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Авторитетни преценки

Делото на Рокер е изключително творческо и свидетелства 
за една рядка оригиналност на духа. Безбройни факти и идеи са 
изложени по напълно нов и убедителен начин. Аз намирам тази 
книга за изключително важна и пълна с поуки.

Алберт Айнщайн

Делото на Рокер представлява важен принос за политическа
та философия, както поради дълбоките му и обширни анализи на 
много прочути автори, така и поради неговата блестяща крити
ка на идолопоклонничеството пред държавата •  най-разпростра- 
неното суеверие в наше време. Надявам се, че ще намери широк 
кръг читатели във всички страни, където такава мисъл все още 
не е забранена.

Бертран Ръсел

Чувствам се чистосърдечно щастлив да притежавам тази цен
на книга, пропита с изключителна духовност и бих желал да я по
ставя на разположение на възможно най-широк кръг от хора по 
света. Тя ще бъде добър пътеводител за всеки, който се занима
ва с проблемите на нашето време и има стремеж да размишлява. 
Самият аз бях дълбоко впечатлен от смисъла и съдържанието на 
тази книга, както и поради нейните изключителни качества. Тя 
ще послужи като противовес на погрешните доктрини, разпрос
транявани настойчиво и криещи опасност.

Томас Ман



КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ
Известен журналист и историк на културата, в младите си години Рудолф 

Рокер е сред социалистическата младеж, но поради принципни несъгласия 
се дистанцира от нея. При пътуване до Париж се запознава с Жан Грав, 
Луиза Мишел, Малатеста, Петър Кропоткин. Известно време живее в Анг
лия, където редактира редица вестници-близки до анархо-синдикалистични- 
те среди. Годините на Първата световна война прекарва (като гражданин на 
вражеска страна) в английски концлагер.

През 1922 г. в Берлин е един от главните участници при възстановяване
то на Международната работническа асоциация, на конгреса на която са 
присъствали и българските делегати Борис Янев и Петър Лозанов.

Когато през 1933 г. в Германия идват на власт нацистите, за свободоми- 
слещите умове настъпва трагично време. Започва поход срещу всички, кои
то нямат "арийски" произход, политическите противници на режима, неза-. 
висимата интелигенция, срещу обикновените хора, които не подкрепят или 
не искат да знаят за "Фюрера".

Нацизмът е нагъл и безскрупулен. Хиляди хора са избити незабавно, в 
затвори и концлагери са хвърлени милиони. За да спасят живота си са при
нудени да емигрират научни и културни дейци като Айнщайн, Ремарк, Сте
фан Цвайг и много други. Между тях е и Рудолф Рокер. Първото издание на 
неговия шедьовър - настоящата книга - излиза на английски в САЩ. По-кьс- 
но е преведена на основните европейски езици.

За Рокер истинската култура е неразривно свързана с устрема на чове
чеството към свобода, справедливост, материална обезпеченост и трябва 
да стои в основата на цивилизацията. Книгата е разказ за хилядолетните 
борби на хората за постигане тези цели на естествения хуманизъм. И за 
великите умове на миналото и развитието на техните идеи.

Авторът показва, че нацията и държавата са рожби на общества, осно
вани на подчинението и експлоатацията на широките слоеве на население
то от привилегировани и богати малцинства. Те не са естествен продукт на 
развитието, а са наложени на хората от привилегированите групи и-се бази
рат не на естествени закони на развитието, а на религиозна вяра в тяхната 
необходимост и неизбежност. Вяра, втълпявана в умовете на хората от реа
кционни и продажни политици, интелектуалци и попове.

Национализмът винаги е бил враг на културата, която в действителност е 
рожба и достояние на цялото човечество. Нацистите твърдяха, че само гер
манската раса е способна за културно развитие и само немската култура е 
истинска; днес ни втълпяват подобни теории по отношение американската 
нация и култура.

Но има и нещо ново, което Рокер не е предвидил - в наше време култура
та вече е стока, която ще се произвежда (само) в "белите" страни, най-вече в 
Америка и за която ние - всички останали - ще трябва да плащаме. А нацио
нализмът е доктрина, внедрявана упорито от господарите на света в страни
те от Юга; целта е разделянето и противопоставянето на хората по етничес
ки и национални (но не и по класови!) признаци, организирането на малки 
локални войни между тях и затвърждаване на господството на международ
ния крупен финансов капитал. Неотдавнашните примери в страни от Афри
ка и в съседна Югославия го доказват безусловно. От тази гледна точка кни
гата е особено актуална.

Настоящето издание е направено с незначителни съкращения. Акценти
те в текста са на редакторите и имат за цел по-лесен достъп до многоброй
ните примери и цитати и възможност за справки.

л Редакцията



ПРЕДГОВОР КЪМ АНГЛИЙСКОТО ИЗДАНИЕ "

Първоначално тази книга бе предназначена за кръг от германски 
читатели и трябваше да излезе в Берлин през есента на 1933 г., но 
ужасната катастрофа, която внезапно сполетя Германия и понастоя
щем заплашва да се превърне и в световна катастрофа (този предго
вор е писан в 1936 г., преди Втората световна война - б.ред.), внезап
но постави точка на всяка дискусия върху социалните проблеми там. 
Че такова едно произведение не можеше да излезе в този момент в 
Германия е разбираемо за всеки, който познава -  макар и повърхнос- 
тно - проблемите и социалните условия на така наречения „Трети Райх“, 
особено като се има предвид, че изразеното в тези страници е рязко 
противоположно на всички теоретически постулати, върху които се 
базира идеята на „Тоталитарната държава“.

От друга страна, събитията, които се развиха през последните че
тири години в моята родна страна дадоха урок на света, който не мо
жа лесно да бъде разбран, но бе ясно потвърдено до най-малките по
дробности всичко онова, което бе вече казано в тази книга. Налудни
чавото намерение всички прояви в социалния и интелектуален живот 
на един народ да се поставят в синхрон с ритъма на една политическа 
машина, като всяка мисъл и човешко действие се вместят в прокрус- 
товото ложе на законовите механизми на държавата - неминуемо ще 
доведе до вътрешен колапс на всяка интелектуална култура, тъй като 
последната е немислима-без пълната свобода за реализация.

Деградацията на литературата в Хитлеристка Германия, свеж
дането на науката до един расистки фанатизъм, който претендира 
да подмени всички етични принципи с етнологични концепции; разру
ха на театъра, мистификация на общественото мнение; поставяне на
мордник на пресата и всяко начинание за свободна изява на народна- 
та воля и чувство, подчиняването на публичните администрация и пра
восъдие на един брутален партиен фанатизъм;-безмилостното смаз
ване на всяко работническо движение; провеждането на средновеко
вен „лов на евреи“; вмешателство на държавата даже и в най-интим“‘ 
ните сексуални отношения; пълното премахване на религиозната и по
литическа съвест; неописуема жестокост в концентрационните лаге
ри; политически убийства по държавни съображения; изгонване от со
бствената им родна страна на най-ценните интелектуални среди; ду- 
ховно отравяне на младежта посредством държавна пропаганда, сее
ща омраза и нетолерантност; непрекъснати призиви към най-низките 
инстинкти на масите чрез безскрупулна демагогия,-съгласно която цел
та оправдава средствата; поддържането на постоянна заплаха срещу 
мира в света, посредством една военна система - развратна до краен 
предел и типично лицемерна политика, целяща разочарование и не
доверие сред приятели и неприятели и която не зачита нито принципи
те на справедливостта, нито подписаните договори. Такива са неиз
бежните резултати от тази система, в която Държавата е всичко, а 
Човекът - нищо. Но нека не се лъжем. Тази реакция, която постоянно. 
печели почва при съществуващите икономически и политически усло
вия, не е от периодичните феномени, които изникват понякога в ис-
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торията на всяка страна. Не е една проста реакция, отправена срещу 
недоволни слоеве от населението или против някои движения и диси- 
дентски течения на мисълта. Това е реакция против културата и изоб
що - против всички интелектуални и социални постижения на послед
ните столетия. Реакция, която заплашва да задуши всяка свобода на 
мисълта. Това е връщане назад към нов период на варварство, на 
който са чужди изискванията за по-висока социална култура и чиито 
представители дават път на фанатичната вяра, че всички намерения и 
решения в националния и международен живот трябва и могат да бъ
дат постигнати единствено посредством меча.

Един абсурден национализъм, който игнорира напълно всички ес
тествени нрави на общия културен свят е развит до такава степен, че 
се превърна в политическа религия и в последна форма на тирания, 
облечена в дрехите на тоталитарната държава, признава човешката 
личност само доколкото може да бъде придатък на политическия апа
рат. Последица от тази безумна идея е механизиране на целокупния 
обществен живот. Индивидът се превръща в прост винт, колело на 
нивелиращата всичко държавна машина, която става цел сама за се
бе си. Нейните диригенти не толерират никакво лично право, нито ка
квото и да било мнение, което не е безусловно в съгласие с принципи
те на държавата. Концепцията „ерес“, изникнала по време на най-мра- 
чните периоди на човешката история, е издигната понастояшем в по
литическо превъзходство и намира израз в фанатичното преследване 
на всички онези, които не могат да се подчинят безусловно на новата 
политическа религия и на всички, които не са изгубили уважението 
към човешкото си достойнство и свободата на мисъл и действие.

Грешка и гибелна измама е да се вярва, че подобни феномени мо
гат да се появят само в дадени страни, които се нагаждат към тях, 
поради присъщите им национални черти. Тази суеверна вяра в колек
тивни интелектуални и духовни качества на народи, раси и класи ни 
причини много беди и стана пречка за по-дълбокото познаване на раз
витието .на социалните феномени и събития. Където съществува тясно 
сходство между различните човешки групи и близост в тяхното кул- 
турно ниво, идеите и движенията не са сведени, разбира се, само до 
политическите граници на различните държави. Те изникват и се на
лагат навсякъде, където има известни благоприятни икономически и 
социални условия на живота. Тези условия и обстоятелства понастоя
щем съществуват във всяка страна, повлияна от нашата модерна ци
вилизация, даже и когато степента на това влияние не е еднаква нав
сякъде.

Злополучното развитие на днешната икономическа система, ко- 
ято води до огромно натрупване на богатства в ръцете на нищож
ни привилегировани малцинства и непрекъснато обедняване на ши
роките народни маси, разчисти пътя на настоящата политико-социап- 
на реакция, като я облагодетелства g всички средства и във всички 
форми. Тя пожертва общите човешки интереси заради частните таки
ва на известни индивиди и по този начин подкопа системно отношени
ята между хората. Нашата модерна икономическа система разчлени 
социалния организъм на неговите отделни съставни части, прекрачи 
социалното чувство на индивида и парализира свободното му разви
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тие. Раздели обществото на враждуващи класи вътрешно във всяка 
страна, & външно - раздели общия културен кръг на враждебни една 
на друга нации, които се дебнат и мразят взаимно. Поради техните 
непрекъснати конфликти се рушат истинските връзки на обществения 
им живот.

Не може да се смята, че доктрината за класовата борба е вино-
вна за това положение на нещата, тъй като никой не се е разбунтувал 
за да смени икономическите стълбове, които служат за опора на тази 
доктрина и да насочи общественото развитие по други пътища. Една 
система, която е готова да пожертва благоденствието на широки сло
еве от народа или на цялата нация и принудително да разхлаби соци
алните връзки поради егоистичните икономически интереси на нищо
жни малцинства - води неминуемо до постоянна война на всеки про
тив всички. 1

За оня, който е насочил своя дух и разбиране към такова схваща
не, сигурно са му чужди и напълно неразбираеми големите проблеми, 
които поставя нашето време. Нему остава единствено бруталната си
ла като последно средство, за да крепи една система, която отдавна е 
осъдена от хода на събитията.

Ние забравихме, че индустрията не е цел сама за себе си, а само 
средство, за да осигури на човека неговото материално съществува
не и му позволи да се възползва от превъзходството на една по-висо
ка интелектуална култура. Там където индустрията е всичко, а човекът 
- нищо, започва господството на безмилостния икономически деспо
тизъм, който е не по-малко злополучен в своите последици от който и 
да било политически такъв. Тези два деспотизма взаимно се укрепват 
и подхранват от едни и същи източници. Икономическата диктатура на 
монополите и политическата такава на тотапитарната държава произ
тичат от едни и същи антисоциални намерения. Техните управляващи 
се стремят да подчинят безбройните прояви на обществения живот на 
ритъма на механичната машина и сведат целия живот до безжизнени 
форми.

Докато все още не сме лишени от мъжество, нека да погледнем в 
лицето тази опасност и да се противопоставим на това развитие, кое
то безвъзвратно ще ни доведе до социална катастрофа - и най-добри
те конституции не ще имат никаква стойност, а легалните и гарантира
ни права на гражданите ще изгубят истинското си първоначално зна
чение. Това е имал предвид Даниел Вебстер, когато казваше: „И  най- 
свободното правителство не би могло да издържи за дълго, ако тен
денцията на закона клони към бързо акумулиране на собственост в ръ
цете на малцина и до обедняване и подчинение на масите. “

Оттогава насам икономическото развитие на обществото доби фор
ми, които надминават и най-мрачните опасения на човека и понастоя
щем представляват опасност, чието значение едва ли може днес да 
бъде схванато и оценено. Този развой и непрекъснат растеж на вла
стта на една политическа бюрокрация, неспособна да разсъждава, ос
вен да управлява, да подчинява и следи живота на човека от люлката 
до гроба, систематически го лишава от непринудената му човешка со
лидарност и чувството за лична свобода и непрекъснато поддържа 
страха от тотапитарната държавна тирания срещу културата.
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Световната война от 1914 - 1918 г. и нейните ужасни последици 
(които са едновременно резултат на борбата за икономическа и поли
тическа власт вътре в днешната обществена система) ускориха силно 
този процес на парализа и разрушение на социапното чувство. При
зивът за диктатор, който да сложи край на всички смутове на епохата 
е просто резултат на този духовен и интелектуален декаданс на чове
чеството, което кърви от хиляди рани, губи доверие в себе си и измам- 
но се надява на чужда сила, вместо да я получи чрез обединение на 
собствените сй такива. *

фактът, че народите днес нямат достатъчно ясно разбиране за то
ва катастрофално състояние на нещата показва, че силите, които ос* 
вободиха някога Европа от нещастието на абсолютизма и отвориха 
нови пътища за социален прогрес - днес тревожно слабеят. Смелите 
действия на нашите велики предшественици са почитани и празнува
ни само по традиция. Голямата заслуга на либералната мисъл на пре
дшестващите поколения и народни движения,' които изникнаха от нея, 
се състои в това, че разби властта на абсолютната монархия, която 
беше парализирала в продължение на векове всякакъв интелектуа
лен прогрес и бе пожертвала живота и благосъстоянието на нацията 
на ламтежа за власт на нейните господари. Либерализмът от този 
период представляваше бунт на човека против робството на една 
непоносима върховна власт, която не зачиташе човешките права и 
третираше народите като стада, предназначението на. които се състои 
в това - да бъдат доени от държавата и привилегированите класи. По 
този начин представителите на либерализма се бореха за един соци
ален ред, който би ограничил държавната власт до минимум и елими
нирал нейното влияние в сферата на интелектуалния и културен жи
вот. Тенденция, която намери своето изражение в думите на Д ж е- 
ферсъН: „Най-добро правителство е онова, което най-малко управля
ва .  ̂ 1 * 1  ̂ ^

Очевидно е, че днес сме изправени пред лицето на една-реакция, 
която отива много по-далече от абсолютната монархия и с авторитар
ните си претенции-се стреми да предостави на „националната държа
ва" цялото човешко поле на действие. И така, както теологията на р а з -' 
личните религиозни системи уверяваше, че Бог е всичко и Човекът -  
нищо, така и тази модерна политическа теология смята, че нацията е 
всичко, а гражданинът - нищо. Че както зад „божията воля“ винаги се 
криеше волята на привилегированите малцинства, днес зад „нацио
налната воля*се крие егоистичният интерес на онези, които се смятат 
за звани да изразят тази воля по свой начин и да я налагат на народа 
чрез силата. -*

Целта на този труд 6 да разкрие и опише кръстосаните пътеки на 
тоба развитие и покаже тяхната първичност. За да представи релефно 
и ясно развитието и значението на модерния национализъм и негови
те връзки с културата, авторът бе задължен да изследва най-различни 
области, които имат помежду си някаква вътрешна връзка. Доколко е 
успял да изпълни тази си задача, ще съди само читателят. * >

Първата идея за тази книга се зароди в мисълта ми малко преди 
войната от 1914 -1918 г. и намери своя израз в цикъл от конференции 
и статии, отпечатени в различни вестници. Трудът ми бързо бе прекъ-
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снат след интернирането за четири години в концентрационен лагер 
в Англия като германски поданик по време на Първата световна вой
на и поради различни литературни занимания, докато накрая можах 
да завърша последната глава и приготвя книгата за печат, непосредс- 
твенно преди идването на Хитлер на власт. Скоро след това в Гер- 
мания се развихри „Националната революция“, която ме принуди, как
то и много други, да търся убежище в чужбина. Когато напуснах моята 
страна, можах да изнеса с мен единствено ръкописа на този труд.

От този момент не можех да считам за възможно публикуването 
му в тази редакция, тъй като той бе предназначен предимно за кръга 
от читателите в Германия. Така изгубих всяка надежда, че тази книга 
някога ще се публикува. Бях се примирил с тази мисъл, както и с тол
кова други, диктувани от трудностите на живота в изгнание. Но малки
те разочарования на един писател нямат никакво значение, сравнени 
с ужасната нищета на нашето време, под чието иго днес страдат ми
лиони човешки същества.

Изненадващо за мен по-късно дойде една неочаквана промяна. По 
време на обиколка с цикъл от лекции в САЩ, влязох в контакт със 
стари и нови приятели, които проявиха жив интерес към моя труд. На 
тяхната безкористност дължа, че в Чикаго, Лос Анжелес, а след това и 
в Ню Йорк се организираха специални групи, които се заеха със зада
чата да направят възможен превода на моята книга на английски, а 
по-късно и нейното публикуване в тази страна.

Освен това чувствам се специално задължен да изразя моята бла
годарност на д-р фредерик Роман, на професор Артур Бригс, на Т. 
X. Бел, на Валтер Е. Холоуей, на Едуард А. Кантрел и на Кларънс Л. 
Шварц, които заинтересуваха широк кръг от хора, като организираха 
конференции посветени на моята книга и така ускориха издаването и.

Имам едно специално задължение към господин Рей Е. Чейс, кой
то въпреки сериозни трудности поради физическото си състояние, се 
посвети на превода и корекциите на ръкописа на моя труд като изве
де докрай задачата, която може да оцени само онзи, който знае каква 
трудност представлява да преведеш на чужд език мисли, които са из
вън ежедневните представи.

И, last but not least (последно, но не маловажно - б.ред.), трябва да 
напомня тук и за моите приятели X. Йеф, С. В. Кук, съпругата му Сади 
Кук, Джо Голдман, Ж ана Левей, Арон Халперин, д-р И. А. Рабинс, 
И. Радиновски, Аделаида Шулкинд и Кропоткиновото дружество рт 
Лос Анжелис, които с тяхната самостоятелна дейност доставиха мате
риалните средства, за да може делото да види ден. На тях и на всич
ки, които положиха усилия и чиито имена не могат да бъдат споменати 
тук, моите най-сърдечни благодарности за преданото им другарство.

Чужденец в тази страна, намерих в нея толкова добродушен при
ем, който не бих могъл да си представя по-добър, а един човек в изг
нание е двойно по-чувствителен към такова великодушие. Дано това 
дело спомогне за пробуждане на заспалата съвест за свободата. Да
но стимулира хората да образуват фронт срещу опасността, която мо
же да се превърне в катастрофа за човечеството, ако то не се реши 
да сложи край на тази злокачествена язва. Тъй като думите на поета 
са валидни и за нас - цитирам:
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„ Човек с добродетелна душа не командва, 
нито се подчинява.
Властта като опустошителна чума -
корумпира всичко, до което се докосне.
... А подчинението - 
лишава гения от свобода и истина, 
прави хората роби и човешкия организъм - . 
механизиран автомат.“

> Рудолф Рокер
Кротон на Хъдсън, септември 1936 г.
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ГЛАВА I
НЕДОСТАТЪЧНОСТТА НА ВСИЧКИ 

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ
t- * п

Волята за власт като исторически фактор. Наука и интерпретация 
на историята. Недостатъчност на икономическия материализъм. За
коните на живата физика и „физика на обществото“. Важността на 
условията за производство. Завоеванията на Александър. Кръсто
носните походи. Папизъм и ереси. Властта като спирачка на иконо
мическото развитие, фатализъм на „необходимостите и историчес
ките неизбежности“. Икономическа позиция и социална дейност на 
буржоазията. Социализъм и социалисти. Психологически условия 
на всички трансформации в историята. Капитализмът и държавата.

Колкото по-дълбоко се изследват политическите влияния в история
та, толкова повече се стига до убеждението, че „волята за власт“ е била 
един от най-силните стимули в развитието на формите на човешкото об
щество:

Концепцията, според която всяко политическо и социално събитие е 
резултат единствено на евентуалните икономически условия и че единс
твено чрез тях то може напълно да се обясни, не издържа наистина при 
едно по-сериозно изследване. Всеки, който сериозно направи усилие да 
опознае причините на социалните феномени знае, че икономическите 
условия и отделните специфични форми на общественото производство 
са играли важна роля в историческото развитие на човечеството. Този 
факт се знаеше много преди Маркс да се бе опитал да го интепретира по 
свой маниер. Голям брой от изтъкнати френски социалисти като Сен Си-, 
мон, Консидеран, Луи Блан, Прудон и някои други в своите трудове 
посочиха това твърдение и е известно, че Маркс стигна до социализма 
именно поради изучаване на тези автори. От друга страна, разбирането 
на значението на икономическите условия в структурата на обществото 
е самата същност на социализма.

Не поддържането на тази историко-философска интерпретация е ко
ето насочва най-голямото внимание към марксическата формулировка, 
а особената форма, в която се изразява това познание и особеността на 
мисълта, с която Маркс утвърди своята концепция. Явно тук се чувства 
влиянието на Хегел, на когото Маркс бе ученик. Само „философът на 
абсолютното“, изобретателят на „историческите необходимости“ и „ис
торическите мисии“ можеше да му внуши подобна увереност на съжде
нието и да го накара да повярва, че се е добрал до основите на „закони
те на социалната физика“, според които всяко историческо събитие тря
бва да се счита като резултат на един естествено необходим икономиче
ски процес. Действително, последователите-на Маркс уподобиха „иконо
мическия материализъм“ с откритията на Коперник и Кеплер и не друг, а 
самият Енгелс твърдеше, че с тази нова интерпретация на историята 
„социализмът се превърна от утопия в наука.“

Основната грешка на тази теория се състои точно в това, че тя срав
ни причините на социалните събития с тези на физическите феномени. 
Науката се занимава изключително с явленията, които се проявяват в
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голямата сфера, която наричаме природа и следователно са свързани с 
времето и пространството и са достъпни за предвиждане от човешкия 
интелект. Знае се, че царството на природата е свят на вътрешни връз
ки и механически необходимости, в който всяко събитие се развива съг- 
ласно законите за причинност и следствие. В този свят няма никаква 
случайност. Всякакъв произвол е изключен и непонятен. Поради това, 
науката разчита единствено на стриктните факти: ако един единствен 
факт противоречи на установените досега изследвания и не би могъл да 
се включи в теорията, може да превърне в развалина и най-изобретател- 
ната доктринална постройка. »

В света на метафизическата мисъл и практическото действие може 
да е валиден принципът, според който изключението потвърждава пра
вилото, но за науката - никога!

1 Макар формите, които произвежда природата, да са безкрайно раз
нообразни, всяка една от тях е подчинена на същите неизменни закони: 
всяко движение в космоса се развива съгласно стриктните и неотмени
ми правила, както и физическото съществуване на всяко създание на 
тази земя. Законите на нашето съществуване не зависят от намесата на 
човешката воля; те са част от самите нас, в противен случай човешкото 
съществуване би било немислимо.

Ние се раждаме, храним, изхвърляме несмилаемите материи, дви
жим се,-без да сме в състояние да променим тези процеси. Тук действат 
необходимости, независими от нашата воля. Човек може да постави във 
своя услуга природните сили, може да ги насочва в определена посока 
до известна степен, обаче не може да ги отстрани. Ние не сме в състоя
ние да премахнем причините, които обуславят нашето физическо същес
твуване. Можем само да подобрим техните външни въздействия и да ги 
пригодим донякъде към нашето лично желание, обаче не можем да отст
раним самите процеси от нашата сфера на живот. Ние не сме задължени 
да консумираме храната, която вземаме такава, каквато ни я предлага 
природата, нито да се разположим на първото подходящо за нас място, 
обаче не можем да не ядем и спим, ако не искаме нашето съществуване 
да има преждевременен край. В този свят на непредотвратими нужди 
няма място за човешкия детерминизъм.

Точно тази желязна закономерност, която лежи във вечната непро- 
меняемост на космическия и физическия процес, подтиква някои „изоб
ретателни глави" да помислят, че събитията в обществения човешки жи
вот са подчинени на същите железни необходимости, подобно на приро
дните процеси и следователно - могат да се изчисляват и интерпретират 
съгласно научния метод. Голяма част от историческите интерпретации 
се базират на това погрешно схващане, което се затвърди в мозъка на 
хората и те поставиха на една и съща плоскост законите, съществуване
то и целите, които са в основата на всяко социално събитие. С други 
думи, защото смесиха механичните необходимости на природното раз
витие с намеренията и целите на човека, които би трябвало да бъдат 

. оценявани само като резултат от неговите мисли и воля.
Ние не отричаме, че в историята също има вътрешни връзки, които 

могат да се сведат както в природата до причина и следствие, обаче тук 
въпросът се свежда винаги до причинност на човешки стремежи в соци
алните процеси, а в природата - винаги до причинност на физически изис
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квания. I ези последните се развиват извън нашето желание. Религиоз
ните понятия, етичните понятия, обичаите, навиците, традициите, юриди
ческите правила, политическите формации и т. н., не са задължителни 
условия за нашето съществуване, а просто резултат на нашите предва
рителни намерения. Всяка човешка цел, предварително поставена оба- 1 
че, е въпрос на убеждение и тя е извън научното предвиждане. В област
та на физическите факти е валидно само онова, което по необходимост 
неизбежно става. В царството на убежденията и вярата съществува са
мо вероятност: може да стане, но не 6 неизбежно, че ще се случи.

