по-горе  италиански  фашист  Бодреро  –  да  сме
съвременници  на  така  свръхнадарен,  на  всички  нам
смъртни остава да го слушаме с радост.“

След такива демагогски похвали, които се подемат на
хиляди гласове в пресата, иде ред на самите водачи да се
рисуват пред масите в краските на необикновени хора, на
гении  и  свръхчовеци.  „Аз  признавам  и  се  гордея  –
безсрамно говори за себе си Мусолини, – че обладавам жив
и деятелен дух.“ В този ден, в който диктаторът на Италия
би почувствувал, че „вечното душевно безпокойство“ би го
напуснало, той би сметнал, че е свършено с него. „Яз не
съм  драскач  –  продължава  „творецът  на  Италианската
империя“,  –  а  вечен  пътник,  който  никога  не  признава
достигнатия етап за последен.“ Дори неврастеничният шеф
на превратаджийското правителство у нас от 1923 година
не се стеснява да говори за водача като за богоизбран или
когото провидението е натоварило с тежката мисия да води
народа си. След самохвалията от този род започва отново
пресата,  както  и  оратори  от  всевъзможен  калибър,
ласкатели и т.  н.  Нямаме основание да се съмняваме,  че
буржоазията не е  била признателна на тия,  които според
нейните  схващания  са  я  спасили  от  „червената
революция“.  Всичката  работа  е  именно  в  „червената
революция“. Пред нейния призрак загрижените за своите



капитали даваха вид пред народните маси, че и те следват
повеленията на народните гении и „свръхчовеци“ – нали в
тях  е  въплътен  националният  дух.  Отдалечеше  ли  се
призракът  на  „червената  революция“,  капиталистите
нашепваха  на  ухото  на  „свръхчовеците“  други  свои
желания  –  да  поведат  народните  маси  за  завладяване  на
чужди земи. Необходими са сурови материали и пазари. И
не  се  излъгаха.  „Свръхчовеците“  направиха  и  това.
Излъгаха се само в окончателния изход на войната.

Водаческият  институт  бе  опит  да  се  даде
демократически  вид  на  диктатурата,  която
капиталистическата  класа  води  срещу  работническите  и
народни  маси.  Намерила  послушно  оръдие  в  лицето  на
„водача“,  капиталистическата  класа  искаше да  внуши на
народните  маси мисълта,  че  тя  също така  следва  водача
както  останалите  маси.  В  същност  водачът  беше  умело
воден от капиталистическата клика. Нито един институт в
историята  не  е  крепен  с  повече  лицемерие,  лъжи  и
демагогия! 

Другата страна на идеята за „народната общност“

Грижите,  които полагат  фашистите за мирогледа на
народните  маси,  идат  не  само  от  желанието  да  бъдат
отклонени те от класовата борба, но и да бъдат подготвени
за друг вид борба, от която фашистите не само не се бояха,
но която планомерно организираха и подготвяха.  Това бе
войната, която човечеството току-що изживя. В тази война
те се надяваха,  не,  те вярваха,  че ще успеят да разсипят
съветската  държава.  Съществуването  на  последната  в
техните  очи  бе  опасен  пример  за  работничеството  з
собствените  им  страни.  Покрай  решението  на  тази  от
първостепенна  важност  за  нея  задача  реакционната
буржоазия  се  надяваше  да  завладее  страни,  от  които  да
черпи  сурови  материали.  Оставаше  да  се  подготвят



психологически и идеологично собствените народни маси
за такава задача. В това именно бе впрегната фашистката
интелигенция  с  нейната  „теория“  за  расовото
превъзходство. Немският народ бе провъзгласен за висша
раса; нарекоха го още северна раса и поставиха за идеал на
северния човек да бъде той „светлокосо животно“.

Светлокосото животно трябваше да бъде оголено от
всякакви етически настроения, като се предостави само на
своите груби животински инстинкти.1 Иначе фашистите не
можеха да  разрешат  ония задачи,  които стояха пред тях:
разрушение на социалистическата държава и обезлюдяване
на цели страни. В услуга на тази задача се поставя не само
грамадната  преса,  но  и  литературата,  „науката“  и
„философията“.  Цялата  културна  дейност  на  немската
интелигенция,  а  заедно  с  туй  и  на  интелигенцията  в
другите  страни,  в  които  господствуваше  фашизмът,  се
насочва към тази задача. Сигналът бе даден от горе. Още
през  1933  г.,  непосредствено  след  вземане  на  властта,
Хитлер телеграфира на конгреса на немските философи да
се  погрижат  за  мирогледа  на  Третия  райх.  Започна  се
проповед на най-дивашки схващания. 