Всяко социално събитие обаче, което произтича от нашето физиче
ско същество и се отнася до него е процес, който е извън нашата воля. 
Всяко социално събитие, което произтича от човешки намерения и цели 
и се развива в границите на нашата воля, не е подчинено на концепти за 
природна необходимост.

Когато една индийка от Flathead стяга черепа на скоро роденото дете 
между две дъски, за дй добие желаната форма, в това няма никаква за
дължителност, но само обичай, който намира своето обяснение във вя
рата на хората. Ако хората живеят в полигамия, моногамия или безбра- 
чие, това е проблем на човешка съобразност, която няма нищо общо с 
необходимостите на физическите събития. Всяка юридическа концепция 
е въпрос на вяра, която не е обоснована от никаква физическа необхо
димост. Ако някой е мохамеданин, евреин, християнин или почитател на 
сатаната, това няма никаква връзка с неговото физическо същество. Чо
векът може да живее в каквито и да било икономически условия, може 
да се нагоди към всяка политическа форма, без с това да се засегнат 
законите, на които е подчинено неговото физиологическо същество. Ед
но внезапно прекъсване на закона на универсалната гравитация би било 
с фатални за него последици: една внезапна парализа на нашите телес- 

-ни функции е равносилна на смърт, физическото съществуване на чове
ка обаче не би пострадало ни най-малко, ако той не е научил нищо от 
кодекса на Хамурапи, теоремите на Питагор или материалистичната ин
терпретация на Историята. <

С това не се изказва някакво логично съждение, но просто се пот
върждава един факт. Всяка придобивка, плод от човешки усилия и поста
вени предварително цели за социалното съществувание на човека е от 
неоспоримо значение, но нека най-после спрем да считаме социалните 
събития като неизбежен резултат на една естествено необходима ево
люция, тъй като подобна интерпретация ще ни доведе неизбежно до най- 
долнокачествени софизми и стане причина щото нашето разбиране за 
историческите факти да бъде объркано и ни накара да изгубим усета за 
тяхното разбиране.

Без съмнение, задача на изследователя е да търси вътрешните връз
ки на историческите събития и да обясни техните причини и следствия, 
но той не бива да забравя, че тези връзки се различават от онези на 
физико-природните процеси и поради това, заслужават друга оценка. Един 
астроном е способен да предскаже слънчево затъмнение или появата 
на нова комета с прецизност до секунда. Съществуването на планетата 
Нептун бе пресметнато по този начин, преди човешко око да я бе видяло, 
но подобно предвиждане е възможно само когато става въпрос за съби
тие от физически характер. За предвиждане на човешки намерения и
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предложения няма никакво сериозно средство, защото те не се поддай 
ват на изчисление по какъвто и да било начин. Невъзможно е да се пре
двиди и предскаже съдбата на народи, раси, нации и други социални 
групировкй, даже да са ни известни факти и обяснения за всичко случи
ло се с тях. Историята не е нищо друго, освен обширно поле на човешки- 
те намерения. Затова всяка историческа интерпретация е само въпрос 
на вярване, което в най-добрия случай може да се базира на вероятнос
ти, но никога няма да има дори частица от непоколебима сигурност. ,
• Твърдението, че съдбата на социалните институции може да се узнае 
чрез предполагаемите закони на някаква „социална физика“ няма по-го
лямо значение, отколкото предлаганата увереност на онези жени, които 
искат да повярваме, че могат да отгадаят съдбата на човека по утайката 
на кафето или по линиите на ръката. Така навярно може да се съставя и 
хороскоп на народи и нации. Няма съмнение, че пророчеството на поли
тическата и социална астрология няма по-голяма стойност от предсказа
нията на онези, които желаят да узнаят съдбата на човека чрез мировите 
съзвездия.

Че едно интерпретиране на историята може да съдържа интерес
ни идеи за обяснение на историческите факти е несъмнено. Ние сме
категорични противници обаче на твърдението, че ходът на историята е 
подчинен на същите закони, свойствени за всяко физическо или механи-, 
чно явление в природата. Това фалшиво твърдение, до известна степен 
обосновано, крие от друга страна и друга опасност. Ако някой е свикнал 
да слага в една и съща тенджера причините на природните явления и 
тези на социалното развитие, той често е принуден да търси основа, в ' 
която да въплъти донякъде закона на социалната гравитация и послужи 
за спойка на всяко историческо развитие. И ако се е стигнало дотам, по- 
лесно се прескачат всички други причини на социалните формирания и 
реципрочните аргументи, които произтичат от това.

Всяка концепция на човека отнасяща се до подобряването на негови
те жизнени условия е преди всичко желание, стремеж, който почива на 
вероятност. Там където обаче се отнася до вероятности, науката има сво
ите граници, тъй като всяка вероятност се основава на предположения, 
които не могат да се пресмятат, нито претеглят или измерват. Навярно 
може да се прибегне до основното на една концепция за света и живота 
като например социализма, както и към резултатите на научното изслед
ване, но концепцията за света и живота не се превръща поради това в 
наука, тъй като реализацията на нейната цел не е свързана с процесите, 
установени по неизбежност, както всяко събитие във физическата при
рода. Няма нито един закон в Историята, който да покаже пътя на което 
и да било социално действие на човека. Там където се е правил някога 
опит да се докаже като достоверен подобен закон, твърде бързо се виж
да несъстоятелността на тези усилия.

Безусловно човекът е подчинен само на законите на неговия физиче
ски живот. Той не може да промени собственото си телосложение, да 
пренебрегне основните положения на своето физическо съществуване 
или да ги трансформира по собствено желание. Той не може да попречи 

1 на своята поява на земята, както не може да предотврати края на земна
та си траектория. Не може да измести орбитата на планетата в която се 
развива цикъла на неговия живот и е принуден да приеме всички пос-
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ледици от това движение на земята във вселената, без да е в състояние 
да ги промени ни най-малко. Единствено устройството на неговия социа
лен живот не е подчинено на тази задължителност, тъй като той е резул
тат само на неговата воля и действие. Той може да приеме социалните 
условия в които живее като божествено предписание или да ги смята 
като резултат на външни неизменни закони, чужди на неговата воля. В 
такъв случай вярата му ще парализира неговата воля и ще го накара да 
приеме с удоволствие съществуващия ред, но той може да се убеди съ
що, че целият обществен живот има само една условна валидност и мо
же да бъде променен от човешката ръка и дух. В този случай той ще се 
опита да промени условията, в които живее, с други и да разкрие път за 
своята дейност към нова структура на обществения живот.

Човекът може да познава космическите закони по най-съвършен 
начин, но той не може никога да ги промени, тъй като те не са негово 
дело, докато всяка форма на неговия социален живот, всяка общест
вена институция, останала му от миналото като наследство от негови
те далечни деди, е човешко дело и може да бъде променена чрез не
говите воля и действие или да му послужи за нови стимули. Само та
кова познание е истински революционно и инспирирано от духа на 
бъдещото време. Онзи, който вярва в неизбежността на каквото и да 
било обществено развитие в живота, принася бъдещото в жертва на 
миналото; той тълкува феномените в обществения живот, но не ги про
меня. В този вид, всеки фатапизъм е идентичен, щом той зависи от 
решенията на политически или икономически проблеми. Който падне 
в неговите примки се лишава от най-скъпото благо в живота - импулса 
към действие, съгласно собствените си нужди. Особено опасно е, ко
гато фанатизмът се облече в одеждите на науката, която много често 
днес замества дългата работа на геолозите. Ето защо ние повтаряме: 
причините, които пораждат процесите в обществения живот, нямат ни
що общо с законите на природното физическо и механично състоя
ние, тъй като са само резултат на човешки целеустремени тенденции, 
които не се поддават на чисто научно обяснение. Да се забравят тези 
факти е жестоко самозалъгване, от което може да се роди само фап- 

- шива м деформирана интерпретация на действителността.
Това нещо е валидно за всички исторически интерпретации, които 

изхождат от някакъв задължителен развой на социалните процеси: това 
специално е валидно за „историческия материализъм“, който твърди, че 
всяко събитие в историята е плод на евентуалните начини на производс
твото и претендира, че чрез тях може да обясни всичко. Никой мислещ 
човек не може да отрече днес, че в историческия процес трябва да се 
държи сметка за икономическите условия, но напълно едностранчиво би 
било да се твърди, че събитията и фактите в цялата история са резултат 
изключително на тях, че те са давали форма и оцветяване на останалите 
феномени в обществения живоъ

Съществуват хиляди събития в историята, които не могат да се 
обясняват с чисто икономически причини, всичко да се подчини на 
една предопределена схема. Едва ли има някакво историческо събитие, 
в което да не взаимодействат също и икономически причини, но без съм
нение, тези исторически сили никога не са били единственият мотор, 
който поставя в движение всичко останало. Социалните феномени се
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обуславят от серия различни мотиви, които в болшинството от случаите 
са взаимно преплетени по такъв начин, че е невъзможно да ги разграни
чим конкретно. Касае се за ефекти, плод на многобройни причини, които 
могат ясно да се разпознаят, но те не могат да се пресмятат и подведат 
съгласно с научните методи.
' Има събития в Историята, които са били от изключително значение за 
милиони същества, които обаче не могат да се обяснят по чисто иконо
мически начин. Кой например би могъл да си позволи да твърди, че кам
паниите на Александър Македонски са били мотивирани от производс
твените условия от онова време? Фактът, че огромната империя, която 
той бе консолидирал с кръвта на стотици хиляди хора, пада в разруха 
малко след неговата смърт показва, че военните и политически завоева
ния на македонския повелител не са били „исторически обосновани“ от 
икономически подбуди.

По никакъв начин те не са обусловени от каквито и да било начини на 
производството в тази епоха. В безсмислените кампании на Алексанг 
дър, желанието за власт играе много по-важна роля, отколкото икономи
ческите причини. Амбицията му да управлява света бе добила просто 
патологични форми. Неговото френетично желание за власт бе движе-. 
щата сила в политиката му, лайтмотива на всички негови военни походи, 
които покриха голяма част от тогавашния свят със смърт и огън. Негово
то болезнено желание за командване - също така го подтикваше да под
ражава на цезаро-папизма и ориенталските деспоти и му вдъхваше вя
рата, че има полубожествен произход. 4 -

Волята за власт, която както винаги, произлиза от индивиди илй ни
щожни малцинства от обществото, е била общо взето една от важните 
движещи сили в историята, а тя е оценена твърде слабо в нейния обхват, 
макар често да е имала решително влияние във формирането на иконо
мическия обществен живот. >

Историята на кръстоносните походи без съмнение бе повлияна от 
силни икономически мотиви. Илюзията за богатите ориенталски страни 
сигурно е била за някои авантюристи стимул от по-голямо значение, от
колкото религиозното убеждение; но за да се наредят на страната на 
кръста, икономическите мотиви не биха били достатъчни да поставят в 
движение в продължение на векове хора от всички страни, ако същите 
не са били завладени от онази страстна мисъл на вярата, която ще ги 
привлича винаги, щом им се втьлпи, че „Господ желае това", макар да не 
са имали никаква представа за огромните трудности, с които е била свър*- 
зана тази авантюра. Колко много е тежала вярата над хората от онази 
епоха, личи от така наречения Детски кръстоносен поход през 1212 г., 
когато са станали очевидни неуспехите на редовните армии на кръсто
носците и духовниците. Те обясняват, че Светият гроб може да бъде ос
вободен единствено от малолетните, с което Бог желае да покаже едно 
чудо на света. Действително, не бяха икономически мотивите, които ка
раха хиляди бащи да изпратят на сигурна смърт най-милото си на света - 
техните синове. ' ‘ ■ г~  ̂ -

Първоначално папството бе решило, без особено голямо желание, 
да призове християнския свят към Първия кръстоносен поход и бе под
будено повече от политически съображения за господство, отколкото 
поради икономически изгоди. В борбата за господство на църквата, не-

16



Национализъм и култура

йните представители намериха за подходящ момента, когато някои съсе
дни светски владетели бяха заети за дълго време .на Изток и не биха 
могли да им пречат в реализирането на техните планове. Сигурно е, че 
други, например венецианците, бързо разбират икономическите предим
ства, които могат да им донесат кръстоносните походи и ги използват за 
да разширят своето владение над далматинските крайбрежия и йонийс- 
ките острови в Крит, но да се заключи от това, че кръстоносните походи 
са били неизбежни и да се обясняват с особеностите на тогавашното 
производство, би било явна нелепост.

Когато църквата решава да започне борбата за унищожаване на Ал- 
бигойците, дело,, което коства живота на хиляди хора и превръща най- 
свободната, най-напредналата интелектуална страна на Европа в пусти
ня, като разрушава нейната високоразвита култура и индустрия, парали
зира нейната търговия и остави само едно бедно разпръснато населе
ние, тя не се ръководеше в тази си борба срещу ереста от икономически 
съображения. Онова, което я интересуваше е единството на вярата, ба-. 
за на нейните политически амбиции за господство. Френското кралство, 
което по-късно я поддържа в тази борба, също бе инспирирано главно от 
политически съображения. Този кървав конфликт се водеше за наследс
твото на графството на Лангедок, с което в негови ръце пада цялата сре
диземноморска част на страната. Наследството даде големи преимуще
ства за неговите централистични стремежи. Следователно църквата, от 
една страна и монархията от друга - имаха главно политически мотиви за 
власт и благодарение на тези мотиви, те насилствено разрушиха разви
тието на една от най-богатите страни в Европа, която бе и старо огнище 
на блестяща култура и я превърнаха в запустяло поле и развалини.

Големите завоевателни кампании и по-специално нашествието на 
арабите в Испания, което развихри седем века войни, не могат да се 
обяснят с никакви подбуди от икономическо естество в тази епоха, кол
кото и важни да са те. Би било напълно ненужно обаче да се търси и 
доказва, че развитието на икономическите условия е било движещата 
сила в тази свирепа война. Точно обратното е, което изпъква тук. След 
завземането на Гранада - последната крепост на залязващия полумесец 
- в Испания се установява една политико-религиозна власт, под чието 
пагубно влияние всяко икономическо развитие запада за векове и е па
рализирано до такава степен, че и днес може да се види в целия Иберий
ски полуостров. Даже и огромните количества злато, които са се прахо
свали в Испания в продължение на години след откриването на Америка, 
Мексико и античната империя на Инките, не можаха да спрат икономиче
ския упадък. Нещо повече, те ускориха този упадък.

Женитбата на Фердинанд Арагонски и Изабела КасТилска бе озд
равителна за християнската монархия в Испания, чиято дясна ръка бе 
станал Великият Инквизитор. Безконечната война против господството 
на маврите, водена под знамето на църквата, разрушава до основи духо- 
вното и морално състояние на християнските народи. Този жесток рели
гиозен фанатизъм доведе до упадък Испания за векове. Благодарение 
на тези обстоятелства, можа да се развие един ужасен политико-клери- 
кален деспотизъм, който след като удави в кръв последните свободи на 
испанските градове, насади в страната ужасно потисничество в продъл
жение на три века. Под тираничното налагане на тази своеобразна влас-
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тническа институция бяха погребани и последните останки от арабската 
култура, след изгонването на арабите и евреите от страната. Цели про
винции, които преди това изглеждаха като цветущи градини, се превръ
щат в неплодородни и пустеещи места, понеже напоителните инстала
ции и пътищата построени от маврите, бяха изоставени и разрушени. Ин
дустриите, които някога бяха между първите в Европа, изчезват почти 
напълно от страната, която се върна към отдавна изоставени начини на 
производство.

Според данни на фернандо Гаридо, в началото на шестнадесетия 
век в Севиля е имало шестнадесет хиляди тъкачни стана за коприна, 
които са давали работа на сто и тридесет хиляди работници. Към края на 
седемнадесети век от тях остават в движение едва триста.

„Ние не знаем колко стана е имало в края на шестнадесети Век в Толе
до, но там са се тъкали 435 000 фунта коприна годишно и е имало работа 
за 38 484 работника. В края на седемнадесети Век, тази индустрия изче
зва напълно. В Сеговия, в края на шестнадесети век е имало 6000 тъкачни 
стана за сукно, минаващо за най-качественото в Европа. В началото на 
осемнадесети век тази индустрия запада до такава степен, че са били 
търсени работници от странство, за да научат сеговиянци на тъкане и 
боядисване на сукното. И тук причините за упадъка са изгонването на 
маврите, откриването и колонизацията на Америка и религиозния фана
тизъм, който изпразва работилниците и увеличава броя на поповете и 
монахините. И докато в Севиля остават само 300 работници, броят на 
женските манастири достига числото 62, а поповете броят 14 000 ду
ши.“ (фернандо Гаридо: „Съвременна Испания“, Барцелона, 1868 г.) Богат 
материал съдържат и останалите трудове на Гаридо, специално неговата 
„История на работническите класи“.

. За този период Пракседес Занкада дава следните сведения:
„През 1655 г. в Испания изчезват седемнадесет корпорации. Заедно с 

тях - производствата на металургията, стоманата, медта, цинка, оло
вото, сярата, стипцата и др.“ (П.. Занкада: Работникът в Испания, Бар
целона, 1902 г.)

Завоюването на Америка, което обезлюди Иберийския полуостров и 
повлече милиони хора към Новия свят, също така не може да се обясни 
само с жаждата за злато, с присъщата на мнозина алчност. Ако четем 
историята на фамозното завоюване, ще признаем заедно с Прескот, че 
тя наподобява повече романите за странстващото рицарство, толкова 
ценени и желани именно в Испания, отколкото точен разказ на реалните 
събития.

Не единствено икономическите мотиви и приказното Елдорадо отвъд 
водната пустиня са които съблазняват по-късно все нови легиони от дръ
зки индивиди, фактът, че империи като Мексико и държавата на Инките, 
с милиони жители и притежаващи освен това достатъчно развита култу
ра, можаха да бъдат завладени от шепа смели авантюристи, не спиращи 
се пред никакви препятствия и опасности, не ценещи дори собствения 
си живот, може са се обясни само когато се изследва по отблизо харак
тера на човешкия материал, който малко по малко бе съзрял след една 
седемвековна война и бе закален в непрекъснатите опасности. Само в 
епоха, в която мирът сигурно е изглеждал на хората като фантазия от 
отдавна изминал период и в която водената докрай война в продълже
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ние на векове с всичката и жестокост, е била нормално условие за жи
вот, е могъл да се развие този див религиозен фанатизъм, който отлича
ва испанците от онова време. Това обяснява също така и изключителния 
импулс, който постоянно е подтиквал към действия с готовност всеки 
момент да се постави живота на карта поради един прекомерен крите
рий за чест, на който липсва каквото и да е сериозно обяснение. Не е 
случайност, че фигурата на Дон Кихот се ражда именно в Испания. Мо
же би схващането, според което психологията може да замести всяка 
социология, отива много далеч, но няма съмнение, че психическото със
тояние на хората има голямо значение при формирането на социалната 
среда.

Могат да се цитират още много примери от които ясно се разбира, че 
икономиката по никакъв начин не е център на гравитация за социапното 
развитие, макар без съмнение тя да играе голяма роля. Тази роля не 
трябва нито да се подценява при протичащите процеси в историята, как
то не трябва и да се преувеличава. Има епохи, в които значението на 
икономическите условия за хода на социалното развитие се очертава 
изненадващо ясно, но има други, в които религиозните и политически 
тежнения за власт се намесват ефективно в нормалния ход на икономи
ката и за дълго време спират нейното развитие или я тласкат по чужди 
пътища. Исторически събития като Реформацията, Тридесетгодиш
ната война, големите революции в Европа и много други, не могат 
да се обяснят единствено с икономически мотиви, макар да е безус
ловно необходимо да се приеме, че във всички тези събития, голяма ро
ля са играли процеси от многонационален характер и ра  предизвиквали 
тяхната поява.

Много е опасно, когато определени социални слоеве през определе
на епоха налагат виждания само от определено икономическо гледище. 
Такава интерпретация не само стеснява кръгозора на изследователя, но 
превръща цялата история в карикатура, която винаги води и до нови со- 
физми. Човекът не е носител само на очевидни икономически интереси. 
Буржоазията във всички страни, където бе придобила обществено зна
чение, много често е обявявала, че стремежите й съвсем не засягат ней
ните икономически интереси и много пъти е влизала в явно противоре
чие с тях. Нейната борба против църквата, нейните усилия за установя
ване на траен мир между народите, нейните либерални и демократични 
концепции за същността на правителството - поставиха представители
те на буржоазията в остър конфликт с традициите на „благодарение на 
Бога“ и много други феномени и те са доказателство за това.

Нека не ни се отговаря, че благодарение на своето растящо икономи
ческо влияние буржоазията бързо забрави или предаде идеалите от сво
ята младост. Ако съпоставим периода на „Sturm und Drang“ (Буря и на
тиск; нем. -  б.ред.) на социалистическото движение в Европа с прозаич- 
но реалистичната политика на днешните работнически партии, веднага 
ще се убедим, че евентуалните представители на пролетариата нямат 
никакво основание да упрекват буржоазията за нейните вътрешни мута
ции. Нито една от тези партии не направи ни най-малък опит след Първа
та световна война, в период на най-острата криза, каквато никога не бе 
изпитал капиталистическият свят, да повлияе в социалистически дух за 
промяна на икономическите условия. А икономическите условия бяха
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вече узрели за трансформиране на капиталистическото общество. За 
кратко време кризата в капиталистическия свят се превърна в състо
яние на постоянен икономически хаос. Криза в индустрията, криза в 
земеделието, в търговията; криза на парите. Всичко бе сринато и релеф
но изпъкна несъстоятелността на капиталистическата система. Повече 
от тридесет милиона души бяха осъдени на мизерно съществуване, пре- 

Л върнати на просяци в един свят, който се задавяше от свръхпроизводст- 
во и свръхизобилие. Липсваше обаче духът, социалистическото вдъхно
вение за една дълбока промяна на обществения живот, който не може да 
се задоволява с мизерни кръпки, които само продължават кризата, но 
не са способни да излекуват нейните причини. Никога до този момент не 
бе станало така очевадно, че икономическите условия не могат сами по 
себе си да променят обществените структури, ако не съществуват психо
логическите и духовни предпоставки у хората, които да дадат криле на 
техните въжделения, да обединят разпръснатите им сили за общото де
ло.

Социалистическите партии и синдикалните организации, ръководе
ни от тях, не само претърпяха крах когато ставаше дума за икономическа 

„ промяна, но се оказаха негодни да запазят дори политическото наслед
ство на буржоазната демокрация, загърбвайки борбата за човешки пра
ва и свободи, завоювани много време преди това и по този начин поощ
риха, макар и против волята си, раждането и укрепването на фашизма в 
Европа.

В Италия, един от изтъкнатите представители на социалистическата 
партия стана изпълнител на фашисткия държавен преврат и заедно с 
цяла серия от Най-изтькнатите вождове - начело с Д’Арагона - премина
ха с развети знамена в лагера на Мусолини.
* В Испания социалистическата партия бе единствената, която сключи 
мир с Примо де Ривера, а по-късно, в ерата на Републиката, стана явно 

• най-добрият пазач на капиталистическите привилегии и доброволно пре
дложи своите услуги при всяко искане за ограничаване, на политически
те права.

В Англия се видя странния спектакъл на двама от най-известните во
дачи на Лейбър партията, които бързо преминаха в националистическия 
лагер и със своето поведение нанесоха унищожително поражение на 
партията, на която бяха принадлежали десетки години. По този повод 
Филип Сноуден обвини своите стари другари, че „защитават много по
вече интересите на своята класа, отколкото Ползата за нацията“. Уп
рек, който за съжаление не отговаряше на истината, но характеризира
ше новичкия лорд.

В Германия социалдемокрацията, заедно със синдикатите, помогна с 
всичките си сили на едрата капиталистическа индустрия в познатите й 
опити за рационализация на икономиката, което донесе катастрофални 
последици за германския пролетариат, като даде възможност'на морал- 
но смазаната буржоазия да се възстанови отново от сътресението, кое
то й бе причинила загубената война. Даже така наричаната революцион
на партия, германската комунистическа партия, декларира своите наци
оналистически тежнения, но само за да отбие вятъра от платната на нас
тъпващия фашизъм и с това презрително се отрече от Всички социалис
тически принципи.

f
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Могат да се добавят много други примери, които доказват, чеогром- 
ното болшинство от представителите на социалистическия организиран 
пролетариат нямат право да обвиняват буржоазията за нейната полити
ческа непоследователност или предателство на нейните стари идеали. 
Представителите на либерализма и буржоазната демокрация в техните 
последни метаморфози показаха желание да запазят външния си вид, 
докато предполагаемите защитници на пролетариата и неговите права, с 
подчертана и безсрамна непринуденост изоставиха своите стари идеа
ли, за да се притекат в помощ на врага.

Цяла поредица политически ръководители на икономиката, които не 
бяха повлияни от никаква социалистическа аргументация, изразиха ясно. 
убеждението си, че капиталистическата система е стигнала до своя край 
и че на мястото на необузданата икономика за печалби трябва да започ
не функциониране икономиката на нуждите, съгласно нови принципи, ако 
не искаме разрушаването на Европа. Без съмнение, все по-ясно се раз
бира, че социализмът като движение никак не е на висотата на обстоя
телствата. Болшинството от неговите защитници се ограничиха с повър
хностните реформи и изразходваха своите сили във фракционни борби, 
толкова стерилни, колкото и опасни. Борби, които поради сляпата си не
толерантност напомнят поведението на духовно парализираните църко
вни среди. Никакво чудо не представлява фактът, че стотици хиляди хора 
бяха разочаровани от социализма и се оставиха да бъдат съблазнени от 
ловци на плъхове от Третата империя.

Възможно е някой да възрази, че нуждата на самия живот и без по
мощта на социалистите, работи в насока за промяна на икономическите 
условия, тъй като криза без изход в края на краищата става непоносима. 
Ние не отричаме това, но се съмняваме, че при сегашното състояние на 
работническото социалистическо движение може да се стигне до една 
трансформация на икономиката, в която производителите нямат какво 
друго да кажат. Те ще се намират пред свършени факти и други ще подго
твят и наложат промяната по начин, че впоследствие отново ще трябва 
да играят ролята на роби, нещо което винаги им е било отреждано. Ако 
не ни лъжат фактите, ние вървим с гигантски крачки към епоха на 
държавен капитализъм (фашизъм или болшевизъм), който за проле
тариата ще добие формата на нова система на зависимост, в която чо
век ще бъде оценяван единствено като индустриален материал за иконо
миката, в която всяка лична свобода ще бъде напълно изкоренена.

Икономическите условия, при дадени обстоятелства, могат да се 
изострят до степен, че една модернизация на съществуващото състоя
ние на обществото да се превърне в жизнена необходимост. В такъв 
момент човек се пита: какво направление ще вземе тази промяна? Ще 
бъде ли това път към свободата или само различна форма на робство, 
която навярно ще осигури на хората задоволяване на техните мизер
ни нужди, но в замяна на това ще ги лиши от всяка независимост и 
методи за каквато и да било дейност? Това и само това има значение. 
Социалната структура на Империята на Инките, осигуряваше на всеки 
от своите подчинени необходимото, но страната бе "подчинена на без
граничен деспотизъм, който жестоко наказваше всяка съпротива на 
неговите заповеди и свеждаше индивида до категорията на инертен 
инструмент на държавната власт. 4
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Държавният капитализъм също така би могъл да бъде един из
ход от настоящата криза; няма съмнение, но това сигурно не ще бъде 
път за социалното освобождение. Напротив, той ще хвърли хората в 
блатото на робство, представляващо ирония над човешкото достойн
ство. Във всеки затвор, във всяка казарма, съществува известно 
равенство в конкретните условия* Всички имат еднакво жилище, съ
щата дажба, същото облекло, всички изпълняват същата служба или 
извършват същото количество работа, обаче кой би могъл, би поже
лал да твърди, че такава цел е достойна за борба?

Има голяма разлика дали членовете на една общност са равнопра
вни господари на собствената си съдба, дали самите те се грижат за 
рвоите работи и притежават неотменното право да участват в админи
стрирането на общите блага или само са послушни, органи на чужда 
воля, срещу която нямат право на никакво възражение. Всеки войник 
има право на същата дажба, обаче нему е забранено да изяви лично 
мнение. Той е задължен сляпо да се подчинява на заповедите на сво
ите по-висши началници и по необходимост да потиска гласа на собс
твената си съвест, тъй като е само една част от машината, която други 
поставят в движение. -

Никоя тирания не е по-непоносима от тази на една всесилна бю
рокрация, която се меси във всички прояви на хората и им поставя 
своя отпечатък. Колкото по-неограничено се простира властта на дър
жавата в живота на индивида, толкова повече тя парализира творчес
ките му способности и отслабва енергията на неговата воля. Държав
ният капитализъм обаче, този опасен противоположен полюс на соци
ализма, поставя като условие подчинение на всички прояви в живота 
на държавата; това е триумфа на машината над духа, рационализация 
на мисълта, на действията и чувствата, съгласно установените норми 
от властите и като следствие, ще означава край на всяка истинска 
духовна култура, фактите, че досега още не е осмислен целият обсег 
на това застрашаващо развитие или че хората си създават илюзии, 
според които по необходимост това развитие е предопределено от 
състоянието на икономическите условия, са нещо, което с право мо
же да се квалифицира като най-злокобния белег на епохата.

Опасната мания да се търси и вижда, че всеки обществен фено
мен е неизбежен резултат на капиталистическия начин на производс
тво, внуши у хората, че всички социални събития се раждат от опреде
лени необходимости, както и че в икономиката неизбежно се налагат 
такива необходимости. Тази фаталистична концепция може да доведе 
хората само до парализиране на тяхната воля за отпор и по този на
чин психически да ги подготви да търсят оправдание на наложените 
условия, колкото и отвратителни и безчовечни да са те.

Всеки знае, че икономическите условия влияят за промяната на 
социалните условия, но много по-важен е начинът, по който реагират 
хората в тяхното мислене и действие на това влияние и стъпките, които 
предприемат, за да насочат дадена трансформация на обществото, счи
тана за необходима. Именно мисълта и дейността на хората не се опре
делят от тяхната нагласа по чисто икономически мотиви. Кой би могъл 
например да твърди, че пуританизмът, който повлия по решителен начин 
над цялото духовно развитие на англосаксонските народи до наши дни,
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е бил неизбежен резултат на капиталистическия икономически ред, за
мислен в неговата първопричинност? Или кой може да даде доказателс- . 
тво, че миналата световна война обезателно трябваше да избухне, как
вито и да биха били обстоятелствата на политикогикономическата капи
талистическа система и поради това тя стана неизбежна?

Няма съмнение, че икономическите интереси са играли важна роля в 
тази и във всички войни, обаче единствено те не биха били никога в със
тояние да накарат да избухне тази ужасна катастрофа. С просто прозаич- 
но изложение на конкретните икономически изисквания, сигурно би било 
трудно да се мобилизират широките народни маси. За това нещо бе нужно 
да им се внуши, че онова, за което трябва да убиват други и също така да 
не позволят на други да ги убиват е „добрата и справедлива кауза“. Така 
от една страна се воюваше „против руския деспотизъм“, за „освобожде
нието на Полша“ и естествено, поради „патриотичната повеля“, в името на 
която „съюзниците се бяха заклели“. От друга страна, воюваше се не за 
„триумфа на демокрацията“, а за „победата над пруския милитаризъм"и с 
обещанието, че „тази война ще бъде последната“.

Може някой да възрази, че зад всички тези сапунени мехури, с които 
се отклоняваше вниманието на народите в продължение на четири годи
ни, стояха икономическите интереси на имотните класи, обаче това няма 
никакво значение. Решаващо бе обстоятелството, че без постоянния по
вик към етичните норми на човека, към неговото чувство за справедли- ‘ 
вост, една война не би била възможна. Лозунгите „Господ ще накаже 
Англия“ и „Смърт на хуните“ направиха повече чудеса по време на мина
лата война, отколкото простите икономически интереси на собственици
те. Това потвърждава всичко, което казвахме за това, че е необходимо 
да се предизвика у хората едно определено душевно състояние, преди 
да се поведат на война и от друга страна факта, че това душевно състоя
ние може да се създаде само чрез намесата на морални и психологиче
ски фактори. .

Не видяхте ли, че точно тези, които проповядваха години подред и ден 
след ден „убеждаваха“ трудовите маси, че всяка война в капиталистичес
ката епоха се ражда по чисто икономически причини, когато Световната 
война избухна, хвърлиха през борда своята историко-философска теория 
и подмениха изгодите за класата с тези на нацията? Точно те, които дото
гава действаха съгласно тезата на „Комунистическия манифест“, че ис
торията на всяко общество досега е „история на класови борби“,

Ленин и някои други обясняваха, че неуспехът на болшинството- 
социалистически партии при избухването на войната се дължи на страха 
на лидерите им пред тяхната отговорност и с горчиви думи анатемосаха 
липсата на морално мъжество у тях. Ако приемем, че това твърдение в 
основата си има известна доза истина, макар че в този случай трябва да 
се пазим от обобщения, къде е доказателството? t -< , .

Ако е важно, че страхът от отговорност и липсата на морални качес
тва заставиха болшинството социалистически водачи да се нагаждат към 
националните изисквания на своите партии, това е доказателство за ис<~ f 
тинността на нашето твърдение. Мъжеството и малодушието не се опре
делят от евентуалните форми на производство, но се коренят в психоло
гическите качества на човека. Ако чисто психологическите качества оба
че можеха да окажат такова решително влияние върху вождовете на ед
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но движение, което брои милиони членове, та „преди да са пропели три 
пъти петлите“ безусловно да оставят своите стари принципи и, заедно с 
най-злите вратове на социалистическото движение, да тръгнат против 
така наричания „наследствен враг“, това показва че действията на чове
ка не могат да се обяснят единствено чрез начина на производството и 
не рядко - са в остро противоречие с тях. Всяка епоха в историята дава 
хиляди доказателства в полза на това, което казваме.

От друга страна, също така стана очевидно, че е погрешна интерпре
тацията на миналата световна война като резултат изключително на ико
номическите противоречия. Капитализмът би бил напълно понятен, ако 
така наричаните „капитани на световната индустрия“ доброволно биха 
дошли до разбирателство относно използването на пазарите и източни
ците на суровини, като представителите на различните икономически ин‘ 
тереси, вътре във всяка страна, се договарят и обединят, без да решават 
своите противоречия непременно с меча. Днес съществува цяла серия 
от интернационални производствени организми, в които са организира
ни капиталистите от известни индустрии с цел да установят във всяка 
страна определена квота за производство на своите продукти и по този 
начин да регулират цялото производство на индустриалните си клонове, 
съгласно договорите и установените принципи. „Интернационалното дру
жество на стоманата“ в Европа е един пример затова. Посредством тази 
регулация капитализмът не губи нищо от своята характерна същност; не
говите привилегии остават непокътнати, господството му над армията от 
роби-наемници остава даже съществено засилено.

От чисто икономическа гледна точка войната не бе неизбежна. 
Капитализмът можеше да съществува и без нея. Може даже да се прие
ме със сигурност, че ако представителите на капиталистическия ред бя
ха предвидили последствията от войната, тя никога не би се състояла.

В миналата война важна роля играха не само чисто икономически 
съображения, но също така и политиката за надмощие, което в последна 
сметка, допринесе най-много за избухването на катастрофата. След упа
дъка на Испания и Португалия, надмощие в Европа добиха Холандия, 
Франция и Англия, които по това време бяха съпернички. Холандия бър
зо изгуби своята ръководна позиция и след мира в Бреда, нейното влия
ние върху хода на европейската политика все повече намаляваше, фран
ция, след нейната седемгодишна война, също така бе изгубила голяма 
част от своите предишни позиции на превъзходство и не успя да се изди
гне, още повече, че нейните финансови трудности се изостряха все по
вече и доведоха до онзи безмерен гнет над народа, следствие на който 
избухна революцията. По-късно Наполеон направи огромни усилия да 
завоюва изгубените позиции на Франция в Европа, обаче неговите ги
гантски опити останаха неефективни. Англия продължи да бъде най-не-. 
примиримия враг на Наполеон и той твърде бързо призна, че неговите 
планове за универсално господство не можеха никога да се реализират, 
докато „Нацията на търговците“, както презрително бе назовал англича
ните, не бъде подчинена. Наполеон изгуби играта, след като Англия по
стави в движение против него цяла Европа и оттогава Великобритания 
можа да укрепи своята позиция на надмощие в Европа и света.

Английската империя обаче не бе едно кохерентно владение, както 
други минали империи; нейните владения бяха разпръснати по петте час-
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ти на земята и нейната сигурност зависеше само от позицията на сила, 
която Британската империя има в Европа. Всяка заплаха против тази 
позиция бе заплаха и против колониалната империя на Англия. Докато 
на континента все още не бяха се утвърдили големите модерни държави 
с техните армии и гигантски флоти, с тяхната бюрокрация, високо разви
та индустрия, търговските интернационални договори, с техния износ и 
растяща нужда от експанзия, позицията на универсална сила на Британ
ската империя остана относително непокътната, но колкото по-силни ста
ваха капиталистическите държави на континента, толкова повече Англия 
се чувстваше застрашена в нейното производство. Всеки опит на някоя 
голяма европейска сила да завоюва нови пазари и първични материали, 
за да осигури своя износ чрез търговски договори с неевропейски стра
ни и създаде по възможност по-широко поле на своите експанзионисти- 
чни аспирации, рано или късно, трябваше да доведе до конфликт някъде 
из сферите на британските интереси и това да предизвика отпора на 
Великобритания.

По тази причина английската външна политика трябваше преди всичко 
да попречи на създаването на голяма сила на континента, или ако това не 
можеше да се избегне, тя трябваше с цялата си дипломатична хитрост да 
насъсква една сила срещу друга. По този начин, поражението на Наполе
он III от пруската армия и бисмарковата политика, можеше само да обла
годетелства Англия, тъй като Франция остана отслабена за няколко десе
тилетия. Бързото и неочаквано развитие на Германия като модерна индус- 
триална държава и систематичната подготовка на нейните военни сили, 
поставиха началото и на нейната колониална политика и преди всичко - 
изграждането на нейната флота с растящи аспирации за експанзия, които 
се очертаваха все по неприятно за английските интереси и „Drang nach 
Osten“ (натиск към Изтока; нем. - б.ред.) вече представляваше за британ
ската империя опасност, която не можеше, да бъде пренебрегната.

фактът, че английската дипломация предприе ходове за да предотв
рати тази опасност, още не е доказателство, че нейните представители 
са по природа по-безскрупулни или по-лукави, отколкото дипломатите 
на други страни. Несъстоятелните приказки за „коварния Албион“ са тол
кова глупави, колкото и фантазията за „цивилизованото войнство". Ако 
английската дипломация се оказа по-тактична от германската и бе по- 
предпазлива от нея в секретните си машинации, това се дължи само на 
факта, че нейните представители притежаваха по-голям опит и - за тяхно 
щастие - болшинството от отговорните държавници на Германия след 
Бисмарк бяха само безволеви лакеи на имперската власт и нито един от 
тях нямаше мъжеството да се противопостави на опасните ходове на 
един безотговорен психопат и неговата продажна камарила.

Причината за  злото не бе само до известни личности, но до самата 
политика за господство, независимо кой я провежда, нито какви непос
редствени цели преследва. Политиката за господство е приложима са
мо при употребата на всички средства, колкото и отрицателни да са те 
за личната съвест, за да гарантират успеха и мотивите на държавния 
интерес и да са благоприятни за целите на държавата.

Макиавели, който има дързостта да систематизира методите в поли
тиката за власт и да ги оправдае в името , на държавния интерес още 
преди четири века в своите ?Размишления“ заяви пределно ясно: „Кога
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то някой въобще се занимава с доброто на отечеството, той не трябва 
да се влияе от „справедливост и несправедливост", от „състрадание или 
жестокост“, от „похвала или опозоряване“. Той не трябва да се спира 
пред нищо и трябва да приложи всякакво средство, което може да спаси 
живота на страната и съхрани нейната свобода. “

Всяко престъпление, извършено в услуга на държавата, е достойно 
за всеки политически властник, ако то води до успех. Това означава, че 
държавата е извън доброто и злото; тя е земното провидение, чиито ре
шения са толкова непонятни в тяхната същност за подчинения, каквато 
за вярващия е съдбата, отредена му по божия воля. По същия начин, 
както според доктрината на теолозите и тълкувателите на Светото писа
ние, Господ, с неговата непроницаема мъдрост, прибягва към най-жесто- 
ките и ужасни средства за да осъществи своите планове, така и държа
вата, според доктрината на. политическата теология, не е подчинена на 
обикновения човешки морал, когато се налага нейните представители да 
следват определени цели и хладнокръвно да поставят в играта щастието 
и живота на милиони хора.

Онзи, който като дипломат падне в чужд капан, не трябва да се опла
ква от лукавството и липсата на съвест у противника, тъй като самият той 
е преследвал същите цели с различни средства и е пропаднал само, 
защото неговият съперник е приложил по-добре волята на провидение
то. Онзи, който вярва, че не може да мине напред без организираното 
насилие въплътено в държавата, трябва да бъде готов да посрещне вси
чки последствия от този предрасъдък и пожертва на този Моллох своето 
най-ценно благо - собствената си индивидуалност.

Особено противоречиви бяха политическите ходове за господство, 
които се родиха от злощастното развитие на големите капиталистически 
държави и онези, които допринесоха повече от каквото и да било за 
избухването на Световната война. След като народите и специално тру
довите маси от различните страни не можаха да разберат сериозността 
на положението, нито намериха мъжество да се обединят за организира
на отбрана срещу задкулисните ходове на дипломатите, военните и спеку
лантите, нямаше сила в света, която да предотврати катастрофата. В про
дължение на десетилетия, всяка една от големите държави се явяваше 
като огромен лагер срещу други такива, въоръжени до зъби, докато 
накрая една искра взриви мината. Не защото всичко това трябваше да се 
случи, поради което светът бе хвърлен с отворени очи в пропастта, но 
защото широките народни маси от всяка страна нямаха никаква пре
дстава за срамната игра, която се играеше зад гърба им. Поради непо
нятна безфижност и преди всичко на сляпата вяра в безпогрешното ръко
водство на управниците и така наречените духовни водачи, трябваше на 
всичко отгоре и да им благодарят, че им се позволи да бъдат подкарани 
като стадо овци към касапницата и в продължение на четири години да 
мизерстват, студуват и умират за „прослава на отечеството“.

Представителите на висшите финансови среди и на тежката индуст
рия които помогнаха така недвусмислено да се отприщи кървавият по
топ, не бяха водени непременно от перспективите за материални печал
би. Концепцията, която иска да види във всеки капиталист само прост 
спекулант, може да обслужи добре пропагандата, обаче е премного огра
ничена и не отговаря на действителността.
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Патологичното желание да се подчинят милиони човешки същества на 
дадена воля и да се ръководят цели империи по изгодни за елита пътища с 
умело прикривани измамни намерения и цели - отново днес вече открито 
и явно се манифестират от представителите на модерния капитализъм. 
Претенциите им не са само от чисто икономически съображения и перс
пективи за по-големи материални изгоди. Не само с желанието да се тру
пат по-големи приходи се конкретизират стремежите на капиталистичес
ката олигархия. Всеки от нейните представители знае добре каква огром- 
на власт дава притежанието на собственост и на големи богатства за ин
дивида и кастата, към която принадлежи. Това познание има съблазнител
на привлекателност и поражда онова типично съзнание на господарите, 
чиито последици често са по-корумпиращи, отколкото самия факт на мо
нополизъм. Това духовно състояние на големия модерен сектор на едрата 
индустрия и на висшите финанси е фактор, който отстранява всяка съпро
тива и не търпи до себе си индивиди с равни права.

В големите борби между капитала и труда, този сеньориален дух . 
играе много по-решителна роля, отколкото непосредствените икономи
чески интереси. Дребният предприемач от миналите времена все още 
имаше известни връзки с работническите слоеве от населението и беше . 
в състояние да разбере повече или по-малко неговото положение. Мо
дерната финансова аристокрация няма тези връзки с широките народни 
слоеве и наподобява феодалния барон от осемнадесети век с неговите 
роби. Тя познава масите единствено като колективен обект за експлоа
тация, за укрепване своите икономически и политически стремежи за 
власт и не разбира, нито чувства техните условия на живот. Оттук произ
лиза и нейната безскрупулна жестокост, презрителното заробване на 
човешки същества и студено безразличие към чуждата неволя.

По причина на социалното положение на едрия модерен капитал, 
вече не съществува никаквапреграда пред стремежа му за власт. Той . 
с безскрупулен егоизъм може да се меси в живота на себеподобните си 
и да се изживява пред тях като провидение. Само когато се вземе под 
внимание тази страст за политическо влияние над собствения си народ 
и външни нации, може лесно да се оцени истинската същност на типич
ния представител на модерния крупен капитал. Именно този облик е, който 
го прави толкова опасен за социалното формиране на бъдещето. - *

Не напразно днешният монополистичен капитализъм поддържа 
национал-социалистическата и фашистка реакции. Той е задължен 
да подпомогне унищожаването на всяка организирана съпротива на ра
ботническите маси; на трудещия се човек гледа само като на икономиче
ски автомат, без каквото и да било друго значение за вътрешното фор
миране на социалните и икономически условия. Тази цезаровска мания 
не се спира пред никаква преграда; тя прескача безогледно всички за
воевания от миналото, придобити най-често с цената на кръвта на наро
дите и е готова да Задуши с брутално насилие и последните свободи, 
последното право, които биха могли да смутят нейния стремеж да прис
пособи всяка обществена дейност към грубите форми на нейната воля 
за власт. Ето това е голямата заплаха, която днес ни застрашава и пред, 
която директно сме изправени. От триумфа или неуспеха на плановете 
за капиталистическо-монополистична власт, ще се определи новата 
структура на обществения живот в близкото бъдеще, *
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ГЛАВА II
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

Религия и политика. Корените на идеята за власт. Начало на ре
лигиозното чувство. Вяра в духове и фетишизъм. Жертвоприноше
нието. Чувство за зависимост. Влияние на политическите условия 
върху религиозното съзнание. Религия и робство. Религията като 
опора на всяка власт. Традицията. Мойсей. Хамурапи. фараонизъм. 
Кодексът на Ману. Обожествяването на царете в Персия. Ламаиз- 
мът. Александър и цезаро-папизма. Цезаризма в Рим. Инките. Чин- 
гис Хан. Власт и жречество. Църква и държава. Русо. Робеспиер. 
Наполеон. Мусолини и Ватикана, фашизъм и религия.

Всеки, който се заеме с изучаването на човешките общества без 
предубеждение и без каквато и да било „историческа интерпретация“ и 
след като разбере, че човешките цели и. намерения не са свързани с 
природните механични закони на космическата еволюция и като така 
са несъпоставими с нея, твърде скоро ще се убеди, че във всички епохи 
от познатата ни история са се очертавали и изправяли една срещу дру
га две форми на власт - борбата между тях е била постоянна и се е - 
водила явно или прикрито, дължащо се на съществуващото вътрешно 
различие помежду им и различните форми и начини на дейност с прак
тическите последици от тази борба. Става дума за политическия еле
мент от една страна и обществено-икономическия фактор в историята 
от друга. Те могат да се нарекат още държавен елемент и социален 
фактор в историята. До неотдавна, политическите и социално-икономи
ческите разбирания се интерпретираха твърде тесногръдо и без да се 
разбира, че всяка политика се корени в края на краищата в религиоз
ните схващания на хората, докато всяка икономика е от културно есте
ство. На това основание икономиката е в непосредствен контакт с твор
ческите сили в обществения живот. Казано с други думи, ще говорим за 
вътрешното противопоставяне и противоречие между религия и култу
ра.

Между политическите и икономически феномени, т.е. между държат 
вните и обществените или - казано в по-широк смисъл - между религи
озните и културните феномени съществуват не малко допирни точки, 
защото всички те са свойствени на човешката природа.

В резултат на това, между тях са се създавали и различни вътрешни 
връзки. Ето защо, наложително е да се изучат по-основно и задълбоче
но тези съществуващи връзки помежду им и поражданите от тях разли
чни феномени.

Всяка политическа форма в историята има своите определени 
икономически основи, които изпъкват особено подчертано през съв
ременните фази на обществените събития. Неоспоримо е също така, че 
политическите форми зависят от промените в икономическите и култур
ни условия на живот и, че промените в едните пораждат промени и в 
другите. Истинската същност обаче на всяка политика остава винаги 
непроменена. Непроменено и незасегнато остава и основното съдър
жание на всяка религия, независимо от външните им мутации.
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Както религията, така и културата се коренят в инстинкта за самосъ
хранение у човека, който им дава живот и образ. Но оформили се вед
нъж, всяка една от тях следва своя път и понеже между тях няма реална 
органическа връзка, те се движат подобно звезди-антагонисти в разли
чни посоки. Който подценява това противоречие или го пренебрегва, 
никога не ще може да разбере с нужната яснота голямото му значение 
за историческата връзка на обществените събития изобщо.

По отношение произхода и господството на религиозната власт,'мне
нията и днес са все още разединени. Стига се до известно съгласие, но 
не може да се стигне до същината на религиозната концепция у човека 
по пътя на спекулативната философия. Хегелевата интерпретация, спо
ред която религията представлявала някакво вътрешно издигане на ду-* 
ха към „абсолютното“ и претендира по този начин да открие божестве
ното и човешко единство - трябва да се смята за чиста религиозна фра
зеология, която не допринася с нищо, което би могло да обясни религи
озната еволюция. Произволно е и твърдението, когато „философът на 
абсолютното“ приписва на всяка нация някаква съдба и твърди, че всеки 
народ в историята си е носител на дадена типична религиозна форма: 
китайците били носители на религия на умереност; халдейците - рели
гия на печал; гърците - религия на красота и т. н., докато накрая разли
чните религиозни системи кулминират в християнството като „религия 
на откровението“* чиито привърженици съчетават в лицето на Христа 
божественото и човешко единство.

Науката направи хората по-критични. Днес се знае, че всяко изсле
дване за появата и постепенно формиране на религията трябва да ста
ва съгласно същите методи, от които се ползват в наши дни социологи
ята и психологията, за да се намери първоизточникът на феномените на 
духовния и обществен живот.

Разпространеното преди мнение на английския философ Макс Мю- 
лер, който търсеше да открие в религията вътрешния импулс на човека 
да тълкува безкрайното и поддържаше, че впечатленията от природни
те стихии са породили у човека първите религиозни чувства и че култът 
към природата изобщо е първата форма на религията, лочти не намира 
последователи. Болшинството от представителите на религиозно-етно- 
логическите изследвания са на мнение, че анимизмът, т.е. вярата в ду
хове или в душите на умрелите, трябва да се смята като първия етап за 
поява на религиозното съзнание в човека.