От миналото е извикано на живот всичко, което е в
състояние  да  замъгли  съзнанието  на  широките  народни

1 Разбира  се,  водачите  трябваше  да  дадат  пример  за  такова
животинство  и  ето  как  един  хитлеристки  историк  (Неуск  Hans.
Deutchlands  Befreiungskarnpf.  1918–1933  г.,  стр.  84--83)  рисува
немския водач: „Адолф Хитлер е истинско животно, обладаващо във
висока  степен  тези  качества,  с  които  се  отличават  животните;  в
цялото си поведение той се ръководи от инстинкта, а не от разума.
Животинските инстинкти безпогрешно му показват пътя, който той
трябва да следва.“Цитирано по М. Деборин. Увод, стр. 108. Ако тази
книга не е писана в Германия и не е излязла през същата година,
когато  Хитлер  грабна  властта,  човек  можеше  да  помисли,  че  тук
имаме работа с злостна подигравка. Но тя е похвала. Животинството
бе най-високото състояние, до което бе дошла немската хитлеристка
паплач. 



маси.  Главно  място  в  идейния  поход  е  отведено  на
учението за расовото превъзходство, учение, което всякога
е  било  оръдие  в  ръцете  на  експлоататорските  класи.  То
възникна още в древните времена – при робовладелческото
общество.  През  първите  векове  на  християнската  ера  то
дели хората на адамити и преадамити. Последните господ
сътворил  преди  Адам  заедно  с  животните.  Те
представляват  по-нисша  раса.  Тях  именно  купуват  и
продават  „християните“  –  търговци  на  роби.  Идеята  за
расовото  предимство  се  поддържа  през  цялото
средновековие  от  аристокрацията;  всред
аристократическите  среди  тя  живее  и  след  Френската
революция, чак до наши дни. Но никога по-рано тя не е
вземала такъв вид, какъвто взе през време на фашисткия
режим. Отначало расистите подчертаваха външните белези
на човека като негови расови признаци. Но се видя, че в
такъв  случай  самите  вождове  на  немския
националсоциализъм не могат да минат за представители
на  висшата  арийска  раса.  Тогава  идеолозите-расисти
изхитруваха,  че  расовите  белези  се  носят  от  кръвта,  а
расовата  принадлежност се  проявява  в  делата на  човека.
Това значеше, че фашистките постъпки на човека говорят
за принадлежността му към висшата раса, а нефашистките
постъпки го поставят в редовете на нисшата раса. Така че с
право  съветският  дипломат  Литвинов  в  речта  си  през
декември  1933  г.  каза,  че  „расата  престана  да  бъде
етническо и антропологическо понятие и стана нещо като
названието на боева организация“. В духа на учението за
расата обществените явления се третират като биологични.
Класовата  борба  се  превръща  в  расова  борба.  Тук  бива
умело  използувано  учението  за  „нацията-организъм“.
„Нацията  организъм“  живее  между  подобни  „нации-
организми“.

Отношението между тия организми е такова, каквото



е  отношението  между  животинските  организми:  по-
силният  изяжда  по-слабия!  Представителите  на  висшата
раса  имат  право  да  унищожат  нисшите  раси.  Такъв  е
биологичният  закон.  R  нисша  раса  е  преди  всичко
славянската.  Зад  тази  завеса  се  провежда  проповедта
против Съветския съюз преди всичко, а след туй и против
останалите  славянски  народи.  На  сцената  излиза  най-
новата  немска  „антропологическа  наука“.  Повежда  се
сравнение  между  висшата  северна  раса  и  нисшата
славянска, като се сочат разлики, засягащи устройството на
зъбите, та чак как дъвчат храната си хората от висшата и
тия  от  нисшата  раса.  Изводът  е  един,  подет  от  преса  и
„научни съчинения“  :  човекът от  нисшата раси  стои  по-
близо  до  маймуната  отколкото  до  човека  в  истинския
смисъл на думата!