Целият начин на живот на примитивните номади, тяхното относител
но невежество, психическото отношение към техните сънища, недоуме
нието им пред смъртта, принудително празните им стомаси и редица 
несгоди към които често са били принудени да се приспособяват, са ги 
превръщали в родени ясновидци. При тях вярването в духовете, може 
да се каже, е било в кръвта им. Онова, което са чувствали пред духове
те, с които чрез тяхното въобръжение бил изпълнен светът, е преди 
всичко страхът. Този страх ги е завладявал още повече, тъй като не се 
е налагало да се справят с обикновен враг, а с невидими сили, до които 
не може да се стигне посредством обикновени средства. Така от само 
себе си изниква и нуждата да си осигурят благоволението на тези сили, 
за да избегнат техните вероломства. Това е самият инстинкт за само
съхранение на примитивния човек, който тук изпъква явно.
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От вярата в душата се ражда фетишизмът, откритието, че духът е 
потърсил да се въплъти в някакъв предмет или някакво определено мя
сто; вярване, което' продължава да съществува като суеверие и в мно
го цивилизовани хора, твърдо убедени, че има „духове“, „таласъми“ и 
места, където човек не е „сигурен“. Култът към реликвите, ламаизма и 
католическата църква, в тяхната същност, са също така фетишизъм. Има 
различни мнения дали ламаизмът и първите груби представи на фети
шизма могат да се считат като религия, обаче няма никакво съмнение, 
че тук трябва да се търси изходната точка на всяка религиозна концеп
ция.

Истинската религия започва с единението на човека и „духа“ 
изразено в култа. За примитивния човек „духът“ или „душата“ не е от
влечено понятие, но абсолютно телесно такова. Затова, твърде естест
вено е, той да се опитва да го победи посредством осезаеми доказа
телства за своята преданост и подчинение. Така в неговия мозък се 
заражда идеята за жертвоприношението, а опита му подсказва, че чрез 
тялото и кръвта, която блика от раните на убитото животно или враг, той 
отрано прорицава и идва до убеждението, че кръвта действително е 
„една много специфична субстанция“. Това подчертава също така и осо
бения характер на идеята за жертвоприношението. Кръвното дарение 
сигурно е било първата форма на жертвоприношение, тъй като е било. 
обусловено от способностите на ловците при примитивния човек. Иде
ята за кръвно жертвоприношение, която несъмнено съществува при най- 
античните изяви на религиозното съзнание,-продължава в големите ре
лигиозни системи и понастоящем. Символичната трансформация на хля
ба и виното при християнската литургия като част от тялото на Христос 
е доказателство за това.

Жертвоприношението се превръща в център на всяка религиозна 
практика и церемония, изразяваща се в заклинания, танци и химни и 
малко по малко се изгражда като постоянен ритуал. Много вероятно е, 
че култът на жертвоприношението първоначално е имал чисто личен 
характер: всеки индивид, подтикван от своите нужди, е можел да при
нася милостиня, но това положение не е могло да трае дълго време 
предвид обстоятелството, че започва да се практикува по-късно от про
фесионалните жреци, каквото са шаманите, лечителите, пророците и 
други подобни. Еволюцията на фетишизма в тотемизъм, както една ин
дийска дума назовава вярването в едно трибапно божество, въплътено 
в някакво животно от което племето взема своя произход, допринася 
твърде много за развитието на една жреческа класа-от гадатели. По 
този начин обаче религията добива социален характер, какъвто дотога
ва не е имала.

В светлината на нейното собствено развитие религията води до убе
ждението, че има два феномена, които определят нейната същност: Ре
лигията е първо, чувството на зависимост у човека пред неизвест
ни висши сили. За да им се понрави и се предпази от тяхното зло- 
вредно влияние, инстинктът за самосъхранение на човека го тлас
ка към търсене на средства и пътища, които му дават възможност 
да постигне това си намерение. Така изниква ритуалът, който дава 
външния характер на религията. ь

Предполагаше се, нещо което съдържа известна правдоподобнйст,
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не идеята за жертвоприношението може действително да се отдаде на 
факта, че в човешките групи от предисторията е съществувал вече оби
чаят да се поднасят на жреците и водачите на племето доброволно или 
принудително подаръци. Без съмнение обаче твърдението, че примити
вният човек не би могъл да попадне на идеята за жертвоприношение 
без този обичай, ни се вижда премного дръзко. По някакъв начин рели
гиозните понятия са могли да се появят в човешкото съзнание, само 
когато се е зародил въпросът за причината на нещата. Това предполага 
вече едно значително духовно развитие. Затова трябва да се предпо- 
пожи, че преди това е изминат дълъг период от време, докато този про
блем занимае човешкия дух. Представата, че примитивният човек се е 
формирал от заобикалящата го среда, произлиза първо от силно впе
чатляващата го природа, също както детето възприема заобикалящите 
го предмети отначало по впечатлителен начин и си служи с тях много 
преди да се запита за причината на тяхното съществуване. Освен това 
в много диви племена все още съществува обичаят да призовават духо
вете на мъртвите да участват в яденето и почти всички празници на 
примитивните племена са свързани с ритуала на дарения. Много въз- 
можно е, че оттук идеята за жертвоприношението като подарък е могла 
ца се роди също така извън всякакъв социален обичай, извън близката 
природа.

Както и да е, истина е, че във всички религиозни системи, които 
изникват в течение на хилядолетия, е отразен характерът на зависи
мостта на човека пред някаква висша сила, която оживява в негово
то собствено въображение и на която по-сетне той се превръща в роб. 
Божествата се променят през епохите, но самата религия е постоянст
вала в нейната същност, въпреки всичките трансм^ации на външните и 
форми. Тя винаги е създавала илюзията, на която се е пожертвало ис
тинското битие на човека; творецът се превръща в роб на собствената 
си творба, без да е осъзнал поне вътрешната си трагедия от този факт. 
Защото в дълбоката същност на всяка религия никога не стана каквато 
и да било промяна. Германският педагог Кьонинг можа да напише сле- 
цните думи: „Религията изобщо е признаването и благоговението пред 
Бога и преди всичко отношението на човека към него като към върховен 
господар“.

Така религията още от нейното първо несигурно начало бе смесена 
по най-интимен начин с понятието за свръх-природна сила за принуда 
над вярващите, с една дума - за власт. Модерното философско проуч
ване можа в многобройни случаи да докаже, че дори имената на разли
чните божества по начало съвпадат с концепцията, в която се въплъща
ва представителството на властта. Не напразно всички представители 
на принципа на властта поддържат своя божествен произход, тъй като 
божествеността се представя като въплъщение на всяка власт и сила. 
Още в най-примитивните митове се появяват герои, конкистадори, за
конодатели, прадядовци на племена като божества или полубожества, 
гьй като тяхното величие или превъзходство е могло да бъде само от 
божествен произход. По този начин обаче стигаме до най-дълбоката 
причина на всяка система за власт и доказваме, че всяка политика в 
последна инстанция е религиозна и като такава - претендира да държи 
човешкия дух окован във веригите на зависимостта.
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Ако религиозното чувство и неговото начало е било само абстрак
тен рефлекс на земните условия на сила, както поддържаше Нордау и 
някои други, това е проблем, върху който може да се спори. Онзи, кой
то си въобразява примитивното състояние на човечеството като „вой
на на всеки против всички“, както твърдеше Хобс и неговите многоб
ройни последователи, ще да е твърде склонен да вижда в злия и насил
ствен характер на първите божества - истински портрет на деспотични
те водачи и ловки вождове във войната, които са всявали ужас у собс
твените си другари от племето и чуждите човешки групи. По подобен 
начин, до неотдавна считахме днешните „диваци“ като вероломни жес
токи индивиди, които мислят само за кражби и убийства. Докато най- 
сетне многократните открития на модерната етнология по цялото земно 
кълбо ни доказаха колко фалшива е тази интерпретация.

Факта, че примитивният човек си е представял племенните духове и 
богове изобщо като насилнически и ужасяващи, не трябва никак да се 
приписва на земните модели. Всяко нещо, недостъпно за простия ра
зум, действа по зловещ и ужасяващ начин върху духа. От злокобното и 
ужасяващото до всяващото страх, има само една стъпка. Такъв трябва 
да е бил случаят в онези далечни времена, когато човешкото въображе
ние още не е било повлияно от хилядите опити, за да се пробуди и пос
тигне логиката за противоположни заключения. Но даже когато не вся
ко религиозно понятие би могло да се припише на упражняването на 
земната власт, няма съмнение, че в по-късните епохи на човешкото раз
витие, външните форми на религията са били често пъти определяни от 
нуждите за власт на определени индивиди или незначителни малцинст
ва от обществото.

Всяко господство на дадени човешки групи над други такива е 
изхождало от стремежа им да си присвоят плодовете от труда им, 
оръдията за производство, техните оръжия или да ги изгонят от извест
на територия, която е изглеждала по-изгодна за завоевателя, за придо
биване на жизненоважни суровини. Много е възможно победителите 
да са се задоволявали дълго време с тази проста форма на кражба и, в 
случай на съпротива, да унищожават враговете си. Малко по малко се 
разбрало, че е по-изгодно от победените да направят данъкоплатци или 
да ги подложат на нов ред на нещата, чрез властване над тях. По този 
начин се поставят основите на робството. Това е ставало толкова по- 
лесно, колкото взаимната помощ не се е простирала по-далеч от чле
новете на самото племе. Всички системи на господство първоначално 
са били господства на-чужденци; победителите са съставлявали специ
ална привилегирована каста, която е заробвала победените. Обикно
вено това са били племена от номади и ловци, които са налагали влади
чеството си над вече заседнали земеделски поселници. Ловджийство- 
то, което изисква енергия и продължителна издръжливост е направило 
човека войнствен и любител на плячката, което в основата си е същото 
нещо. Земеделецът обаче свързан със семейството и земята, чийто жи
вот протича общо взето миролюбиво, изобщо не е любител на насилст
вените конфликти. Затова той в редки случаи се съпротивлява на ата
ките на войнствените племена и лесно се подчинява, когато чуждото 
господство не е прекомерно угнетително.

Победителят обаче който един път е изпитал сладостта на властта и

32



Национализъм и култура

разбрал преимуществата на нейните икономически изгоди, се опива 
лесно от упражняването на командването. Всеки нов триумф го подтик
ва към нови походи, тъй като в основата на всяка власт е заложен стре
межът към постоянното й разширение и амбицията да се наложи ярем 
над по-слабите народи. По този начин, малко по малко, възниква една 
специална каста, за която войната и господството над другите се прев
ръща в занаят. Никое господство обаче не е могло да се опира за дълго 
време единствено на бруталната сила. Тя може най-много да бъде не
посредствения инструмент за покоряване на хората, но сама по себе 
си, без съмнение, никога не може да овековечи властта на индивиди 
или на една каста над широки човешки групировки. За това нещо е не
обходимо нещо повече, необходимо е вярването на човека в неиз
бежността на властта, вярата в нейната божествена мисия. Тази вя
ра се корени дълбоко в религиозното чувство на човека и придобива 
сила чрез традицията. Впрочем, над всяка традиция витае трансцеден- 
тният блясък на религиозните понятия и мистичната покорност.

Поради тази причина победителите често са налагали собствените 
си божества на победените, съзнавайки, че уеднаквяването на религи
озните ритуали може да бъде полезно за тяхната власт. Общо взето, 
тях не ги е интересувало дали боговете на поробените продължават да 
съществуват, но само докато не са ставали опасни за владичеството 
им. Това е могло да се случи, ако жреците облагодетелстват господст
вото на победителите или споделят техните политически стремежи, ка
квито случаи често се срещат в историята. Напълно ясно може да се 
види политическото влияние в по-кьсното религиозно оформяне на ва- 
вилонците, халдейците, египтяните, персите, индусите и много-други, 
фамозният монотеизъм на евреите може също да се отнесе към поли
тическата централизация на раждащата се монархия.

' Всички системи на господство и династии от древността имат свое
то начало от някакво божество, тъй като техните представители разби
рат с времето, че вярата на подчинените в божественото начало на 
господаря е същественият фундамент на всяка власт. Страхът от бо
жеството винаги е бил духовното условие на всяко доброволно подчи
нение; това е изключително важно, тъй като подчинението а съставля
вало винаги вечната основа на тиранията, каквато и да е маската под 
която се е прикривала. Доброволното подчинение обаче не може да се 
наложи само с физически средства. Това може да стане единствено 
чрез вярата в божественото начало на суверена. Затова главната цел 
на всяка политика до наши дни е била да събуди тази вяра в народа и 
психологически да я укрепи. Религията е най-консервативния прин
цип в историята: тя сковава човешкия дух и затваря неговата мисъл в 
определени форми по начин, който се свежда до запазване на тради- 
ционното недоверие към всяко нововъведение. Впрочем вътрешният 
страх, смесен с неизвестността обвързва хората в старите форми на 
съществуване. Луи Де Боналд, непримиримият защитник на абсолюти- 
зма, бе разбрал добре връзките между религията и политиката, когато 
пише:

„Господ е върховната Власт над Всички същества, Богочовекът е вла
стта над цялото човечество, вождът на държавата е властта над вси
чки подвластни, главата на фамилията е властта в неговото огнище.
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Но тъй като всяка власт е създадена по образ на Бога и произтича от 
Бога, всяка власт е абсолютна".

Всяка власт произтича от Бога: владичеството, съгласно неговата 
интимна същност, е божествено. Мойсей получава направо от ръцете 
на Бога скрижалите на закона, който започва така: „Аз съм Господ, твоя 
Бог; не трябва да имаш други богове освен мене“, думи, които укрепват 
съюза на Господ с неговия народ.

фамозният камък, на който са овековечени законите на Хамурапи, 
превъзнася през хилядолетията името на вавилонския цар, показва то
зи цар пред лицето на Бога на слънцето, а въведението, което предхо
жда записите на законите започва така: >

, % Когато Ану, великия цар на Анунакия и Бел, цар на небето и земята, 
който носи във своите ръце съдбата на света, отстъпиха даровете на 
човешкия род на божествения сеньор на закона, на Мардук, първороден 
син на Еа и го възвеличиха помежду ижижите. Те възвестиха тържест
вено неговото прекрасно име, което е почитано във всички страни, Във 
Вавилония, царство нетленно като небето и земята. Ану и Бел оплоди
ха тялото на човечеството и те избраха мен, Хамурапи, знаменит су
верен и подчинен на Бога, да раздавам справедливост на земята, да 
изкореня злите и порочните, да попреча на силните да потиснат сла
бите и както Бог-слънце - да излъча светлина върху хората с черни гла
ви и осветявам земята“.

В Египет, където религиозният култ, под влиянието на една мощна 
каста от жреци се вижда във всички обществени институции, обожест- 
вяването на суверена придобива екстравагантни форми, фараонът или 
царят на жреците, не само е бил представител на Бога на земята, -но 
самият той е бил божество и се е ползвал с божествени почитания. 
Още през епохата на първите шест династии, царете са смятани за си
нове на Ра, цар на слънцето. Хуфу, при чието царуване е построена 
голямата пирамида, се назовава „Червеният Хор“. В една пещера в Иб- 
рим фараонът Аменхотеп III е представен като бог между други богове. 
Самият суверен построява храма на Слънцето, където се отдава рели
гиозна почит на неговата личност. Когато неговият наследник Аменхо
теп IV по-късно забранява боготворчеството на други божества в Еги
пет и издига култа към бога на слънцето Атон, олицетворен в лицето на 
фараона, в категория на държавна религия, без съмнение това е било 
продиктувано от чисто политически мотиви. С този монопол се е целя
ло укрепване и съсредоточаване на земната власт в ръцете на фарао- 

•на. . „ •
В стария кодекс на Ману е записано:
„Господ създаде царя, за да покровителства сътворението. За тази 

цел той взе части от Индра, от вятъра на Хама, от слънцето, от огъ
ня, от небето, от луната и от господаря на сътворението. Тъй като 
царят бе сътворен от части на тези господари и богове, той осветя
ва със своя блясък всички създадени същества, както слънцето осветя
ва очите и сърцата и никой не може да го гледа в лицето. Той е огън и 
въздух, слънце и луна. Той е Бог на правото, гений на богатството, 
повелител на вълните и властта в небосвода",

В никоя друга страна освен Египет и Тибет, една жреческа каста не 
е могла да постигне такава власт, както в Индия. Тя е сложила своя
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печат над всяко обществено събитие в ограбената Страна и чрез уме
лото разделение населението на касти, пресова целия живот в желез
ни калъпи, толкова по-трайни, колкото по-здраво се опират на традици
ите на вярата. Твърде отрано браманите сключват съюз с кастата на 
военните, за да си поделят властта с тях над народите на Индия, като 
жреческата каста винаги се стреми истинската власт да остане в нейни 
ръце и царят да служи само за инструмент на нейните планове. Двете 
касти, жреци и военни обясняват, че имат божествен произход. Брама- 
нът се ражда от главата на Брахма, военният от неговите гърди. Двама
та значи имат същите права и законът разпорежда, че „двете касти 
трябва да бъдат единни, защото едната не може без другата“. По този 
начин се появява системата на цезаро-папизма, в която единството на 
аспирациите към религиозната и политическа власт достига своето пъл
но съвършенство. i

В стара Персия суверенът също се появява Като живо въплъщение 
на божествеността. Когато той пристигал в някой град, вълшебниците 
то посрещали в бели туники и със звуци на религиозни химни. Пътят, по 
който е минавал, се покривал от мирти и рози, а отстрани се поставяли 
сребърни кандилници, в които горели парфюми. Неговата власт е била 
неограничена, неговата воля - върховна и неговата заповед - неотмен
на, както се казва в Зендавеста, свещенната книга на старите персий- 
ци.-Само в редки случаи той се е показвал пред народа и там всички са 
били задължени да се проснат на земята и скрият лицето си. ’

В Персия също така е имало касти и една организирана жреческа 
класа, която ако и да не притежавала неограничена власт както в Ин
дия, е била, без съмнение, първата в страната; нейните представители, 
като най-близки съветници на царя, са имали винаги възможност да 
дадат предимство на своето влияние и да се намесят решително в съд
бата на царството. За ролята на жречеството в обществото ни осведо
мява един пасаж от Зендавеста, в който четем:

„Макар вашите добри дела да са многобройни като листата на дър
ветата, както дъждовните капки и звездите по небето или пясъка в 
морето, не ще ви струва много, ако не са приятни на жреца; за да се 
издейства благоволението на този Водач по пътя на спасението, вие 
трябва да му предадете без остатък десятъка от всичко което при
тежавате: вашето съкровище, вашите земи и вашите пари. Ако сте го 
задоволили с онова, което му е дължимо, вашата душа ще се спаси от 
изтезанията в ада, ще пожънете спокойствие на този свят и блаженс
тво в отвъдния, тъй като жреците са господари на религията, знаят 
всичко и опрощават всички хора“. •*

фу Хи, назован от китайците пръв владетел на Небесната империя, 
който според хрониките е живял 2800 години преди нашата ера, е прос-, 
лавен в китайския мит като свръхприродно същество и е представен 
въобще като човек с рибена опашка наподобяваща Тритон. Легендата 

>го.превъзнася като истински вдъхновител на китайския народ, който 
преди неговото идване е живял в разпръснати групи, както животните в 
гората и благодарение само на него & бил изведен по пътя на социал
ния ред, който има за основа неговата фамилия и дълбокото почитание 
на предшествениците му. Всички поколения в „Империята от центъра“, , 
които се изреждат оттогава, обявиха техния произход за божествен*
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Императорът назовава сам себе си „син на небето“ и тъй като в Китай 
не е имало организирана жреческа каста, управлението на култа, до
колкото това се е отнасяло до държавната религия, чието влияние е 
било разпространено само всред висшите слоеве на китайското обще
ство, е било в ръцете на висшите имперски функционери.

В Япония, Микадо е бил считан като потомък на богинята на слън
цето Аматерасу, която се чества в страната като върховно божество. 
Тя проявява своята воля чрез посредничеството на императора и той 
управлява народа от нейно име. Микадо е живо въплъщение на божес
твеността, затова неговият палат е наричан „мийя“ т.е. гардероб на ду
ши. До епохата на' шогуните, когато водачите на военните касти в про
дължение на векове упражняваха властта в страната и Микадо изпъл
няваше само декоративна функция, святостта на неговата личност всред 
народа оставаше непокътната.

формираното могъщество на Инките, чиято тъмна история поднася 
за съвременното изследване толкова странни загадки, е предавано по 
същия начин, чрез легендата за боговете. Легендата казва, че Манко 
Капак с неговата жена Окло Хуако един ден се появява всред родени- 

п те на високото плато Куско, представяйки се като Интипчури т. е. като 
син на слънцето и им внушава да го признаят за цар. Обучава ги на 
земеделие и им доставя много полезни знания, които ги правят способ
ни да създадат висока култура. ■-

В Тибет, под влиянието на една жреческа каста, жадна за власт, се 
' появява тази редка църковна държава, чиято вътрешна организация има 

особено сходство с римския папизъм, използвайки като него тайната 
изповед, молитвата, кандилниците, почитанието на реликвите, стриже- 
нето на свещениците. Начело на държавния апарат стои Далай-Лама и- 
Бодо-Лама или Пен-тчен-рин-по-тче. Първият минава за въплъщение 
на Готама, светия основател на будистката религия; последният - за 
живо въплъщение на Тцонг-Капа, великият реформатор на ламаизма, 
на който се отдаваше, както и на Далай-Лама, божествено почитание, 
отиващо дори до най-интимните физически нужди.

Чингис Хан, могъщият монголски властелин, чиито смели кампании 
и завоевания изпълниха с ужас половината от света по негово време, 
много умело използваше религията като най-адекватното средство за 
своята политика на господство, макар самият той, според всички външ
ни признаци да е принадлежал към класата на просветените деспоти. 
За неговото собствено племе той е бил потомък на слънцето, обаче в 
огромната си империя, която се преструктурира от днепърските високи 
плата до Китайско море, са живели хора от най-различни религиозни 
изповедания и той, с неговия фин инстинкт разбира, че властта му над 
поробените народи, както и над собствения му народ в империята, мо
же да бъде закрепена единствено посредством жреческата власт. Не
говото слънчево папство вече не било достатъчно.-Милиони християни, 
несториянци, мохамедани, будисти, конфуцианци и евреи населяват за
владените територии. Той е бил задължен да бъде голям жрец на всяка 
религиозна форма. С неговите северно-азиатски шамани той прави ма
гия и разпитва оракула за пукнатините в плешките на хвърлената в огъ
ня овца. Неделно време ходи на литургия, причестява се с вино и раз
говаря с  християнските свещеници. В събота отива в еврейската сина
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гога и се представя като начетен военен. В петък произнася един вид 
молитва и е толкова добър халиф, колкото по-късно турчина в Конста- 
тинопол. Предпочита да докаже, че е будист: води религиозни разгово
ри с ламите, повиква при себе си великия Лама от Сатия; тъй като имал 
намерение да прехвърли центъра на империята си на будистка терито
рия, пожелава северно от Китай да проведе на практика грандиозния 
политически план за издигане на будизма в държавна религия. (Алек
сандър Улар: Политиката, 1906)

Александър Македонски, когото историята нарича Велики, не ра
боти ли със същите похвати и воден, както изглежда, от същите намере
ния, каквито много по-късно прилага и Чингис Хан? Покорил веднъж 
света и след като консолидирал своите завоевания, благодарение на 
пролети реки от кръв, той сигурно е почувствал, че неговото дело не 
може да бъде трайно, основано единствено на бруталната сила. Затова 
той се опитва да затвърди своята власт чрез религиозните вярвания на 
поробените народи. Така „елинът“ прави жертвоприношения пред еги
петските богове в храма на Мемфис и преминава със своята армия го
рещата пустиня на Либия, за да разговаря с оракула на Юпитер-Амон в 
оазиса на Сива. Любезните жреци го провъзгласяват за син на великия 
Бог и му отдават божествени почести. Така Александър се превръща в 
божество и се представя пред персите в неговата втора кампания про
тив Дарий като потомък на всесилния Зевс-Амон. Само така се обясня
ва пълното подчиняване на огромната империя от македонците до сте
пен, каквато не е постигнал никой от самите персийски царе.

Александър използва това средство, за да довърши докрай своите 
политически планове, обаче се опива от мисълта за своята божествена 
личност до такава степен, че изисква божествена почит не само от по
робените народи, но също така и от собствените си съграждани, за ко
ито подобен култ е бил странен, тъй като те са го познавали като син на 
Филип. Най-малкото противоречие го възбуждало до полуда и не един 
път го довело до най-отвратителни престъпления. Неговият неутолим 
ламтеж за все по-голяма власт, подсилван от военните му успехи, го 
лишава от всякаква мярка за оценка на собствената личност и го зас
лепява пред всякаква действителност. В двора си въвежда церемониа
лите на персийските царе, които символизират абсолютното подчине
ние на всеки човек под командната воля на деспота. В него, „елина“, 
мегаломанията на варварщината достига най-висшия си израз.

Александър бе първият, който присади божественото царство в Ев
ропа, цезаризмът, който дотогава бе просперирал на азиатска почва, 
където държавата се бе развивала без ни най-малко противодействие 
и където вътрешните връзки между религия и политика съзряват много 
по-рано. Без съмнение, от това не трябва да се заключи, че става въп
рос за специално качество на расата. Разпространението на цезариз- 
ма оттогава в Европа е доказателство, че и тук може да се развие в 
идентични условия в хората от всяка раса и всички нации, даже когато, 
това също не трябва да се отрича, неговите външни форми са свързани 
с условията на социалния климат. +

Римляните заемат също така цезаризма от Изтока и го усъвършенс
тват до степен, непозната дотогава в някоя друга страна. Когато Юлий 
Цезар се издига до диктатор на Рим, той също скоро се опитва да зак
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репи своята власт посредством религиозните представи на народа. Обя
вява своя произход за божествен и декларира Венус за своя предшес
твеница. Целият му стремеж се концентрира в желанието да се превър
не в неограничен властелин на империята и в същото време - в божес
тво, което няма нищо общо с обикновените смъртни. Неговият бюст се 
издига между статуите на седем римски царе и неговите последовате
ли преднамерено разпръскват мълвата, че оракулът го е определил да 
бъде изключителен суверен на империята, за да победи спартанците, 
които дотогава се съпротивлявали на римските армии. Неговият лик 
бил поставян между безсмъртните божества по време на тържествени 
процесии. Издигат му статуя в храма на Квиринала, в цокъла на която 
се чете надписа: „На непобедимия Бог“. В Луперчи се формира в негова 
чест колегиум и се назначават специални жреци в служба на неговата 
божественост.

Убийството на Цезар слага внезапно край на амбициозните му пла
нове, обаче неговите приемници продължават делото му и скоро импе
раторът засиява с ореола на божество. Издигат му олтари и му отдават 
религиозни почести. Калигула, който бе обзет от амбицията да се из
дигне до висотата на Юпитер. Капитолийски, върховен Бог-покровител. 
на римската държава, обосновава божествеността на Цезарите с тези 
думи:

„Също както хората пазят овцете и воловете, без те да са нито 
овце и волове, но по своята природа са над тях, така онези, които са се 
издигнали като господари над хората, не са човешки същества както 
другите, но богове.“

Римляните, които отначало не намират основание да възразят, кога
то техните вождове на Изток и в Гърция задължаваха да им се отдават 
божествени почести не подозираха, че и от тях можеше да Ge изисква 
същото нещо по-късно. Те обаче бързо привикват към новия ред на 
нещата, както елините по време на техния социален упадък и изпадат в 
унижаващо малодушие. Не само легиони от поети и артисти пеят непре
къснато химни и хвалебствия на „божествения Цезар“, но също така 
народът и сенатът го провъзгласяват смирено и с недостойно подчине
ние. В поемата си „Енеида“ Виргилий сериозно превъзнася Цезар Ав
густ и легиони други привърженици следват неговия пример. Римският 
астролог фирмикус Матернус, който живее по време на управлението 
на Константин, в своя труд „De erroribus profanarum religiosum “ деклари
ра:

„Единствено Цезар не зависи от звездите. Той е господар на целия 
свят, когото управлява по волята на всевишния Бог. Самият той при
надлежи към кръга на божествата, определени от първото божество 
за съхранение и изпълнение на всяко събитие. “ *

Божествените почести се изразяват и днес в смисъла на думата „ви
зантийски“. Във Византия религиозното обожаване на императора дос
тига връхната си точка в един стар ориенталски обичай, който задължа
ва простосмъртните да лягат на земята и я допират с челото си; при 
минаване на суверена.

Римската империя пада в развалини. Безумието за власт на ней
ните господари, което с течение на вековете доведе до угасване на 
всяко човешко достойнство у подчинените им, ужасната експлоатация
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на всички потиснати народи и растящата корупция, убиват всякаква во
ля за съпротива и ги лишават от тяхното обществено чувство. По тези 
причини и при това положение, те не са могли да издържат за дълго 
нападенията на така наричаните варвари, които заплашват мощната им
перия от всички страни. Но „духът на Рим“, както го назовава Шлегел,‘ 
продължава да живее, както и духът на цезаро-папизма постоянства и 
след упадъка на големите ориенталски империи. Той отравя постепен
но свежата и непокорна енергия на германските племена, чиито военни 
водачи бяха вече наследили зловещото наследство на Цезарите. Рим 
продължава да живее в църквата, която издигна цезаризма в лицето на 
папата до неговото най-голямо съвършенство и с упорита енергия про
дължава трансформирането на цялото човечество в огромно стадо и 
подчиняването му пред върховния римски жрец. От римския дух бяха 
инспирирани всички централизаторски политики, които по-сетне се въ- 
плотиха в германската идея на Кайзера, в мощните империи на Хабс- 
бургите, Карл V и Филип II, на Бурбоните, Орлеаните и другите динас
тии. Личността на суверена вече не е чествана като Бог, но той е крал 
„по божия воля“ и се ползва от неясния реверанс на мълчаливите пода
ници, пред които се явява като същество от по-висше естество. Конце
пцията за Бога, както и концепцията за държавата, с течение на време
то претърпяват повече от една мутация, обаче вътрешната същност на 
всяка религия остава непокътната. Не претърпява промени и съществе
ното ядро на всяка политика. Принципът на властта изисква от новите 
представители на небесната и земна власт да поставят масите в зави
симост и неизбежно подчинение. Държавният суверен вече не се чест
ва като божество в публичните храмове, но казва, както Людовик XIV: 
„Държавата - това съм аз!“. Държавата е земното провидение, което 
наблюдава хората и ръководи техните постъпки, за да не се отклонят от 
правия път. Затова носителят на държавния суверенитет е върховен 
жрец на властта, която намира своето изражение в политиката, както 
божествената почит е въплътена в религията.

Жрецът е посредник между хората и върховната власт, която прави 
поданикът да се чувства зависим и за когото тя става фатална. Твърде
нието на Волней, че религията е измислица на поповете навярно 
отива по-дапече от целта, тъй като религиозни концепции са съществу
вали много преди да е имало някаква свещеническа каста. От друга 
страна, със сигурност може да се приеме, че самото жречество първо- 
начално е било убедено в истинността на своите познания, докато по- 
късно в него възниква идеята за безграничната власт, която му дават 
сляпата вяра и страха на хората и изгодите, които може да извлече от 
всичко това. Така в съзнанието на жреца се събужда съзнанието за 
власт и успоредно с това стремежът за господство, който е бил толко
ва по-голям, колкото повече жречеството се обособява като специал
на каста в обществото. От страстта за управление пък се оформя „во
лята за власт“. По този начин в духовенството се поражда една твърде 
специфична нужда. Благодарение на нея, духовниците се опитват да 
насочат религиозното чувство на вярващите по определени релси и пре
дават на тази вяра форми, които са благоприятни за техните лични стре- - 
межи за власт. .

Всяка власт отначало е била жреческа и продължава да е такава
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и днес в нейната същност. Древната история познава много примери, 
когато ролята на духовенството се съгласува с тази на управляващия и 
законодателя и се концентрира в ръцете на една и съща личност. Мно
гобройните титли на суверени, произтичащи от имена, в които ясно про
личава духовната функция на нейните антични носители, показват със 
сигурност общото начало на религиозната и светска власти. Алексан
дър Улар в интересната си книга „Политиката“ твърди, че папството 
никога не е правило светска политика; обаче всеки светски суверен се 
стреми винаги да прави папска политика и налучква целта. Също такъв 
е мотивът, според който всяка правителствена система, в нейната същ
ност, носи известен теократичен характер.

Всяка църква се стреми постоянно да разшири границите на своята 
дейност и вкорени в човешките сърца все по-дълбоко чувството на за
висимост. Всяка светска власт е въодушевявана от същия стремеж, тъй 
като и в двата случая се касае до стремежи,- отправени в сходни напра
вления. Така, както в религията Бог е всичко, а човекът - нищо, в поли
тиката държавата е всичко, а поданикът - нищо. Двете максими, на не
бесната и земна власти „Аз съм Господ Бог твой“ и „Бъди подчинен на 
правителството“, произтичат от един и същ извор и са свързани поме
жду си като сиамски близнаци,-

Колкото повече човек привиква да вижда в лицето на Бога основата 
на всяко усъвършенстване, толкова пада по-дълбоко и се превръща в 
истинския създател на Бога. Превръща се в категорията на червей, в 
животно, въплъщение на всяка малоценност и всяка немощ. Теолозите 
и свещениците обаче не се уморяват да потвърждават, че човекът е 
„грешник по рождение“ и може да се спаси от вечната присъда единст
вено чрез откровението и стриктното изпълнение на божиите запове
ди. И когато някогашният поданик, станал днес гражданин, приписва на 
държавата всички качества на земно съвършенство, той сам дегради
ра и стига до положение на карикатура, безсилие и непълнолетие, в 
чиято глава адвокатите и теолозите на държавата непрекъснато нали
ват инстинкти на роден злосторник, който може да бъде ръководен един
ствено от закона на държавата по пътя на официално установената до
бродетел. Идеята за първоначалния грях се корени не само в основа
та на всички големи религиозни системи, но също така е есенцията на 
всяка държавна теория. Тоталното унижение на човека, потискащото 
вярване в нищожеството и грешността на собственото му съществува
ние, са били винаги най-здравия фундамент на всяка божествена и зем
на власт. Божественото „Ти трябва“ и държавното „Ти си задължен“-се 
допълват по съвършен начин: заповед и закон са само различен израз 
на едно и също понятие.

Тази е причината, поради която никой светски властелин до днес не 
е могъл да заобиколи ‘религията, тъй като върху нея се крепи самата 
власт. Там където представителите на държавата, поради различни по
литически мотиви са се вдигали против известна религиозна система, 
те са го правили винаги, за да я подменят с друга система на вярване, 
която по-добре ще отговаря на техните политически стремежи. Тъй на
речените „просветени монарси“, които не вярвали в нищо, също не пра
веха изключение. Фридрих II от Прусия говореше винаги, че в неговата 
империя „всеки може да бъде щастлив по свой маниер“, стига това щас-
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тие да не засяга неговата власт. Прословутата толерантност на Фридг 
' рих Велики би имала друг аспект, ако неговите-поданици или само част 
от тях биха имали случаи да добият своето щастие чрез намаляване на 
царското могъщество или чрез неспазване на неговите закони, както 
бяха опитали да сторят това духоборите в Русия. 1 •> <

Наполеон I, когато беше артилерийски офицер, наричаше рели
гията „клоака на всеки предрасъдък и конфузия“ и поддържаше, че 
трябва „да се даде на народа вместо катехизис, наръчник по геоме
трия“, обаче забрави всичко това, когато стана император на францу
зите. Не само защото, според неговата изповед, дълго време е мислил 
как да стигне до универсалната власт с помощта на папата, но и защото 
също така, се е запитал дали държавният ред може да има трайност 
без религията. На това той сам дава отговор: t

„Обществото не може да съществува без неравенството в богатс
твата, нито неравенството в богатствата без религията. Когато 
един човек умира от глад ведно с  оня, който е преситен, необходима е 
власт; която да му каже: Господ желае тук на земята да има бедни и 
богати, но там във вечността ще бъде другояче. “

Безсрамната откровеност .на това изказване впечатлява толкова по
вече, защото изхожда от един човек, който не вярваше в нищо, но на
мери достатъчно кураж, за да признае, че никоя власт не може да се 
задържи за дълго, ако не е способна да пусне корени в религиозното 
съзнание на хората. ?

Тясната връзка между религия и политика не се ограничава единст
вено до периода на държавния фетишизъм, когато публичната власт 
все още намираше своето върховно изражение в личността на абсолю
тния .монарх. Би било горчива самоизмама да се предполага, че модер
ната юридическа или конституционна държава променя съществено то
ва положение. Както в по-сетнешните религиозни системи схващането 
за божествеността става по-абстрактно и безлично, така и концепция
та за държавата изгуби много от античния си характер във връзка с 
личността на суверена. Даже в страните, където разделението на църк
вата от държавата се извършва публично, интимните връзки между све
тската власт и религията като такива, не претърпяха никакви промени. 
Единствената разлика се състои в това, че днешните представители на 
властта се стремят да концентрират религиозния инстинкт за благого
вение у техните граждани изключително към държавата, за да не спо
делят властта си с църквата. .

Сигурно е, че великите предшественици на модерната конституци
онна държава подчертаха нуждата от религията за просперитета на дър- 
жавната власт така енергично, както бяха правили това някога защит
ниците на абсолютизма. Например Русо, който бе причинил неизлечи
ми рани на абсолютната монархия с неговия „Социален договор", декла
рира открито:

„За да може един народ> който се формира, да оцени основните све
щени норми на политиката и спазва фундаменталните норми на държа
вния интерес, необходимо е следствието да се превърне в причина та
ка, че социалният дух, който трябва да бъде дело на институцията, да 
ръководи самата институция и хората да бъдат пред законите онова, . 
което трябва да станат посредством тях. Но тъй като законодате
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лят не може да употреби нито силата, нито разума, необходимо е да 
прибегне към някоя власт от друг вид, която може да изпълни това без 
насилие и без да е необходимо да убеждава.

Ето кое задължаваше бащите на нациите във всички Времена да при 
бягват към намесата на небето и отдават дълбокомъдрено почит не 
боговете с цел, подчинените на държавните закони народи да признаят 
същата силна ръка за формиране на човека, както тази в природата, 
като доброволно се подчинят и смирено приемат робството на държа 
вното щастие. -

- Това висше провидение, което стои над обикновения човек е онова, 
чиито решения законодателят поставя в устата на божеството, та 
посредством него да застигне ония, които човешкото познание не бь 
могло да докосне. “ (Жан Жак Русо: Социалният договор, част II, глава 7)

Робеспиер буквално следва указанията на учителя и изпраща ебер 
тистите и така наричаните „бесни“ на ешафота, тъй като тяхната антире 
лигиозна пропаганда, която просто бе антиклерикална, вредеше на „до
стойнството“ на държавата и подкопаваше нейните вътрешни устои. Гор 
ките ебертисти! Те бяха толкова добри вярващи, колкото и „неподкуп
ния“ и неговите якобински клубове, само че техният инстинкт на обожа- 
ване отиваше в друго направление и те не желаеха да признаят никак
ва върховна държавна власт, което за тях бе най-свещено. Те бяха до
бри патриоти и когато говореха за „нацията“ бяха въодушевявани от 
същата ревност, както католикът, когато говори за своя Бог. Обаче те 
не бяха законодатели на страната и затова им липсваше онова фамоз 
но „върховно разбиране“, което според Русо отива отвъд възможност
та на обикновения човек и чиито решения предвидливият законодател 
трябваше да утвърди чрез устата на божеството.

Робеспиер, разбира се, притежаваше това „върховно разбиране“ 
чувстваше се законодател на „единната и неделима република“ и следо
вателно признаваше, че атеизмът е „аристократична работа“ и неговите 
последователи слугуват на Пит. Точно както днешните привърженици на 
болшевизма, когато определят за „контрареволюционна“ всяка мисъл, 
която не им е изгодна, за да предизвикат по този начин отхвърлянето и 
от вярващите. Във време на вълнения обаче подобна анатема е извънре 
дно опасна за живота и равносипна на „Убий го, защото богохулства!“ 
Така го изпитаха ебертистите, както и много други преди тях. Те бяха 
вярващи, но не правоверни и гилотината трябваше да им помогне да ко 
ригират своите отклонения, както преди това бяха направили кладите с 
еретиците. ' » .

В голямата си реч пред Конвента в защита на вярата в някакво вис
ше същество, Робеспиер едва ли развиваше свое собствено мнение 
Той се позова на „Социалния договор" на Русо, който коментира с при
същия си скрупулен начин. Той чувстваше нуждата от една държавна 
религия за републиканска Франция и култът към Висшето същество тря
бваше да му помогне да постави в устата на новото божество мъдрост
та на своята политика и по такъв начин да й придаде ореола на божес
твена воля.

Конвентът реши да изложи тази реч по всички пътища на Франция м 
да я преведе на всички езици, за да нанесе решителен удар по ужасна 
та доктрина на атеизма и извести на света истинското вероизповеда
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ние на френския народ. Парижкият якобински клуб побърза да засви-' 
детелства своя поклон пред висшето същество в специален мемоар, 
.чието съдържание, както и речта на Робеспиер, имаше своя корен в 
идеологията на Русо, отнасяйки се със специална благосклонност към 
1един пасаж от „Социалния договор“, където четем: j •- -

„ Следователно има едно изповядване на чисто цивилна вяра и опре
делянето на нейните норми принадлежи на държавния глава.-Не се касае 
тук специално до религиозни догми, но до общи норми, без чието спаз
ване не може да има добър гражданин, нито верен поданик. Без възмож
ност да задължи никого да ги спазва, държавата може да изсели всеки, 
който не вярва в нея не като атеист, но като нарушител на социалния 
договор, гражданин неспособен да обича искрено законите и справедли
востта и да изгори в случай на нужда при изпълнение на своя дълг. И ако 
някой, след като е признал публично тези канони на гражданската вяра, 
се покаже невярващ, той заслужава смъртно наказание, тъй като пред
намерено се е заклел пред законите. “

В младата френска република властта беше току що родена, без 
гградиции и освен това изникнала от рухването на една стара система 
на владичество, но чиито дълбоки корени бяха все още живи всред на
родните маси. Поради това, на републиката бе по-необходимо откол
кото на която и да било друга държава, да утвърди своята власт сред 
религиозното съзнание на народа. Действително, представителите на 
новата власт бяха украсили новата държава с божествени атрибути и 
бяха направили от култа към „нацията“ една нова религия, която изпъл
ни Франция с пламенен ентусиазъм. Това става във водовъртежа на 
голямата трансформация, в чиито сурови бури трябваше да се разбие 
старият свят. Бурята обаче не можеше да бъде вечна и бе необходимо 
да се предвиди часа в който стихването на страстите ще отстъпи място 
на критичните обсъждания. На тази нова религия й липсваше нещо: тра
дицията, която е един от най-важните елементи за формирането на ре
лигиозното съзнание. Като така, ставаше въпрос за един акт от държа
вен интерес, когато Робеспиер изхвърли от храма „Богинята разум“ с 
цел да я замени с култа към „Висшето същество“ и да постави на ре
публиката единния свещен ореол - „Единна и неделима“.

Най-близката история ни дава типични примери от този род. Думата 
ни е за съюза на Мусолини с католическата църква. Робеспиер не . 
постави никога под съмнение съществуването на Бога, както и Русо. 
Мусолини обаче беше деклариран атеист и жесток враг на всяка духо- 
вна вяра както и фашизмът, който следваше антиклерикалните тради
ции на италианската буржоазия. Той се представи от самото начало и 
като деклариран враг на църквата. Но като искусен държавен теолог, 
той скоро осъзна, че неговата власт може да бъде трайна единствено, 
ако успее да утвърди чувството, на зависимост в съзнанието на своите 
подчинени и му даде видимо религиозен характер. Затова той направи 
от най-крайния национализъм нова религия, която в нейната егоистич
на изключителност и насилствено разделяне от другите човешки групи
ровки, не признаваше никакъв друг върховен идеал, освен този на фа
шистката държава с нейния пророк Дучето.

Както Робеспиер, така и Мусолини почувства, че на неговата докт
рина и липсва традиция и скорошната му власт все още не впечатлява
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и това го направи осторожен. Националната традиция на Италия не бе 
благосклонна към църквата. Още не беше забравено, че чеото пъти па
пата е най-опасния враг на движението за национално единство, което 
можа да се реализира едва след открита борба с Ватикана. Обаче хо
рата на Risorgimento (Националното бъзраждане - б. ред.) и създате
лите на националното единство на Италия не бяха собствено антирели- 
гиозни. Тяхната политика беше антиклерикапна, защото Ватикана ги бе 
тласнал натам, но те не бяха никакви атеисти. Яростният антиклерикал 
Гарибалди, който писа в предговора на своите „Мемоари“: „Свещениче
ството е въплъщение на лъжата, лъжливият е крадец, крадецът е убиец 
и бих могъл да покажа още други долни качества на клерикала", бе човек 
дълбоко религиозен, не само поради неговите национални стремежи; 
цялата негова интерпретация на живота се Коренеше във вярата в Бо
га. Седмият член от двадесеттях, които се представят на конгреса на 
Лигата за мира и свободата в Женева в 1868 г. говори така: „Конгресът 
приема религията за Бога като своя и всеки един от неговите членове 
се задължава да допринесе за нейното разпространение по цялата зе
мя,*

Мацини, лидерът на Млада Италия, наред с Гарибалди, бе най-под- 
чертаната фигура в борбата за италианското единство. Той беше дъл
боко вярващ човек. Цялата негова концепция за света е една рядка 
смесица от религиозна етика и политико-национални домогвания, кои
то въпреки тяхната демократична външност, бяха от напълно автори- 
тарно естество. Неговият девиз: „Бог и народ“ е точен символ на цели
те, които преследваше, тъй като нацията за него беЩе религиозен кой- 
цепт, който той се опита да вмести в рамките на една политическа цър
ква. i л ' -  ч ^

Мусолини й заедно с него многобройните водачи на италианския 
фашизъм не се намираха в тази плачевна ситуация. Те не само, че бяха 
се борили против църквата, но също й против религията като такава. 
Подобно минало обременява, особено в страна, чиято столица от сто
летия е център на една силна църква, която разполага с хиляди органи, 
готови по заповед отгоре винаги да държат буден народа заради стари
те грехове на Дучето-на фашистката държава. Ето защо, разумно бе 
той да се помири с тази^власт. Работата обаче не беше така лесна, 
понеже между Ватикана и италианската държава съществуваше 20-ти 
септември 1870 г., дата, когато войските на Виктор Емануил II влязоха в 
Рим и прекратиха намесата на светската власт в папската държава. 
Без съмнение, Мусолини е бил готов на всякаква жертва. За да купи 
№ира с Ватикана, той възстанови, макар и частично държавата на папа
та като компенсация за извършената несправедливост от един -негов 
предшественик, Призна католицизма като държавна религия и даде на 
духовенството значителна част от публичните възпитателни институции. 
I Сигурно не са били религиозни или морални мотивите, които са под
тикнали Мусолини да направи тази стъпка, а прости политически Ьъобра- 
жения за власт. Той имаше нужда от морална подкрепа за своите импе
риалистически планове и специално трябваше да разсее недоверието, 
което му засвидетелстваха чужденците. Затова той потърси контакт с 
онази власт, която бе устояла на всички превратности на времето и чия
то мощна организация, обхванала целия свят, при известни условия мо-
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жеше да бъде опасна за него. Дали се получи предвиденият резултат е 
проблем, който тук не ни интересува, факта обаче, че „всесилният Дуче“ 
е трябвало да бъде онзи, който отваря вратите на Ватикана и слага край 
на „затвора на папата“, е едно от онези странни събития в историята, 
което ще поддържа живо името на Мусолини по-дълго време, отколкото 
всичко отнасящо се до него. Фашизмът трябваше в края на краищата да 
стигне до убеждението, че с рициново масло, убийства и погроми, колко
то и необходими да са изглеждали тези методи за фашистката държава в 
нейната вътрешна политика, не се утвърждава трайна власт. .Затова Му
солини забравя за известно време „фашисткото чудо“ от което се въз
ражда италианският народ, за да стане „Рим отново, за трети път, сърце
то на света“ и потърси съюз с една власт, чиято мистериозна сила се 
корени в нейната хилядолетна традиция и която точно поради това е 
толкова трудно поклатима. *
■> В Германия представителите на победилия фашизъм, не притежава
ха способностите за приспособяване, но вярваха в сляпото отричане 
на реалните факти. Те решиха, че могат да преобразят живота на цял 
един народ съгласно произвола на анемични теории, но трябваше скъ
по да платят тази си грешка. Вярно е също така, че Хитлер и неговите 
духовни съветници признаха, че така наречената таталитарна държава 
трябва да се закрепи в традициите на масите, за да има трайност и 
устойчивост; но онова, което те наричаха традиции, беше ограничена 
фантазия на тяхното болно въображение'и отчасти концепции, които, 
отдавна вече бяха умрели за народа. Боговете остаряват и трябва да 
умират, за да могат други да заемат тяхното място, отговарящи по-доб- 
ре на нуждите на вярата в дадено време. Циклопът Вотан и любящата 
Фрейя със златните ябълки на живота, са само сенки от изчезнала ве*- 
че епоха и не могат да бъдат възкресени за нов живот чрез никакъв 
„Мит на XX век“. Затова бе напълно ненужна и срамно стерилна илю
зията за ново „Германско християнство на германска основа“.

. Реакционно-насилническият характер на Хитлер не бе който мо
тивира стотици протестантски и католически духовници да се противо
поставят на унификацията на църквата; те имаха твърдото убеждение^ 
че това-безсмислено начинание неминуемо ще претърпи крушение и 
имаха достатьчно интелигентност за да не поемат отговорност, защото 
последиците можеха да бъдат фатални за самата църква. За нищо не 
послужи на представителите на Третия райх заточаването в концент
рационни лагери на непокорните свещеници и унищожаването по 
гангстерски начин през кървавите дни на месец юни на някои от най- 
бележитате представители на германския католицизъм. Те не можаха 
да предотвратят бурята и накрая трябваше да отстъпят. Хитлер, който в 
няколко седмици успя да унищожи организациите на германското 
работничество, наброяващи милиони членове, срещна тук първия от
пор, против който Вотан не можа да му помогне с нищо. Това бе първи
ят неуспех на неговата вътрешна политика и неговите последици още 
не могат да се изчислят, тъй като диктатурите превъзмогват по-трудно 

■ един провал, отколкото другите правителства.
По-странно, отколкото във фашистка Италия, се развиха нещата 

в Русия под фамозната „диктатура на пролетариата“. Когато през 1936 
г. излезе първото издание на този труд, в „червеното отечество на про-
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летариата" все още беше в сила фразата на Маркс, която определяше 
*  религията като „опиум за народите“ и асоциацията на атеистите праве

ше усилия с всички средства да доведе това убеждение до народа. От
тогава руското правителство възстанови църквата в нейните права и 
призна патриарх Сергии като църковен глава. Асоциацията на атеисти
те бе ликвидирана и мирът между държавата и църквата вече не бе 
смущаван! Но не бе само това. Интернационалът вече не е национален 
химн на руския народ. Интернационализмът на старите болшевики тря- 

'  бваше да отстъпи място на националните съображения и новите книги с 
текстове за младежта, вдъхновявани от защитници на националните до- 
могвания на деспоти като Иван Грозни и Петър Велики. t

Православната църква, с нейните милиони вярващи, имаше мно
го последователи също в Румъния, България, Сърбия и Гърция. Тя 
можеше да бъде и съюзник в политическите домогвания за власт в Ру
сия; нейната сила един студен реалист като Сталин знаеше много доб
ре да оцени. Както Мусолини, така и Сталин бяха научили от Волтер, 
че ако Бог не съществуваше, трябваше да се измисли. Ако не вече 
за триумфа на църквата, но като психологически фундамент за вечното 
Провидение на държавата, даже когато тази държава се определя като 
„Диктатура на пролетариата%
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ГЛАВА III- *
БОРБАТА МЕЖДУ ЦЪРКВАТА И ДЪРЖАВАТА

<- т, * }  Ц tfyf
Основният, принцип на властта. Християнство и държава. Папи- 

зъм. Божествения град на св, Августин. Светата Църква. Борба за 
световно господство. Григорий VII. Инокентий III. Ефектът от власт
та върху нейните представители. Рим и германците. Германският 
цезаризъм. Борбата за Рим. Чуждестранното владичество. Упадъ
кът на старите социални институции. Аристокрация и владетели. 
Система на крепостничество и робство. Империята на франките. 
Карл Велики и папството. Борбата между императора и папата.