Остава да се възпитат фашистките среди и народните
маси в  достатъчна  жестокост,  остава  да  се  вживеят  те  с
животинска  стръв  към  нисшите  раси.  „Светлокосото
животно“  трябва  да  се  държи  като  истинско  животно.
Немската аристокрация отдавна е изработила своя етика на
жестокостта към народните маси и другите народи. Това бе
учението на  Ницше за  силните и  слабите.  На слабия  не
трябва  да  се  помага.  Да  причиняваш страдания  и  да  си
спокоен,  в  това  се  състои величието.1 И милиони немци
преживяха  „величието“.  Вестниците  донесоха,  че  когато
горял  еврейският  квартал  във  Варшава  и  нещастниците
скачали  от  5-я  и  б-я  етаж,  наблюдаващите  тия  ужаси
немски офицери посрещали всяко скачане с гръмък смях!
Човечеството разбра „великото“ по пещите за изгаряне на
живи хора  в  Майданек  и  др.  места  в  Полша.  То  разбра
етиката  на  жестокостта  по  изгладняванията  в
концентрационните лагери, по машините-душегубки. Само
едно  нещо  проповедникът  на  жестокостта  не  можа  да

1 Fr. Nietsche, Werke, том X, стр. 246.



предвиди; той не можа да отгатне индустриалния дух на
своите потомци и че те не само ще постъпват жестоко, но
ще съумеят да използуват пепелта от изгорелите човешки
тела за тор на полетата; че от мазнините на човешките тела
може  да  се  изкарва  сапун,  че  може  да  се  препарират
човешки  глави,  а  кожите  на  предварително  татуирани
нещастници да служат за изработване на дамски чанти...

Пита  се:  докъде  стигнаха  в  това  отношение
българските фашисти? По отношение за расата те бяха по-
скромни.  Те  не  провъзгласиха  българския  народ  за
представител на висшата раса – бояха се може би от своите
господари – немци. Но това не им попречи да спекулират и
демагогствуват с кръвта като носител на народната душа.
Що се  отнася  до жестокостта,  те  не  паднаха  по-долу от
своите  учители.  Но  паметта  на  моите  читатели  е
достатъчно богата с факти от тоя род, за да няма нужда да
ги повтарям тук. 



Заключение

Достатъчен е един дори и повърхностен поглед върху
съвременната  социална  динамика  за  да  се  констатира
разрастването  и  навлизането  в  управлението  на  крайно
десни партии в редица държави в ЕС. За съжаление тази
тенденция не е  затихваща,  а  нарастваща.  Тревожно е,  че
във водещите европейски държави антисемитизмът става
ежедневие. 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 продължава
разсъжденията си, „но то обаче не изненада никого, защото
антисемитизмът е станал вездесъщ; станал е ежедневие и
привичка  (http://www.dw.com/bg/).  Едно  от  последните
съобщения  е,  че  въпреки  инкриминираната  „защита  на
фашизма“ в Италия неонацисти готвят партия таен план за
създаване  на  нова  нацистка  партия  и  при  обиските  из
цялата страна е открила огнестрелно оръжие. В 16 града са
установени „значителен брой заподозрени с разнообразен
социален  статус,  живеещи  на  различни  места,  но
обединени от същия идеологически фанатизъм и желаещи
да  създадат  открито  пронацистко,  ксенофобско  и
антисемитско  движение“,  казват  от  полицията.  Бъдещата
структура  си  има  дори  измислено  име  –  Италианска
националсоциалистическа  партия  на  работниците.  Пред
медиите  полицията  демонстрира  различни  предмети,
включително  свастики  и  портрети  на  Адолф  Хитлер,
конфискувани  в  обиските  на  19  места.  Открито  е  и
значително  количество  оръжие,  включително  пистолети,
ловни  пушки  и  арбалети.  Групата  е  поддържа  връзки  с
екстремистки  организации  в  чужбина  –  предимно  в

http://www.dw.com/bg/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81/a-43192934


Португалия,  Великобритания  и  Франция  (https://www.
marginalia.bg/novini/vapreki-inkriminiranata-zashtitata-na-
fashizma-v-italiya-neonatsisti-gotvyat-partiya/). 