Всяка власт се ръководи от стремежа да бъде единствена, ’тъй 
като в същността си тя се чувства абсолютна и не търпи каквато и да 
било бариера, напомняща границите на нейното могъщество. Властта е 
съзнаване на авторитета в действие. Подобно Бог, тя не понася никак
во друго божество пред себе си. Тази е причината, поради която се 
поражда борба за хегемония веднага, щом се появят едновременно две 
сили с претенции за власт. В случай, че никоя от двете не е в състояние 
да стане тотален хегемон, те трябва да се търпят и да се подменят една' 
с друга. Когато пък една могъща държава достигне своя апогей, който 
би позволил да употреби категорично претенциите си за власт, тя оста
ва неудовлетворена, докато не успее да наложи своята воля над всич
ки съседни държави. Само когато не се чувства достатъчно силна, тя е 
склонна на отстъпки; набере ли могъщество, не се колебае да прибегне 
и до други средства за да разшири границите на своето владичество, 
тъй като волята за власт поражда свои собствени закони, които,може 
да маскира, но никога да отхвърли.

Стремежът на всяка власт е да уеднакви всичко, да подчини всяко 
обществено движение на една централна воля. Това е заложено в ос
новата на всяка власт, независимо дали това се отнася до личността на 
някой абсолютен монарх от минали времена, до някое конституционно 
избрано народно представителство или до централистичните амбиции 
на някоя партия, написала на знамената си своите претенции за нала
гане на власт. Принципът за регламентиране на всяка обществена дей
ност в определени норми, неподлежащи на каквато и да било промяна, 
е предварително условие на всяка воля за власт. Това поражда необ
ходимостта от външни символи, които осезаемо да изразяват единст
вото на властта, чието мистично величие може да внуши респект и сляп 
реверанс у добрия поданик. Това признава много добре Де Местр, ко
гато казва: „Без папата няма суверенитет; без суверенитет няма един
ство; без единство няма авторитет; без авторитет няма вяра".

Да, без авторитет няма вяра, няма го чувството на зависимост на 
човека от някаква висша власт, с една дума - няма религия. Вярата се 
засилва с величината на влиянието, което упражнява авторитетът. Гос
подарите на властта винаги са въодушевявани от желанието да я раз
ширят, а ако не са в състояние да го направят, те трябва да се престру
ват, поне пред подчинените си, за безграничието на това си влияние, за 
да закрепят тяхната вяра. фантастичните титлй на ориенталските дес-
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поти са много добър пример в това отношение.
При възможност обаче представителите на властта не се задоволя

ват само с похвални титли. Те прибягват до всякакви средства на ди
пломатическата хитрост и бруталната сила за да разширят своята 
власт, за сметка на други групи на власт. Дори в най-малките органи на 
властта тлее като някакъв скрит въглен желанието за универсална власт 
и ако се създадат благоприятни условия, тя може да се разгори в уни
щожителен пламък. Несъмнено, тя продължава да живее, даже и кога
то е само като някакво подсъзнателно желание. Дълбок смисъл крие 
описанието, което ни остави франсуа Рабле в книгата си „Гаргантюа и 
Пантагрюел“. Крал Пикрошол, който деликатната снизходителност на 
съседа му - Грангузие - го прави да се надува до такава степен, че е 
заслепен от неблагоразумните съвети на своите министри и се чувства 
вече почти като нов Александър Македонски. Докато суверенът на вла
стта вижда пред себе си някаква територия, неподчинена още на него
вата воля, той е незадоволен, защото волята му за власт е желание, 
което никога не се насища и с всеки нов триумф расте и става все по- 
силно. Легендата за натьжеността на Александър, който се разплакал, 
защото нищо не е останало за завоюване в света, има символично зна
чение и ни показва колко дълбоко е скрит зародишът на всички домог- 
вания за власт. Мечтата да се изгради една универсална империя е не 
само феномен от античната история. Тя е митологизирана във всяка 
властническа дейност и не е проява само за определен период. С въве
ждането на цезаризма в Европа мисълта за универсална власт никога 
не е изчезвала от политическия хоризонт, даже и когато чрез появата 
на нови социални условия тя претърпя някои мутации. Всички значител
ни опити да се реализират универсални институции на власт като укре
пването на папството, сформирането империята на Карл Велики, бор
бите между имперската власт и папата, появата на големите династии в 
Европа и конкуренцията между по-сетнешните национални държави за 
европейско надмощие - са ставали все съгласно римския модел. Нав
сякъде се извършваха политически и социални трансформации в стре
межа за  власт, съгласно същата схема, характерна за нейния генезис.

Християнството бе възникнало като революционно движение на 
масите и неговата доктрина за равенство на всички хора пред Бога 
подкопа основите на римската империя. Оттогава започна и жестокото 
преследване на неговите последователи. Не новостта във вярването 
бе онова, което разгневи римските господари против християните. Оно
ва, което те искаха да премахнат, бяха антидържавните постулати на 
доктрината. Даже и след като Константин бе наложил християнството 
за държавна религия, още векове продължаваха първоначалните до- 
могвания на християнската доктрина, в лицето на богомилите, ал: 
бигойците и манихеите, макар че те вече не можаха да упражнят ре
шително влияние върху по-нататъшното и развитие.

Още през третия век християнството се бе нагодило напълно към 
съществуващите условия. Духът на теологията бе възтържествувал над 
живите стремежи на масите. Движението бе влязло в тесен контакт с 
държавата, която по-рано бе нападана като „ царство на сатаната“ и 
под нейно влияние се бяха пробудили властнически амбиции. По този 
начин, от християнските общини изникна църквата, която поддържаше
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предано идеята за власт на цезаризма, дори и когато римската импе
рия падна в развалини под напора на великото преселение на народи-' 
те. - . ■ I ... t

Седалището на римския епископ, намиращо се в самото сърце на 
световната империя, му позволяваше да се чувства господар над всич
ки християнски общини. И понеже Рим, даже след разложението на 
империята, продължаваше да бъде център на света, неговата цитадела 
в която съществуват десет до петнадесет култури - продължаваше да 
привлича и омагьосва човечеството. Чрез неговата магия бяха възпре- 
ни порочните сили на така наричаните варвари от север, под чийто. мо-. 
щен напор се разпадна империята на цезарите. Новата доктрина на 
християнството бе вече извратена. То загуби естествения си импулс» 
пречупи волята си и тръгна по нов път за задоволяване амбициите на 
архиереите, на които разкри неподозирани възможности за укрепване 
на техните стремежи за власт. Папството постепенно се укрепи и не 
пропусна да възпре чрез хитри интриги девствената енергия на „варва
рите“, която трябваше да даде нова насока на развитие за много веко
ве напред в живота на европейските народи.

Когато Августин бе склонен да изложи своите идеи за „ Божият 
град“, християнството вече беше претърпяло пълна вътрешна мута
ция. От антидържавно движение, каквото бе в началото, то се превър
на в укрепваща държавата религия като прие голямо количество стран
ни елементи в своята среда. Младата църква обаче все още блестеше с 
всичките си цветове: липсваше й все още систематизираната жажда 
към едно голямо политическо единство за власт, което съзнателно и 
убедително да я ориентира конкретно към определена цел за ново све-. 
товно господство. Августин й поставя тази цел. Той разбира огромното 
разногласие на епохата, вижда как силни военни се борят за хиляди 
различни неща, как се въртят в хаоса, как се разсейват на всички стра
ни или безплодно се провалят поради липса на цел и ръководство. След 
известни колебания той стига до убеждение, че на хората им липсва 
единна власт, която да постави край на всякаква съпротива и би била 
способна да използва всички разпръснати сили в полза на една висша 
цел.

„Божият град“ на Августин нямаше нищо общо с първичната доктри
на на християнството. Точно поради това неговото дело можа да стане 
теоретична основа на католическата концепция за света и живота като 
направи така, че болното човечество да зависи от политическите съоб
ражения на църквата за власт. Августин знаеше, че доминантната пози
ция на църквата трябва да пусне дълбоки корени сред вярата на хора
та, ако иска да бъде солидна. Затова той се зае да даде на тази вяра 
основа, която да бъде независима от каквито и да били претенции на 
разума. По този начин той се превърна в истински основател на теоло- 
гическата интерпретация на историята, която приписва всичко случило 
се между народите на земята на божията воля, над която човекът не 
може да оказва никакво влияние. - >
. Ако християнството от първите векове бе декларирало война на ос
новните идеи на римската държава и на нейните институции и поради 
това стана прицел на всички преследвания в тази държава, Августин 
декларира, че християнството не е задължено да се противопоставя на
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злото на този свят, тъй като „всичко земно е нетрайно" и „истинският 
мир се намира само на небето“. По този начин „истинският вярващ не 
може да осъжда войната, а по-скоро - да я смята като необходимо зло, 
като наказание наложено на хората от Бога. Понеже войната е като 
бяса, глада и всички други обществени бедствия, които са само едно 
божие наказание предназначено да поправи хората, да ги направи добри 
и ги приготви за блаженството\
- Но за да може да бъде разбрана божествената воля от* човека е 
необходима една видима власт, чрез която Бог известява своята воля с 
оглед да вкара в правия път грешниците. Никаква светска власт не е 
призвана за тази мисия, тъй като светът е царство на Сатаната, което 
трябва да се преодолее, за да се постигне избавлението на хората. 
Само на светата църква е отредена тази сюблимна задача, предписана 
от самия Бог. Църквата е единствената и истинска представителка на 
божията воля на земята, ръката разпоредителка на провидението, кое
то единствено е справедливо, защото е осветено от божествения дух.

Според Августин всички събития се развиват в шест големи перио
да, последният от които започва с раждането на Христа. Затова хората 
трябва да разберат, че упадъкът на света е неизбежен и като така, уч
редяването на божието царство на земята под управлението на Света
та апостолска църква е толкова належащо за спасението на душата от 
присъда и приготвя човека за небесния Йерусалим. Но понеже църква
та е единствената представителка на божията воля, тя не трябва да бъ
де толерантна съгласно нейната същност, тъй като човекът не може да 
знае сам по себе си кое е добро и кое - зло. Тя не трябва да прави 
никакви отстъпки на разсъдъка понеже всяко познание е напразно и 
знанието на човека не може да устоява пред Бога. Ето защо вярата не 
е средство за целта, но цел за самата себе си; трябва да се вярва за 
самото вярване и никой не може да се отклонява от правия път чрез 
софизмите на разума. Тъй като фразата приписвана наТертулиян: Credo 
quia absurdum est (вярвам, защото е абсурдно) е точна и може да осво
боди хората от веригите на Сатаната.

Августиновата концепция дълго време господства над християнския 
свят. Само Аристотел се ползва през цялото средновековие от подо
бен авторитет. Августин бе вдъхнал на хората вярата в една непроница
ема съдба като слива тази вяра с аспирациите на властното политиче
ско единство на църквата, която се чувства звана да възстанови свето
вното господство на римския цезаризъм и го направи да служи на една 
по-висша крайна цел. ■ , ,  • '

Римските епископи постигнаха по този начин целта, която разкрива 
широките граници на тяхната алчност. Преди да бъде постигната тази 
цел обаче и преди църквата да бъде превърната в здрав инструмент за 
политическо господство, трябваше да се убедят архиереите на остана
лите християнски общини да разберат тези домогвания. Докато това не 
се постигна, универсалнотр господство на папството бе само мечта: 
преди всичко, църквата трябваше да обедини сама себе’ си, преди да 
наложи своята воля на представителите на светската власт,

Тази задача обаче не бе лесна, тъй като християнските общини дъл
го време бяха автономни групировки, които назначаваха сами своите 
свещеници и можеха да ги сменят всеки момент, ако не се окажеха на
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висотата на своята функция. При това, всяка община притежаваше съ-г 
щите права като останалите; тя решаваше собствените си проблеми в 
своя район на действие и беше неоспорима господарка. Проблемите, 
надхвърлящи възможностите на местните групи, се обсъждаха в нацио
налните синоди или в църковните събрания, определени от общините. 
По въпроси за вярата обаче можеше да взимат решения само екумени- 
чният съвет или общото събрание на църквите.., -

Първоначалната организация на църквата, значи, бе достатъчно де- 
' мократична и премного свободна, за да може да послужи на папството 
< като залог на неговите политически домогвания за господство. Еписко

пите на по-големите общини сигурно са добили постепенно по-голямо 
влияние като резултат от техния по-широк кръг правомощия. По този 
начин им се е отстъпвало известно право за църковен надзор над ие- 
реите на по-малките общини, наричани митрополити или архиепископи. 
Правата на римския митрополит обаче не стигаха по-далече от тези на 
неговите събратя; той нямаше никаква възможност да се меси в техни
те работи и неговото влияние временно бе доста ограничено, включи
телно поради влиянието на константинополския митрополит.

По този начин задачата на римските епископи бе свързана с големи 
мъчнотии, за които не всички бяха подготвени и трябваше да минат ве
кове, преди да може да се генерализира тяхното влияние всред бол
шинството от духовенството. Това бе толкова по-трудно, колкото епис
копите от известни страни често бяха напълно зависими в техните фун
кции и феодални права от представителите на светската власт. Няма 
съмнение, че римските епископи са преследвали задачите си с умели 
сметки и фанатична упоритост, без да се спират много в избора на сре
дствата винаги, когато последните им обещавали успех.

Безскрупулността, с която господарите на римския престол пресле
дваха своята цел, личи ясно от хитрите ходове, с които те съумяха да 
направят от дискредитираните „Исидорови декреталии“ явна фалшифи
кация. Преди обаче да се признае възможността от такава фалшифика
ция, тези документи бяха изиграли своята роля. Въз основа на тях, па
пата бе утвърден като представител на Бога на земята, на когото 
Свети Петър е оставил ключовете на небесното царство. Цялото духо
венство бе подчинено на неговата воля; той получи правото да свиква 
църковни конгреси, чиито решения можеше да приеме или отхвърли, 
според собствения си критерий. Но, преди всичко, чрез фалшивите Иси
дорови декрети се прокламираше, че във всички спорове между светс
ката власт и духовенството, последна дума има папата. По този начин 
духовенството бе освободено напълно от юридическите връзки със све
тската власт и следователно обвързано още повече към папския прес
тол. Опити от този вид са правени и преди това. Така например римски
ят епископ Симах (498 - 514) декларира, че римският епископ, освен 
пред Бога, не е отговорен пред никой друг съдия и двадесет години 
преди появата на „ИсидороВите декреталии", църковният събор в Па
риж (820) прокламира, че кралят е подчинен на църквата и че властта 
на духовниците стои над всяка светска власт, фалшифицираните дек
реталии целяха да създадат юридическа валидност за претенциите на 
църквата.

С Григорий VII (1073 -  1085) започва истинското надмощие на

51



Рудолф Рокер ‘ ^

папата, т.е. - ерата на „триумфиращата църква“. Той бе първият, кой
то създаде неотменната привилегия на църквата над всяка светска власт, 
след като бе работил с желязна упоритост в това направление още преди 
възкачването си на папския престол. Той въвежда в самата църква ра
дикални промени, за да направи от нея подходящ инструмент за своите 
планове. Неговата сурова упоритост наложи безбрачието на свещени
ците, често пъти предлагано преди негодно никога не практикувано. По 
този начин се създаде единна международна армия, която не бе свър
зана чрез никакви връзки със света и в която и най-незначителният се 
чувства представител на папската воля. Неговите познати думи, спо
ред които „църквата никога не може да се освободи от подчинението 
си пред светската власт, ако свещениците не се освободят от жена
та“, показват ясно целта, която преследваше неговата реформа.

Григорий беше интелигентен и изключително прозорлив политик, 
твърдо убеден в законността на своите претенции. В писмата си до епи
скоп Херман от Мец, той развива своята интерпретация с голяма ясно
та, като се опира главно на „Божествения град“ на Августин. Изхождай
ки от предположението, че църквата е установена от самия Бог, той 
заключава, че във всяко едно от неговите решения се проявява волята 
на Бога. И папата като представител на Бога на земята,- е изразител на 
тази негова воля и следователно - всяко непокорство пред него е непо
корство пред Бога. Всяка светска власт е само дребно човешко дело, 
което е резултат от факта, че държавата е премахнала равенството ме
жду хората и нейното начало може да се припише единствено на бру- 
талната сила и несправедливостта. Всеки владетел, който не се подчи
ни напълно на. предписанията на църквата е „роб на дявола“ и враг на 
християнството. Ето защо Бог е поставил папата над всички царе, за
щото само той може да знае какво подхожда на хората, тъй като е ос
ветен от духа на Господа. Мисията на църквата е да обедини човечест
вото в един голям съюз, в който властва божият закон, открит на чове
ка чрез устата на папата.

Григорий се бори с цялата нетолерантност на своя необуздан хара
ктер за реализиране на тази си цел и дори когато накрая стана, жертва 
на собственото си дело, той постигна да укрепи надмощието на църква
та и направи от нея за векове мощен фактор на европейската история. 
Неговите непосредствени приемници не притежаваха нито монашеска
та суровост, нито неизчерпаемата енергия на Григорий и претърпяха 
неуспех в борбата си против светската власт, докато едва при Инокен- 
тий III (1198-1216) папският скиптър намери човека, който не само бе 
вдъхновяван от същата яснота на целите и същата непреклонна воля, 
така характерни за Григорий, но даже го надминава със своите природ
ни дарби.

Инокентий III направи върховно постижение за църквата и разви 
нейната власт до степен, която никога преди не бе постигната. Той вла
стваше над своите кардинали с деспотичния инат на автократ, който не 
носи отговорност пред никого и третираше представителите на светс
ката власт с арогантност, на каквато никой от неговите предшествени
ци не бе се осмелил. На патриарха от Констатинопол той писа високо
мерно следното: „Бог постави не само църквата в ръцете на Петър, но 
го назначи също така суверен над целия свят.“ А На посланика на френ-
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ския крал Филип II Август каза: „властта на принцовете е дадена само 
на земята, докато духовната властва също така и на небето. Кралят 
има власт единствено над телата на своите подчинени, а духовникът 
има власт над душите на човешките същества. Затова свещеникът 
стои по-високо от всяка светска власт, както духът стои над тялото 
което обитава. “ ч « г

Инокентий подчини цялата светска власт в Европа на своята воля. 
Той не само се месеше в династичните работи, но въведе и бракосъче
тания за светските суверени като им налагаше и развод, когато женит
бата не му харесваше. Той управляваше Сицилия, Неапол и Сардиния 
като истински крал; Кастилия, Леон, Навара, Арагон и Португалия му 
бяха данъкоплатци; неговата воля се налагаше в Унгария, Босна, Сър
бия, България, Полша, Бохемия и Скандинавските страни. Той се наме
си в диспута между Филип Шведски и Отон IV за Германската имперска 

! корона и я отстъпи на Отон, за да го лиши по-късно и я подари на Фри
дрих II.. В спора с английския крал Йоан Безземни, той прокламира за
брана над царството му и го задължи не само към пълно подчинение, 
но го принуди да приеме собствената си страна, подобно на феодално 
имение, от ръцете на папата и да му плати за тази милост искания да
нък.

Инокентий олицетворява и Цезар в една и съща личност и вижда в 
лицето на светските управници само васали на своята власт -  негови 
данъкоплатци. В този смисъл той пише на английския крал:

„Бог сплоти духовенството и кралството в църквата по такъв на
чин, че духовникът е кралски и кралството - духоВническо, както това 
се откроява от посланията на Петър и от законите на Мойсей. Затова 
царят на царете постави един над всички, когото направи свой предс
тавител на земята“.

С въвеждането на тайната изповед и организацията на милосърдни
те калугери, Инокентий създава една власт с огромно Превъзходство. 
Едновременно с това, той употребява своето главно оръжие - църков- 
ната анатема, която въвежда тържествено и с непреклонна решител
ност над цели страни, за да подчини светските власти. В страна, засег
ната от отлъчване, се затварят всички църкви. Никаква камбана не при
зовава верните за молитва. Не се правят кръщавания, нито женитои, 
нито изповеди. Не се четат светите тайнства на умиращите, нито погре
бват умрелите църковно. Можем да си представим ужасното впечатле
ние от едно такова състояние на нещата върху духа на хората в епоха, в 
която вярата се е смятала като нещо върховно. - .

Както Инокентий не толерира никаква власт равна на неговата, така 
също не понася и никаква друга доктрина, която се отклонява и най- 
малко от предписанията на църквата, даже когато напълно е пропита от 
християнски дух. Ужасните кръстоносни походи против ересите в Юж- 
на Франция, които превърнаха в пустиня една от най-цвет^щите страни 
на Европа, са кърваво свидетелство за това. Властническият дух на 
този ужасен човек не отстъпи пред никое средство, когато трябваше да 
наложи безграничната" влаОт на църквата. Няма съмнение, че той бе 
роб на една фикс идея, която обладаваше неговия дух и го отдалечава
ше от всякакви човешки съображения. Неговият страстен стремеж към 
власт го Направи самотен и се превърна в.негово лично Нещастие, как-
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то и за мнозината, които преследваха същите цели. Ьто какво казва 
веднъж той за себе си: ,мНямам никакво свободно време да се занимавам 
с извънземни работи, едва намирам Време да дишам. Това е ужасно. Тря
бва да живея толкова за другите, че съм станал чужденец за самия, ме
не.“ • '

Такова е тайното проклятие на всяка власт: тя не само е фатапна за 
своите жертви, но също така и за самите нейни представители. Безум
ното желание да живееш с нещо, което противоречи на всяко здраво 
човешко чувство и което е несъществено само по себе си, малко по 
малко превръща представителите на властта в инертни машини, прину
ждаващи всички зависещи от тях към механично зачитане на тяхната 
воля. Има нещо марионетно в същността на властта; това произтича от 
вътрешния й механизъм и сковава до вцепенение всичко, което влиза в 
допир с нея. И тези форми остават и се предават в традициите, даже 
когато е угаснала и последната искра в тях и тежат върху душата на 
онези, които се подчиняват на тяхното влияние.

За нещастие това трябваше да изпитат и германските народнос
ти след славянските; у тях бяха останали запазени за дълго време пагу
бните влияния на римския цезаризъм. Дори когато римляните бяха под
чинили германските племена от Рейн до Елба, тяхното влияние се бе 
разпространило само над територията на изток, поради дивотата и не- 
гостоприемството на страната, покрита с гори и блата и те не намериха 
никога възможност да закрепят своето господство. Когато по-късно, 
чрез една военна атака на германски племена, римската армия бе поч
ти напълно ликвидирана в Тевтобургската гора и болшинството от кре
постите на чуждия завоевател бяха разрушени, може да се каже, че 
римското надмощие над Германия беше пречупено. Даже трите кампа
нии на Германик против въстаналите племена в Германия не можаха 
да променят положението.

Няма съмнение, че поради влиянието на римляните, за германите се 
бе родил в собствената им среда един много опасен враг, под чието 
въздействие попадат твърде бързо техните вождове. Германските се
лища, чиято територия се простира дълго време от Дунав до Северно 
море и от Рейн до Елба, се ползват от доста широка независимост. 
Болшинството от племената са вече заселени, когато влизат в допир с 
римляните; само в известни западни части от страната някои продъл
жават да водят скитнически живот. От римски сведения и някои по къс
ни източници се разбира, че социапната организация на германците е 
била все още твърде примитивна. Различните племена се разделят на 
родове, свързани помежду си с кръвно родство. Общо взето, стотина 
фамилии живеят разпръснати върху известно парче земя: оттук идва 
наименованието хундертшафтен (центурии). Десет или двадесетхундер- 
тшафтени съставляват едно племе, чиято територия се назовава гау (ок
ръг). Групировката от сродни племена съставлява, народ. Хундертшаф- 
тените разделят територията помежду си по начин, че периодично пра
вят ново разпределение. От това се разбира, че при тях не е имало 
частна собственост на земята за дълго време. Собствеността се е све
ждала до оръжията, инструментите с лично предназначение и други пре
дмети за ежедневно употребление. Земеделието е било, общо взето, 
работа на жените и робите. Една част от мъжете често са се занимава
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ли с военни походи или грабежи, докато останалите са оставали на 
смени в къщи или се занимавали с въпроси от правото.

Всички съществени въпроси се дискутирали в общи народни съб
рания, където се взимали решенията. В тези събрания участвали всич
ки свободни и способни да носят оръжие мъже. Общо взето, събрания
та се провеждали по време на новолуние или пълнолуние и за дълго 
време са върховната институция на германските народи. В общите на
родни събрания се решавали всички спорове, като се избирали нато
варени с публичната администрация лица, както и началниците на ар
мията. Решаващо значение за избора в началото има само личната спо
собност и опит на всеки един. Но по-късно, специално когато връзките 
с римляните стават по-чести и тесни, предлаганите вождове или прин
цове се избират почти изключително из редовете на изтъкнати фами
лии, които въз основа на заслугите си към царя или предполагаеми та
кива в полза на обществото, благодарение на по-голямото участие в 

! плячката, заплати или подаръци, постигат полека-лека известно благо- 
; състояние, което им позволява да поддържат свити от изпробвани вой- 
; ници, ползващи се с известни привилегии.

Колкото по-често германците влизат в контакт с римляните, толкова 
повече навлизат външните влияния, което и не е могло да бъде другоя
че, тъй като римската култура и техника далеч са превъзхождали гер
манските във всички аспекти. Някои племена имат вече такива контак
ти преди завоюването на Германия от римляните и поради това получа- 

; ват от римските завоеватели територии, като в замяна се задължават 
да правят услуги на римската армия. В действителност, германски вой- 

; ници играят вече важна роля в завоюването на Галия от римляните.
Юлий Цезар приема мнозина в армията си и е бил винаги обкръжен от 

I лична конна гвардия от четиристотин германски войници. <- 
! Някои германци, които са били вече в служба на римляните, се връ- 
: щат по-късно в Германия и ползвайки военната плячка и събрания опит, 

започват да подчиняват собствените си съотечественици в тяхна служ
ба. Така един от тях, Марбод, успява да разшири своето владение в 
продължение на известно време над цяла серия от германски племена 

i и да подчини цялата територия от Бохемия между Одер до Балтийско 
I море. „Освободителят“ Арминий, също така пада под злокобното вли

яние на римската воля и се опитва след завръщането си по-късно, да 
изпробва същото над собствените си съотечественици. Марбод и Ар
миний не напразно бяха живели и познали в Рим привлекателната си
ла, която съдържа властта за човешката алчност.

Политическите домогвания за владичество на Арминий, които изпъ
кват все по-ясно след унищожаването на римската армия, осветяват с 
особена светлина освобождението на Германия от римското владичес
тво. Той бързо изучава военната наука, но също така и изкуството за 
управление на римските цезари, което подхранва неговата алчност, из
дигаща се до най-опасни размери на воля за власт. Вдъхновяван от 
своите планове, той употребява всички средства, за да може съюзът 
между керуски и чати, марси и бруктери да продължава и след победа
та над римляните. Той започва кървава война срещу Марбод за да пос
тигне решаващо надмощие над Германия, като става все по-очевидно, 
че целта на Арминий бе да се наложи не вече като избран вожд на
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армията на керуските и останалите германски племена, а като техен 
крал, но бива убит коварно от собствените си близки.

От друга страна, германците в тяхната борба срещу римляните не 
бяха обединени. Между благородните фамилии съществуваха и голям 
брой римляни. Част от тях бе получила римски санове и отличия; даже 
мнозина бяха приели римско гражданство и бяха в услуга на Рим след 
така наричаната „битка на Арминий\ Самият брат на Арминий ■. фла- 
вий, принадлежи към това число, както и неговият тъст Сегест, който 
предава собствената си дъщеря Туснелда, съпруга на Арминий, на рим
ляните. Чрез тази категория нагаждачи е информиран и римският пъл- 
ководец Вар за заговора против него, но неговото доверие в Арминий, 
който бе наименован римски рицар заради верността си, бе толкова 
безгранично, че той не обърна внимание на предупрежденията и сляпо 
падна в засадата, приготвена от този последния. Без това предателст
во на Арминий, извършено с хитро лицемерие, никога не би се състоя- 

< ла фамозната „битка за освобождението“ в гората Тевтобург, която 
даже един известен историк, обичащ много германците, определя като 
„едно от най-нелоялните нарушения на правата на хората“. Германски
те племена, които участват в тази война, за да се освободят от робст
вото на едно омразно чуждо господство, не могат да бъдат упрекнати. 
За Арминий обаче отхвърлянето и снемането на доверието в него тежи 
двойно, понеже унищожаването на римската армия е трябвало да му 
послужи единствено като средство да продължи да плете политически
те планове за власт, довели до налагане на ново робство над освобо
дените.

Няма съмнение, че това е същност на всички политико-властничес- 
ки стремежи, чиито представители не се спират пред нищо, Стига да им 
обещава успех, дори ако този успех бъде купен с предателство, лъжа, 
подла измама и интриги. Принципът, съгласно който целта оправдава 
средствата, е бил винаги на първо място във всяка политика за власт и 
не бе необходимо да го измислят йезуитите. Всекй амбициозен завое
вател и всеки политик жаден за власт - семит,-германец, римлянин или 
монголец - е бил винаги неин обожател, понеже низостта на средствата 
е свързана така тясно с властта, както гниенето е присъщо на смъртта.

Когато по-късно хуните нахлуват в Европа и се започва ново пресе
ление на народите на юг на континента, те срещат нови плътни групи от 
германски племена, които се сблъскват с римляните и масово се вклю
чват в техните легиони. Римските армии са напълно проникнати от гер
манци и се случи така, че един от пълководците на германската армия, 
Одоакър, през 476 г. след Христа, си присвои дори трона на последния 
римски император, като бе провъзгласен за суверен от самите негови 
войници. Не след дълги кървави борби, той също бива смъкнат от Тео- 
дорих, крал на готите, който лично го убива с кама, по време на банкет 
в чест на пакт, подписан с голяма тържественост между тях.

Всички държавни формации, създадени през тези времена, когато 
на власт е бил кинжалът - царството на вандалите, готите от изток и от 
запад, ломбардите и хуните - са били вдъхновявани от идеята на цезари- 
зма и техните представители са се чувствали наследници на Рим. Без 
съмнение, в тази „борба за Рим“ и римското наследство се разрушават 
старите институции и племенните обичаи на германците са изгубили вече
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всякаква стойност в новата ситуация. Някои племена донасят известни > 
свои стари обичаи на римския свят, обаче там те се подценяват и загуб
ват, тъй като им е липсвала социалната база в която биха могли да про-. 
цъфтят.

Тази трансформация се осъществява много по-бързо, отколкото пре
ди започване на миграцията на народите и преди да бяха станали дос- 
татьчно дълбоки промени в социалния живот на германските племена.

Тацит говори вече за нов начин на разпределение на земите, спо
ред категорията на различните фамилии, феномен, за който Цезар не 
посмя да осведоми хората. Публичната администрация също добива 
други измерения. Влиянието на така наричаните благородници и воен
ни началници навсякъде нараства. Всеки проблем от социално естест
во е обсъждан първо в специалните събрания на благородниците и след 
това е представян пред общите народни събрания, на които в същност 
е предоставено последното решение. Свитите обаче, които заобикалят 
и придружават благородниците, съжителстват с тях и се хранят на тях
ната маса, е трябвало да им донесат, разбира се и по-голямо влияние в 
народните събрания. Как се изразява това влияние, се вижда ясно от 
следните думи на Тацит:

„Онзи, който не следва своя господар до смърт в борбата, изпълва 
целия си живот с подигравки и срам. Да защитава, закриля, както и да 
припише собствените си геройства на неговата слава -  се смята за 
Върховно задължение на войника. Принцът се бори за победата; свита
та, напротив, за своя господар".

Продължителният контакт с римския свят сигурно се е отразил вър
ху социалния бит на германските народи и по-специално сред така на
ричаните благородници е-събудил и култивирал стремежите за власт, с 
което малко по малко се стига до едно трансформиране на условията 
на обществения живот.. Когато по-късно настъпва преселението на на
родите, една значителна част_от германското население вече е била 
проникната от тези концепции й има римски институции. Новите държа
вни институции, резултат от големите миграции на племена и народи, 
ускоряват вътрешното разложение на старите структури. /

В цяла Европа изникват нови чуждестранни владения, вътре в кои
то победителите съставляват привилегирована каста, която налага на 
местното население своята воля и живее за негова сметка един пара
зитен живот. Лобедителите-нашественици си поделят териториите на 
завоюваните страни, като задължават жителите им да плащат данъци, 
а военачалниците, разбира се, са давали предпочитание на собствена
та си свита. Понеже пропорционално малкият брой на завоевателите 
не им позволява да живеят в родове по традиционен начин, те се при
нуждават да се пръснат из цялата страна, за да затвърдят владичество
то си, но по този начин все повече се разхлабват старите им роднински 
връзки. Старите обичаи малко по малко излизат от употреба и отстъп
ват място на нови социални форми на живот.

Народното събрание, най-важната институция на германските пле
мена, където са се обсъждали всички публични въпроси, все повече 
губи своя предишен характер, поради все по-голямото разширение на 
окупираните земи. Наред с това, принцовете и военачалниците придо
биват все по-големи права, които постоянно нарастват и ги довеждат
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до властта. Царете на свой реД, опиянени от влиянието на Рим, не заб
равят да ликвидират последните останки от старите демократични инс
титуции, тъй като те можеха да станат пречки пред разширяването на 
тяхната власт.

Аристокрацията като понятие и факт е позната на германците твър
де отрано, благодарение на добитата богата териториална собственост 
и военната плячка от завоюваните страни и тя изгражда съвсем нови 
социални отношения. Заедно с благородниците от покорените страни, 
които чуждестранният владетел по разбираеми мотиви настанявал на 
служба, тъй като те можели да му бъдат от полза поради културното си 
превъзходство, представителите на тази нова аристокрация стават пър
во васали на царя, комуто са служили в кампаниите като военна свита, 
за което са били възнаграждавани с феодални владения за сметка на 
победените народи. < - * ' 1

Няма съмнение, че феодалната система, която отначало включва 
благородниците в царската власт, съдържа вече зародиша, който с вре
мето става опасен за нея. Икономическата власт, която малко по мал
ко благородниците добиват при феодализма, събужда в тях нови жела
ния и алчност, които ги подтикват към специална позиция, не много бла- 
гоприятна за централистичните тежнения на царската власт. Благород- 
ническото високомерие се отвращаваше вече да съществува в царска
та свита. Положението на големия сеньор, който спокойно може да раз 
шири своето владение, без да се подчинява на по-висши указания, му 
харесва повече и му открива преди всичко перспективи за постепенно 
издигане, като го подтиква да хвърли на везните своята икономическа 
мощ, за да противодейства на засилващата се Царска власт.

Феодалните владетели, които успяват да се издигнат до категория 
на малки и големи принцове, в действителност успяват да подчинят ца
ря за дълго време на своята воля. По този начин в Европа се появява 
нова категория от паразити, която няма никаква вътрешна връзка с 
народа, така както чуждестранните нашественици не са били свързани 
с подчинените населения чрез кръвни връзки. От войната и завоевани
ята възниква нова система на робство и оставя своя отпечатък за веко
ве върху социалните условия в селата. Ненаситната алчност на благо
родниците - господари на земята - спомага за изпадането на селяните 
във все по-голяма мизерия. Селянинът едва е считан за човешко съще
ство и е лишен и от последните свободи на миналите времена.

Господството над чужди народи действа не само опустошително вър
ху подчинената част от населението, но също така разлага вътрешните 
връзки между самите завоеватели и разрушава техните стари тради
ции. Властта, която от началото бе наложена само над подчинените на
роди, се насочва малко по малко и срещу най-бедните слоеве на собс
твените другари от племето, докато по-късно и те също изпадат в робс
тво. Така волята за власт с непреклонна логика задушава духа за сво
бода и независимост, който едно време бе пуснал дълбоки корени в 
германските племена. С разпространението на християнството и тес
ните връзки на завоевателите с църквата, още повече тзе разпростира 
това пагубно развитие, тъй като новата религия смачква последните 
съпротивителни искри и привиква хората да се нагаждат към дадените 
условия. Така, както волята за власт по време на римските цезари бе
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ше лишила света от неговото човешко право и го бе хвърлила в ада на 
робството, така също по-късно тя разруши свободните институции на 
варварското общество и го хвърли в мизерията на подчинението.

От новоизникналите империи в различните части на Европа, тази на 
франките достига най-голямо могъщество. След като меровинга Хлод- 
виг I, крал на франките, нанася решително поражение през 486 г. на 
римските войски в битката при Соасон, той завладява цяла Галия, без 
да срещне сериозен отпор. Както при всеки пристрастен към власт, у 
Хлодвиг също така се пробужда апетит от постигнатите победи. Той не 
само се опитва да засили своята власт в страната, но използва всеки 
повод, за да разшири границите на държавата. Десет години след по
бедата над римляните, той побеждава и германската армия и присъеди
нява немските земи към собствената си империя. По това време той се 
покръства в християнството, но не по вътрешно убеждение, а изключи^ 
телно поради политически съображения за власт.

Така в Европа се появява една светска власт от нов тип. Църква
та, която не без основание вярва, че кралят на франките може да й 
бъде полезен в борбата против многобройните й врагове, се показва 
разположена да се съюзи с Хлодвиг, съзнавайки, че нейната позиция е 
отслабена от отделянето на арийците, а в самия Рим - застрашена от 
опасни врагове. Хлодвиг, един от най-жестоките и нелоялни индивиди, 
изкачил се на трона, разбира веднага, че подобен съюз може да бъде 
полезен за изпълнение на неговите амбициозни планове, въодушевя
вани от коварството на неговия характер. Така той се покръства в 
Реймс и е прогласен от епископа на града като „Християнски крал", 
което не му пречи да преследва своите цели с най-антихристиянски 
средства. Църквата приема всичките му кървави безчинства, пред кои
то е трябвало да си затвори очите, понеже желае да го използва за 
своите властнически цели.

Когато наследниците на Хлодвиг по-късно имат само привидно уча
стие, а държавната власт се съсредоточава напълно в ръцете на така 
нареченият Майорат, който по време на Пипин Къси става наследник, 
папата се съюзява с Пипин и го посъветва сам да се провъзгласи за 
крал. Така Пипин Къси затваря последния Меровинг в един манастир и 
става основател на нова кралска династия на Карловингите; при него
вия син Карл Велики, съюзът между папата и кралския двор достига 
най-голямото съвършенство, като осигурява на властелина на франки
те позиция на надмощие в Европа. По този начин, мисълта за европей
ска монархия взима отново осезателна форма и за нейното реализира
не Карл Велики посвещава целия си живот. Църквата, която преследва 
същата цел, счита за добре дошъл подобен съюзник. Двамата взаимно 
се нуждаят един от друг, за да доведат докрай своите политически пла
нове за власт.

Църквата имаше нужда от меча на светския суверен, за да се брани 
против враговете си. Тя съумя да насочи меча по своята воля и с него
ва помощ разширяването на нейното влияние се превърна в най-висша 
цел. От своя страна Карл Велики не можеше да се лиши от.църквата, 
която придаде на неговата власт религиозен облик, която стана единс
твената власт, съхранила духовното и културно наследство на римския 
свят. Цялата култура на епохата е материализирана в църквата. В ней
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ните редове Има юристи, философи, историци, политици и нейните ма
настири за дълго време са единствените места, където могат да процъ
фтяват изкуството и занаятчийството и където намира убежище човеш
кото знание. Поради тази причина църквата за Карл Велики е прекра
сен съюзник, понеже създава духовните условия, необходими за уве- 
ковечаването на неговата огромна Империя. Затова той се опитва да 
обвърже и икономически духовенството, като задължава покорените 
народи да плащат десятък на църквата и по този начин осигурява на 
нейните представители богати доходи. Един съюзник като папата сигур- 
но е бил за него толкова по-желан, колкото неговото надмощие все 
още се опира твърдо в негови ръце и папата е достатъчно ловък, да се 
нагоди и приеме положението си на васал на императора на франките.

Когато папата бива сериозно застрашен от краля на ломбардите, 
Карл Велики се притичва на помощ със своите армии и поставя край на 
ломбардската власт в. северна Италия. Църквата се показва призна
телна за тази помощ и папа Лъв III коронясва Карл Велики в църквата 
Св. Петър в 800-та год. и го провъзгласява за „Римски император на 
нацията на франките“. Този акт трябваше да извести на хората, че хри
стиянският свят от Запада е подчинен на волята на един светски суве
рен и друг - духовен, провъзгласени и двамата от Бога да бдят за теле
сното и духовно спасение на християнските народи. По този начин па
пата и императора стават символи на нов смисъл на световната власт 
с разпределени роли, идея, която поради нейните практически после
дици не оставя на мира Европа в продължение на столетия.

Както е добре известно, самата воля за власт, въодушевявана от 
римските традиции, обединява църквата е монархията, но също така е 
неизбежно едно почтено разделение на функциите и а  времето пътища
та им се разделят. В природата на всяка власт е да понася друга равна 
власт само докато вярва, че има възможност да я използва за собстве
ни цели или докато не се почувства достатъчно силна, за да започне 
борба за превъзходство. Ако църквата и империята, преди всичко тряб
ваше да заздравят своята вътрешна власт и следователно зависеха ед
на от друга, единството помежду им гледано отвън изглеждаше моноли- 
тно. Не можеше да се избегне обаче факта, че когато едната или другата 
от тези две власти се почувства достатъчно силна и стъпи на собствени
те си крака, борбата помежду им се превръща в борба за господство и 
неизбежно отива към своя логичен край. Като се знае състоянието на 
нещата, можеше да се предвиди, че църквата в този случай ще излезе 
победителка. Нейното духовно превъзходство, почиващо върху една по
стара и много по-висока култура от тази на така наричаните варвари й 
даде голямо предимство. От друга страна, църквата бе единствената власт, 
която можеше да обедини християнска Европа за обща отбрана срещу 
нашествията на монголски и ислямски народи. Империята не бе в състо
яние да стори това, тъй като беше обвързана с множество частно-поли- 
тически интереси и не можеше да осигури тази отбрана със собствена 
сила.

Докато бе жив Карл Велики, папата ловко стоеше на втори план, 
бидейки зависим от закрилата на франкския суверен. Неговият наслед
ник Луи Благочестиви, човек ограничен и суеверен, попада напълно в 
ръцете на духовниците и няма нито интелектуалната способност, нито
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изключителната енергия на своя предшественик, за да задържи импе
рията на Карл Велики, споена с реки от кръв и непоносими насилия. 
Империята, която не много след неговата смърт запада и отстъпва мяс
то на нова структура в Европа.

Властта на папата тържествуваше във всяко отношение над светс
ката и за векове продължаваше да бъде върховната институция на хри
стиянския свят. Но когато накрая светът се изтръгна от тази зависи
мост, в цяла Европа на преден план излезе все повече националната 
държава, изчезна и мечтата за универсално управление под скиптъра 
на папата, както той го бе замислил.. Църквата се противопостави на 
новото развитие на събитията със всички сили, но не можа за дълго да 
попречи на политическата промяна в Европа и трябваше да се нагоди 
по свой начин, като сключи мир с новите политически домогвания за 
власт на раждащите се национални държави.
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• „ ГЛАВА IV
J ВЛАСТТА ПРОТИВ КУЛТУРАТА
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формиране на кастите като държавна необходимост; Доктрина
та на Платон за разделението на класи в държавата. Ограничение
то на границите - предварително политическо условие на властта. 
Държавната теория на Аристотел и идеята на „низшите“. Духовното 
безплодие на властта. Противоречие между власт и култура. Дър
жава и общество. Държавата като привилегия на малцинства. Ес
тествено право и „позитивно право“. Свобода и власт. Двойнстве
ната функция на закона. Правото като термометър на културата. Бор
бата за право в историята.

*4

Всяка власт предполага някакво човешко робство, защото раз
деленото на висши и нисши класи общество е едно от първите условия 
за нейното съществуване. Разслояването на хората на касти и класи
е присъщо на всяка властническа структура и отговаря на нейната вът
решна потребност да се разграничава от народа и да го поставя встра
ни от привилегированите, чрез легендите и традициите да подхранва и 
внушава в хората чувството, че това разделение е неизбежно и не
обходимо. Една нова власт може да сложи край на стари привилегиро
вани класи, но само при условие, че успоредно с това създаде и фор
мира нова привилегирована класа, необходима за осъществяване на 
своите планове. Така постъпиха и създателите на така наречената „ди
ктатура на пролетариата“ в Русия. Те трябваше да създадат и укрепят 
комисарокрацията, която бързо прерасна в нова политическа класа, 
отдели се от широките трудови слоеве и стана подобна на всяка приви
легирована класа от която и да било друга държава.

Още Платон твърдеше, че е в интерес на държавата да създаде та
кова психическо чувство у гражданина, което да съвпада с концепцията 
на правителството, че то създало морала и от него се раждали и устано
вявали добродетелите, посредством провежданата от него политика. С 
тези схващания, той става първият създател на така нареченото „държа- 
вно право“, тъй като бе разбрал, че е в интерес на държавата общество
то да бъде разделено на класи. И още, че това е вътрешна необходимост 
за съществуването на самата държава. Като тръгва от тази презумпция, 
Платон стига до извода, че в неговата държава индивидът няма никак
ва стойност. На хората трябва да се внуши вяра в тяхната „естествена 
съдба" като държавата си послужи с една „целебна измама“ и им каже: 
„За тези, които са предопределени да упражняват властта, Бог-творец 
смеси в производствената субстанция злато и затова тяхната стой
ност е най-висока; за помощниците и м- е  смесил сребро, а за селяните и 
останалите - желязо и бронз“. На въпроса: как може да се внуши на 
гражданите вяра в такава измама, той отговаря: „Да се убедят хората 8 
това сега - аз считам за невъзможно, но не е невъзможно баснята да 
стане правдоподобна за техните синове и внуци, както и за всички след
ващи генерации. “ (Платон: Републиката, книга III)

Да се втълпи във въображението на човека подобно вярване за фа- 
тапна неизбежност, като му се даде мистично религиозно обяснение,
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остава и до днес първостепенна задача на всяка политика за власт.
Тъй като държавата се стреми да затвори своите граници и наложи 

социално нивелиране на поданиците си за да увековечи разделението 
помежду им чрез структуриране в касти и класи, тя самата трябва да се 
изолира от всички други държави и да втълпи на своите граждани 
вярата за тяхното национално превъзходство над всички други зао
бикалящи ги народи. Платон е единственият гръцки мислител, който фор
мулира идеята за национално превъзходство на елините съвсем откри
то. Той се чувства изключително грък и се отнася с явно презрение към 
„варварите“. .. f * 1 '

За Аристотел самата мисъл, че някои могат да се сравняват или до
ри само приближат до елините, изглежда толкова нелепа, колкото и 
непонятна1 На това основание той предлага унизителният и тежък труд 
в неговата „идеална държава“ да се извършва само от чужденците и 
робите. И смята това не само като предимство за елинската каста от 
господари, но и полезно за самите роби, които според неговата интер
претация трябва да приемат като благоприятен знак на съдбата, че слу
жат именно на гърците.

Аристотел бе разбрал още по-ясно смисъла на понятието „естест
вена съдба4 на човека. Според него, има народи и класи, които са пре
допределени от природата да изпълняват по-низшите работи. Към тях 
принадлежат преди всичко варварите, но не и гърците. Разбира се, той 
прави разлика между „роби по природа“ и „роби по закон“ като смята, че 
първите са лишени от духовно чувство ■за независимост и затова - пре
допределени от природата да се подчиняват, докато другите са квали
фицирани като „роби по закон", изгубили свободата си поради пленява- 
не във война. И в двата случая обаче за него робът е само една „жива 
машина“ и като такъв е „вещ на своя господар“. Според принципите, 
защитавани от Аристотел в неговата „Политика”, робството е ползот- 
ворно за господаря и за подчинения, защото природата е дала на еди
ния по-висши способности, а на другия - само грубата сила на животно
то, от което по необходимост произтича ролята на господаря й роба.

Според Аристотел човекът е „създател на държавата“ и призван по 
природа да бъде подчинен гражданин на някакво правителство. И само 
на това основание, той осъжда самоубийството, понеже о такава пос
тъпка индивидът лишавал държавата от правото и над неговата лич
ност. Макар Аристотел да осъжда сурово „идеалната държава“ на Пла
тон, по същество - и за него * държавата е център, около който се върти 
земното съществуване.

Подобно на Платон, Аристотел мисли, че ръководството на държа
вните работи трябва винаги да се предоставя в ръцете’ на избрано мал
цинство от хора - призвани от природата да упражняват този занаят - и 
трябваше неизбежно да признае привилегиите на избраните на основа
ние малоценността на широките народни маси. Това положение той от
дава на някакъв железен природен процес. С такива съждения обаче 
се оправдаваше морално и всяка тирания.

До каква степен са успели да разделят дори собствените си.съграж
дани на духовно нисша маса и предопределено от природата по-висше 
малцинство, способно за творчески труд, може да се съди от факта, че 
упорито е насаждана у гражданите вярата в съществуването на „нис
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ши“ и „избрани“ народи, особено когато „избраните" могат да извлекат 
полза от робския труд на нисшите и по този начин да си спестят грижи
те за собственото си съществуване.

Няма съмнение, че вярата в предполагаемите творчески способнос
ти на властта се базира на една жестока самоизмама, тъй като властта 
като такава не създава нищо и е напълно зависима от творческата дей
ност на подвластните, за да може да съществува самата тя. Нищо по- 
измамно няма от това, да се вижда в лицето на държавата някакъв 
творец на културния процес, но това за съжаление се случва. А истина
та е точно обратна: още от зараждането си, тя е била парализираща 
сила, открито враждебна към развитието на всяка по-висша форма на 
културата. Държавите не създават никаква култура: напротив, те често 
не устояват на по-висшите културни форми. Властта и културата са в 
истинския смисъл на думата в непреодолимо противоречие. Силата на 
едната винаги е придружавана от слабостта на другата. Един мощен 
държавен апарат е бил винаги голямата пречка за всяко културно раз
витие. Там, където държавите умират или тяхната власт е ограничена 
до минимум, културата най добре е процъфтявала.