Вестникарските  статии  от  типа  „Фашизмът  се
завърна  и  България“  (https://www.segabg.com/category-
observer/
fashizmut-se-zavurna-i-bulgariya-otnovo-e-chast-nego –  1
ноември 2018) не са шокиращи, защото е нужна само една
разходка  по  улиците  на  София  за  да  констатира
присъствието  на  пречупените  кръстове,  продажбата  на
книгите на Хитлер, Луков-марш, езика на омразата и т.н.
(Неофашизмът:  същност  и  съвременни прояви.  С.  2016).
Завръщането на фашизма е фактически онова, което казва
Хана  Аренд  за  злото,  превръщането  му  в  обикновено
ежедневие, т.е. легитимация на насилието. 

Не е нужно да се изброяват редица събития за да се
констатира  факта,  че  днес  една  от  опасностите  в
международен  и  национален  аспект  е  разрастването  на
национализма,а с това на расизма, ксенофобията, фашизма
(нацизма) и др. Не е нужно човек да наблюдава случващото
се  днес  за  да  констатира  без  особени  усилия  онези  14
характеристики, които посочи Умберто Еко като типични
за фашизма или както той го нарече за Ур-фашизъм, вечния
фашизъм  като  традиционализъм,  ирационализъм  вместо
критицизъм, индивидуална и социална фрустрация, липса
на  ясна  социална  идентичност,  аристократичен  и  военен
елитизъм  като  презрение  към  слабия,  политически
популизъм и др. (http://chitanka.info/text/13189).

Третия комитет на  Генералната асамблея на ООН по
социалните  и  хуманитарни  въпроси  прие  поредния
документ „Борба с героизацията на нацизма, неонацизмом
и  другими  видове  практики,  които  способстват  за
ескалация  на  съвременните  форми  на  расизма,  расовата
дискриминация,  ксенофобията  и  свързаните  с  тях

https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/
https://www.segabg.com/category-observer/fashizmut-se-zavurna-i-bulgariya-otnovo-e-chast-nego
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нетолерантност“.  
Показателно е,  че  само две  страни гласуват отрицателно
САЩ и Украйна.

Тази  ситуация  дава  основание  на  ОЕБ  „Шалом“да
заяви: „...ние сме силно разтревожени от нарастващия брой
на инциденти 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  повечето  лидери  на  политически  сили.“
(www.shalom.bg/).

Показателно  е,  че  за  Резолюция  на  Европейския
парламент  относно  нарастването  на  неофашисткото
насилие в Европа са гласували с „да“ само 355 от общо 751
депутати. Зелените и крайнолевите напълно са подкрепили
резолюция,  при  социалистите  и  демократите  няма  нито
едни който да е против, но има двама въздържали се. 

Не  се  ли  създават  благоприятни  условия  за
развитието  на  фашизма  (нацизма)  след  като  ЕС  приема
резолюция  за  значението  на  европейската  историческа
памет  за  бъдещето  на  Европа,  в  която  се  приравняват
нацистка  Германия  и  Съветския  съюз,  като  се  игнорира
факта, че много по рано, през 1938 г., с т.нар. Мюнхенско
съглашение  Великобритания,  Франция  и  Италия
капитулират  пред  Хитлер,  който  окупира  части  от
Чехословакия,  с  което  фактически  му  позволяват  да
започне  по-късно  Втората  световна  война.  А  Полша  с
помощта  на  Вермахта  завзема чешката  Тишинска област
(Волгин 2019).

Българските философи не остават равнодушни
към  разширяването  на  фашистката  (нацистка)
идеология и активно се противопоставят. Те отхвърлят
света,  в  който  доминира  насилието,  моралът  на  силния,



расизма,  ксенофобията,  антисемитизма,  антиславянството
и се борят за утвърждаване на свят на безкористната воля,
т.е. светът на безкористното действие и солидарността. Те
отхвърлят  расово-културната  йерархия  и  защитава
равнопоставеноста на всички раси и култури, на мястото
на социалния дарвинизъм с  неговата борба за  ресурси и
господство  българските  философи  поставя
сътрудничеството  и  взаимно  обогатяване,  на  мястото  на
крайният индивидуализъм – реализацията на личността в
колектива  общността,  на  инструменталните  пазарни
ценности  се  противопоставят  безусловния  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  необходимостта  от
„последен  скок“  в  човешката  история  с  издигане  на
понятието „ние“,  което да замести наследеното от векове
разделение „ние – те“ (Бауман 2017).
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