Тази мисъл за мнозина може да изглежда странна, защото са им 
внушавали фалшификати чрез лъжлива пропаганда за да останат с ог
раничен кръгозор за истинските причини на културния прогрес. За да 
се приеме държавата като необходимост, в мозъка ни са натъпкани 
купища фалшиви понятия и абсурдни познания по начин, че мнозинс
твото от нас вече не са способни да вникнат без предубеждения в исто
рическите факти. Ние се надсмиваме днес пред простодушието на ки
тайските хроникьори, които са поддържали версията, че митичният им
ператор фу-Хи е донесъл на своите поданици ловджийството, риболо
ва и отглеждането на добитъка, че е измислил за тях първите музикал
ни инструменти м ги е обучавал на писмо, но повтаряме без да мислим 
всичко онова, което ни втълпяват в главите за културата на фараоните, 
за творческата дейност на вавилонските царе или предполагаемите кул
турни подвизи на Александър Македонски и „стария Фридрих“ и не 
подозираме, че всичко това е една проста басня, не съдържаща, нито 
капка истина. Това обаче ни се натрапва в главите толкова често, че за 
мнозинството от нас то се превръща в един вид вътрешна убеденост.

Култура чрез декрети не се създава; тя се заражда от само себе си 
и изниква спонтанно от нуждите на хората, при тяхното социално сът
рудничество. Никой управник не е могъл да заповяда на хората да съз
дадат първите инструменти, да си служат с огъня, да измислят телеско
па и парната машина или съчинят Илиядата. Културните стойности не 
се поддават на декрети и налагане от висши инстанции, нито възникват 
и оживяват чрез решения на законодателни събрания. Нито в Египет, 
нито във Вавилон, нито в която и да било друга страна, културата не е 

* създавана от господарите чрез властническите политически институ
ции: те само са наследявали една съществувала вече и развита култу
ра и са я поставяли в служба на своите лични стремежи за управление. 
G това обаче те са забивали секирата в корените на всяко по-сетнешно 
културно развитие. И тъй като всяка нова политическа власт е поставя
ла всички области в обществения живот под свое влияние, получавала 
се е вътрешна парализа на старите културни форми, докато предишно-
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то им влияние постепенно изгасне и стане невъзможно да проблесне 
отново нито искра дори от истински живот. ; ^

Политическата власт винаги се стреми към унифициране! и моно
пол в безумния си напън да заповядва и ръководи всеки социален про
цес съгласно своите принципи. Тя се стреми да подчини всяка човешка 
дейност на един единствен владетел. Така тя неизбежно изпада в неп
реодолимо противоречие с творческите сили за по-висш културен про
цес, който винаги търси нови форми и структури за изява и следовател
но е свързан с многообразието в човешките въжделения, докато поли
тическата власт води до еднообразни и застинали форми. Между поли
тическите амбиции за власт от една страна и икономиката от друга, 
между привилегированите малцинства в обществото и културните про
яви на народа, съществува една постоянна вътрешна борба, тъй като и 
двете упражняват натиск в две различни посоки и никога не могат доб- 
роволно да се слеят: те могат само привидно да бъдат поставени в от
носителна хармония чрез външно подчинение и духовно насилие. Още 
китайският мъдрец Лао Дзъ признава това като казва:

„Да управляваш обществото е невъзможно: обществото представ
лява сътрудничество на различни сили и на това основание не може да 
св ръководи от една личност. Да го сложиш в ред, значи да го извадиш 
от реда; да го укрепиш, значи да го разстроиш, понеже проявите на 
индивида се менят. Тук напредва, там отстъпва, тук показва топлота, 
там студенина. Тук има усилия, там - разпуснатост, тук има дейност, 
там - покой.

Следователно съвършенството е несъвместимо с удоволствието 
да се управлява, то е чуждо на привлекателността на властта и отбя
гва нейния блясък. “ (Лао Дзъ: Пътят и правият път; по Ал. Улар)

Точно така Ницше схваща тази истина в най-дълбокия и смисъл, 
макар че неговата вътрешна непостоянност, неговото вечно колебание 
измежду авторитарните и старомодни концепции от една страна и ис
тинските му безвластнически мисли да му пречеха през целия живот да 
извлече от нея налагащите се заключения. Онова, което той писа за 
упадъка на културата в Германия без съмнение е от изключителна важ
ност и намира своето потвърждение в упадъка на всяка култура..

„Никой не може да даде повече от това, което притежава. Това е 
Валидно за индивида, както и за народите. Културата и държавата - не 
бива да се мамим в това отношение - са антагонистични: „Културна 
държава“ е само една модна идея. Едното живее от другото, едното 
просперира единствено за сметка на другото. Всички велики епохи на 
културата са времена на политически упадък: онова, което е велико £ 
смисъл на култура, е аполитично, Включително - антиполитично. “ (Фри
дрих Ницше: Залезът на боговете) , '

Ако държавата не успее да повлияе с властта си и да насочикултур- 
ната дейност в желана посока и по този начин не спре развитието на 
културата да прерасне в по-висши форми, тези именно по-висши форми 
на духовната култура ще разчупят рано или кьсно политическите рам-> 
ки, които са станали спънка за нейното развитие. Апаратът на властта,, 
ако е достатъчно сипеьг и успее да притисне в определени форми и за 
дълго време културния живот, малко по малко ще се потърсят други 
изходи, тъй като културният живот не е свързан с  никаква политическа
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рамка. Всяка по-висша форма на културата, доколкото не е прекомерно 
възпрепятствана от политическите прегради в своето естествено разви
тие, постоянно ще се стреми да поднови творческите си импулси. Всяко 
завършено дело събужда необходимост от по-голямо усъвършенстване 
и по-дълбоко одухотворяване. Културата винаги е творческа: тя търси 
непрекъснато нови форми за изяви. Тя прилича на листата на тропичес
ката гора, чиито клони допират земята и пускат безспирно нови корени.

Властта никога не е творческа, а винаги стерилна. Тя просто се въз
ползва от творческата сила на съществуващата култура, за да прикрие 
своята голота и да спечели престиж. Властта винаги е била негативен 
елемент в историята, кичеща се с чужда перука, за да си придаде вид на 
творческа сила в своето безсилие, Тук пак ще си послужа с заратустро- 
вите думи на Ницше: +

„Там където все още има народ, държавата е неразбираема и мразена 
като злорадо око. Истина ви казвам: всеки народ говори на свой език за 
доброто и злото, който съседа му не разбира. Той изгражда своя език от 
обичаите и законите. Държавата обаче лъже и  всичко което притежава, 
го е откраднала. Всичко е фалшиво в нея: хапе с крадени зъби. фалшиви са 
даже и нейните черва", (фр. Ницше: И тъй каза Заратустра)

Властта действа винаги разрушително, тъй като нейните представите
ли са готови да приковат всички феномени на обществения живот в рам
ките на законите и ги сведат до определена форма. Нейната духовна 
физиономия е мъртвата догма: нейната физическа изява е бруталната 
сила. Липсата на дух в стремежите й оставя своя отпечатък вЪрху нейния 
представител, когото превръща полека-лека в елементарен и брутален 
субект, даже когато по природа той е притежавал най-добрите качества. 
Нищо не притьпява по-силно мисълта на човека, както вечната монотон
ност на рутината, а властта е само рутина.

Откакто Томас Хобс остави на света своята творба л3а гражданина", 
идеите, изказани там, не останаха никога извън времето. В продължение 
на последните три века, в една или друга форма, те настройваха мисълта 
на хората и особено днес, повече от когато и да било, владеят умовете. 
Материалистьт Хобс не се придържаше към доктрините на църквата и 
това му позволи да каже своето; „Човекът е лош по природа“. Всички 
негови философски разбирания са вдъхновени от това предположение. 
За него човекът е родено животно, подбуждано изключително от егоис
тични инстинкти и без никакво зачитане на ближния. Само държавата е 
могла да постави край на това състояние на „война на всеки против вси
чки“ и по този начин се е превърнала в земно провидение, чиято разпо
редителна и наказателна ръка възпрепятства човека да падне в пропаст
та на най-безнадеждно озверяване. По този начин държавата, според 
Хобс, бе истинският творец на културата; с желязна сила тя импулсирала 
човека към по-висш етап в неговото съществуване, колкото и противно 
да е това за неговата интимна природа. От тогава безброй пъти тази ба
сня за културната роля на държавата се повтаря и се утвърждава с нови 
предполагаеми аргументи. j ■ v ,

Всички опити, без съмнение, противоречат на тази незащитима кон
цепция. Онова, което е останало от животинското у човека като наслед
ство от далечни предшественици, бе старателно взето под внимание и 
изкуствено развивано от самата държава в продължение на векове.
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Световната война, с  нейните ужасни методи за убийства в широк ма
щаб, условията в Италия на Мусолини и Третия Райх на Хитлер би 
трябвало да убедят и най-слепите, какво представлява така нарича
ната „културна държава“:

Всяко по-висше познание, всяка нова фаза на духовна еволюция, 
всяка велика мисъл, която е откривала нови хоризонти за културна дей
ност на човека е могла да си отвори път единствено в постоянна борба 
срещу властта на църковния и държавен авторитети. Представителите 
на тази борба са засвидетелствали това с цената на огромни жертви 
пред олтара на свободата в продължение на цели епохи. Ако такива 
завоевания в духовния живот накрая са били признати от църквата и 
държавата, то е било само защото с времето са станали толкова неу
държими, че не е могло да бъде другояче. Но даже и това признание бе 
получено след енергична съпротива и в по-голямата част о+ случаите 
довежда до нова систематична вкаменелост и догматизация на новите 
идеи; под задушаващата опека на властта те отново стават лека-поле- 
ка рутинни и наподобяващи всички предишни опити.

фактът, че всяка властническа институция винаги има за основа на
лагането волята на привилегированите малцинства от горе надолу над 
народите чрез хитрост или брутална сила, докато във всяка социална 
фаза на културата се изразява единствено анонимното дело на общес
твото, показва вътрешното противоречие, което съществува между тях. 
Властта винаги произтича от индивиди или малки групи от индиви
ди, докато културата се корени в обществото. Властта е стерилният 
елемент на обществото, на който липсва всякаква творческа сила; кул
турата се въплотява в оплодяващата воля, творческия пориб, инстинкта 
за реализация, които търсят начин да се проявят. Властта може да се 
сравни с глада, чието задоволяване запазва живота на индивида до 
определена възраст. Културата в най-висш смисъл е като инстинкта за 
размножение, който съхранява живота на вида. Индивидите умират, об
ществото не. Държавите загиват, културата само променя сценария на 
своята дейност и формите на проявите си.

Държавата се показва благосклонна единствено към онези форми 
на културна дейност, които благоприятстват запазването на нейната 
власт; но изпитва непримирима омраза срещу всяка културна изява, 
която отива по-далече .от бариерите определени от нея и рискува да 
постави под въпрос нейното съществуване. Ето защо е толкова абсур- 
дно, колкото и измамно да се говори за „ държавна култура“, тъй като 
държавата живее винаги в положение на война против всички по-вис
ши форми на духовния живот и действа, винаги в направление, което 
творческата воля на културата по силата на необходимостта отбягва.

Но макар властта и културата да са на противоположни полюси в 
историята, без съмнение те имат и общо поле на действие при общест
веното сътрудничество на хората и, желаят или не, са задължени да се 
търпят. Колкото по-подчертано културата попада в орбитата на властта, 
толкова повече в културната дейност на хората видимо настъпва няка
кво вкаменяване на формите, известно парализиране на творческата й 
енергия и отслабване на нейната воля за реализация. От друга страна, 
обществената култура преодолява толкова по-успешно политическите 
бариери на властта, колкото по-малко време е била задържана в свое
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то естествено развитие от политическите и религиозни средства за на
тиск. В такива случаи тя се издига до положение на непосредствена 
опасност за  самото съществуване на властта.-

Културните сили на обществото неволно се бунтуват против господс
твото на властническите институции и съзнателно или несъзнателно се 
опитват да разчупят държавните форми, пречещи на тяхното естествено 
развитие. Представителите на властта винаги са се старали да не допус
нат духовната култура да навлезе в забранените зони, за да не смущава 
политическата им дейност. От това постоянно различие между двете про
тивоположни тенденции, едната от които отстоява кастовите интереси 
на привилегированите малцинства, а другата - обществените интереси, 
постепенно се налага нужда от известна юридическа връзка, в основата 
на която периодично се набелязват и утвърждават посредством консти
туциите границите за дейност между държава и общество, между поли
тика и икономика, с една дума между властта и културата.

Онова което днес разбираме като „Право“ и „Конституция“ е са
мо духовно кристализиране на тази вечна борба, която практически 
насочва стрелката към едната или другата страна, според това кой ще 
успее да получи в живота на обществото съответно превъзходство, вла
стта или културата. Впрочем, държавата без обществото, политиката 
без икономиката, властта без културата - не могат да съществуват нито 
за момент. Културата досега не беспособна да преодолее напълно Ьри- 
нципа на властта и при взаимното им социално съжителство така наре
ченото „право“ се превърна в буфер, който, смекчава стълкновенията и 
запазва обществото от евентуални катастрофи.

В правото трябва да се различат преди всичко две форми: „ес
тествено право“ и така наричаното „позитивно право“. Естествено
то право съществува там, където обществото още не е структурирано 
политически, т. е., където държавата още не се проявява G нейните ка
сти и класи. В този случай, правото е резултат от взаимното съгласие 
между хората, живеещи съвместно като равни и свободни и защитава
щи еднакви интереси. Позитивното право се развива единствено в по
литическите рамки на държавата и хората са разделени поради разли
чните им интереси, плод на социалното неравенство и принадлежност
та им към различни касти и класи. ' -*

Позитивното право се очерта по-ясно и доби юридически характер 
едва по времето на историческия възход на държавата след нейните 
брутални завоевания над народи и страни, съпътствани с открит гра
беж и робия на покорените. Тогава започва известно нивелиране и уе
днаквяване на права, задължения И интереси сред различните слоеве 
от населението. Това нивелиране съществува само докато управлява
ните маси са се примирявали със съществуващата юридическа обста
новка или докато още не са се почувствали достатъчно силни, за да се 
борят против нея. Нещата са се променяли, когато в народа се е лочув- 
ствала неотложна и неудържима нужда от уреждане на юридическите 
условия и властващите сили са били задължени по необходимост, а не 
по собствен импулс, да удовлетворят тази нужда, ако не желаят да бъ
дат смъкнати от власт чрез някоя насилствена трансформация. При та
къв случай, новото правителство установява нова формулировка на пра
вото, което е толкова по-прогресивно, колкото в народа по-ясно и уве
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рено е изразена революционната воля.
В античните азиатски деспотични режими цялата власт е била 

сьсредоточена в личността на сеньора. Неговите решения не са позво
лявали никакво народно вмешателство, Властта бе „право“ в пълния 
смисъл на думата. Суверенът бе считан за потомък на божеството - 
неговата воля бе върховен закон в страната - непозволяващ никаква 
друга претенцияДака обаче правото на прочутия „Кодекс на Хамурапи\ 
твърде много прилича на „Божественото право“, открито за човека от 
свещените Мойсееви заповеди и следователно е недостъпно за пре
тенциите на хората.

Юридическите концепции са отразени в законодателството на все
ки автократ по такъв начин, че да не може да се разбере, че са родени 
от каприза на деспота, Тесигурно са били свързвани със старите риту
али и традиционни обичаи, които в течение на вековете са били харта 
на гражданственост между хората като резултат от тяхното съжителст-, 
во. Законодателството на Хамурапи също така не представлява изклю
чение от това правило, тъй като всички практически принципи, залегна
ли в обществения живот на вавилонското право са имали валидност 
всред народа много преди Хамурапи да установи господство над ела- 
митите и постави основите на една абсолютна монархия, след завою
ването на Ларса и Йамутбап.

Точно тук изпъква двойнственият характер на закона, което дори 
в най-благоприятните условия не подлежи на съмнение; от една страна 
законът запазва нещо от старите обичаи, пуснали корени всред народа 
още от древността, когато са спазвали „обичайното право“, а от друга 
страна - се придава законен характер на кастовите привилегии в обще-* 
ството и се прикрива от очите на мнозинството незаконното им начало. 
Само когато сериозно се изучава тази явна мистификация, може да се 
разбере голямото доверие на хората в светостта на закона. Това лас
кае чувството им за справедливост и в същото време отстоява тяхната 
независимост пред някаква висша сила.

Този дуализъм се проявява много ясно, когато се преодолее фазата 
на абсолютния деспотизъм и обществото започва да взима повече или 
по-малко участие в изработването на правните норми. Всички големи 
борби в обществото бяха за правото: хората винаги са се опитвали да 
закрепят своите нови права и свободи за себе си, вътре в рамките на 
държавните закони, което разбира се, довеждаше до нови грешки и 
разочарования. Точно затова борбата за правото досега се е проме
няла в борба за власт,-превръщайки, революционерите от навечерие
то в реакционери на следващия ден, понеже злото не се корени във 
формата на властта  ̂а в самата власт. Всяка форма на власт, каквато и 
да бъде тя, има претенции да ограничи до минимум правата на общест
вото, за да укрепва собственото си съществувание. От друга страна, 
обществото се стреми постоянно да разширява своите права и свобо
ди, което се надява да постигне чрез ограничаване на държавните пре
рогативи. Това става очевидно особена през. революционни периоди, 
когато хората Ga въодушевявяни от стремежите си за нови форми на 
обществена култура.

Именно затова различието между държава и общество, власти кул
тура, прилича на колебанията на махалото, чиято ос се движи винаги в
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права линия по начин, че след като се отдалечи от единия полюо - власт
та - се завръща обратно към противоположния полюс - свободата. И по
неже имаше време, в което властта и правото бяха едно И също нещо, 
вероятно ние помислихме, че настъпва епоха, в която всяка властничес
ка институция сигурно ще изчезне, като правото ще отсъпи място на спра
ведливостта, а свободите - на свободата. Всяка реформа на правото в 
посока на интегриране или разширение на нови или вече съществуващи 
права и свободи тръгва винаги от народа и никога от държавата. Вси
чки свободи, от които се ползваме днес повече или по-малко, народите 
ги дължат не на добрата воля и още по-малко на социалното благоволе
ние на техните правителства. Напротив, господарите на публичната власт 
винаги са търсили удобния случай и са прибегвали до всякакви средства 
за да попречат или направят неефикасна появата на някое ново право. 
Големи обществени движения, включително и тези на революционерите, 
са били необходими, за да се изтръгнат и най-малките отстъпки от титу
лярите на властта, които никога доброволно не отстъпваха.

Ето защо историческите факти опровергават твърдението на съвре
менния радикализъм, че политическите права и свободи са плод на конс
титуциите в различните държави и че те са утвърдени с закони от прави
телствата. Това не отговаря на истината. Представителите на властта не 
са гледали със симпатии на тези права, защото са били принудени чрез 
натиск отвън да ги признаят; защото духовната култура на епохата е про
била някъде политическите рамки и господстващите власти са били прину
дени да се преклонят пред фактите, които не са могли да пренебрегнат.

Правата и политическите свободи никога не са били завоювани 
чрез законодателните събрания, а са били въвеждани чрез външен 
натиск. Включително и законното им утвърждаване не е давало гаран
ции за тяхната трайност. Правителствата са склонни винаги да ограни
чават съществуващите права или да ги премахват напълно, ако н& оча
кват да срещнат отпор в страната. Такива опити са били сигурно злопо
лучни за някои представители на властта, когато не са съумели да оце
нят напълно силата на противника. Карл I трябваше да заплати своя 
несполучлив опит с живота си; други - със загубване на властта. Това 
обаче не попречи да се повторят подобни опити. Даже в онези страни, 
където съществуваха известни права, .каквито например са свободата 
на пресата, правото на събрания, сдружения и т. н. и които бяха пусна
ли корени десетилетия наред всред народа, правителствата използват 
всеки благоприятен случай, за да ги ограничат или чрез юридически 
хитрости - да им дадат друго тълкуване. Англия и Америка в това отно
шение ни дават някои уроци, които могат да ни поучат. За прочутата 
Ваймарска конституция, която е забранявала работа през всеки дъж
довен ден, едва ли заслужава да се говори.

Права и свободи не съществуват реално поради факта, че са ре
гистрирани върху някакъв къс хартия. Те имат трайност, само когато 
стават жизнено необходими за народа. Когато са проникнали, така да 
се каже, в неговата плът и кръв. И те ще бъдат зачитани дотогава, доко
гато в народа се усеща нуждата от тях. Ако това не стане - пет пари не 
ще струва парламентарната опозиция, нито апелационните жалби към 
конституцията. Неотдавнашната история на Европа е прекрасен при
мер в това отношение.
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< ГЛАВА V
ПОЯВА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

, Л f
Бунтът на общините. Период на федерализъм. Лична свобода и 

обществена сплотеност. Християнската община. Упадък на средно
вековната култура. Разпадане на общината. Меркантилизъм. Вели
ките пътешествия и открития. Упадък на папската власт. Главата на 
Янус от Възраждането. Бунт на индивида. „Човекът господар“. На
родът се превръща в маса. Националната държава. „Владетелят“ на 
Макиавели. Националното единство като инструмент на светската 
власт. Великите жреци на новата държава.

н
Всяка политическа институция за управление има претенциите да 

постави под свой контрол всички групировки в обществения живот и 
там, където има възможност, да ги подчини напълно. Нейната първос
тепенна задача е .- всички отношения между хората да бъдат контроли
рани и регулирани от определени структури на държавата. Тази е при
чината, поради която всяка важна фаза от преустройството на общест
вения живот може да си пробие път единствено, ако вътрешните соци
ални връзки са достатъчно силни, за да не допускат хегемонията и стре
межите за власт или временно да ги отстранят.

След упадъка на римската империя, почти в цяла Европа изник
ват държавни институции, които заливат с кръв и огън страните и заст
рашават всички културни постижения. Ако европейското население от 
онова време не потъна напълно в най-диво варварство, това се дълже
ше на мощното революционно движение, което се разпростря с изклю
чителна последователност по всички кътчета на континента и е познато 
в историята като „бунт на общините". Навсякъде хората възстават и се 
борят с оръжие в ръка за местна независимост на своите общини и за 
ново регулиране на социалните условия на живота.

По този начин общините побеждават. Техните изисквания за местни 
общински закони и прерогативи създават общински конституции, в кои
то кристализират нови юридически условия. Даже там, където общини
те не бяха достатъчно силни за да завоюват пълната си независимост, 
те успяха да изтръгнат от господстващите власти широки отстъпки. Та
ка, от IX до XV век се развива онази велика епоха на свободните 
градове и федерапизма, благодарение на която европейската култура 
бе запазена от пълен упадък и политическото влияние на зараждащите 
се монархии остана ограничено за дълго време. Споменатата вече сре
дновековна община бе една от онези обществени институции, в която 
животът във всичките си форми приижда от социалната периферия към 
един общ център, достига до най-различни съюзявания и разкрива нови 
перспективи за човека в обществения живот. В такива епохи индивидът 
се чувства независим член на обществото; то оплодява неговото дело, 
поддържа вибрациите на духа му и не позволява никога да се помрачат 
неговите чувства. Този дух в обществото, който се проявява и твори в 
хиляди местни пунктове, с огромното многообразие на неговите прояви 
във всички области на човешката дейност, се кондензира в една култу
ра, която се утвърждава в обществото и намира израз във всички фе
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номени на обществения живот. В атмосфера като тази човекът Се чувс
тва свободен в. решенията си, макар да е свързан чрез безбройни връ
зки с обществото: нещо повече, тази свобода в съюза е именно факто
ра, който дава сила, характер и морално съдържание на неговата лич
ност и проява на волята. Той носи „Закона за съюза“ в собствените си 
гърди и поради това всяка външна принуда му изглежда абсурдна и 
неприемлива, тъй като той чувства пълната си отговорност, резултат от 
обществените отношения със себеподобните - отговорност, която слу
жи като стимул за неговото лично поведение.

По време на този велик период на федерализъм, когато общест
веният живот още не се базираше на абстрактни теории и всеки праве
ше това, което му позволяваха условията, всички страни бяха покрити 
с мрежа от клетвени братства, занаятчийски гилдии, духовни асоциа
ции, търговски общности - градски съюзи и съюзи на градове и безброй 
други асоциации, възникнали по свободно съгласие и в унисон с евен
туалните нужди - които се трансформират, организират или изчезват, 
за да отстъпят мястото на нови съюзи, без да се подчиняват на каквато 
и да било централна власт, която да ръководи и оценява постъпки и 
поведение отгоре надолу. Средновековната община се опираше във вси
чки области на разнообразната си дейност -  преди всичко - на общест
вото, а не на държавата и политиканството. Тази е причината, поради 
която е толкова трудно да се разбере тази епоха, която често остава 
напълно неразбираема за днешните хора, които от люлката до гроба се 
сблъскват със „заповедническата ръка“ на държавата. В действител
ност, федералистичната структура на обществото от тази епоха се раз
личава не само по нейните чисто технически форми на организация, 
различни от центрапистичните тенденции на. по-късния период, появи
ли се с развитието на модерната държава, но главно поради умствена
та нагласа на хората, която дава своето отражение в обществените от
ношения.

Старият град бе не само независим политически, но представлява
ше също така една социално-икономическа единица, чиято админист
рация съперничеше на гилдиите. Подобна структура можеше да се ба
зира единствено на трайното сходство на икономическите изисквания 
Наистина това бе една от най-главните характеристики на културата на 
старите градове. Тя беше толкова по-естествена, колкото по-дълго вре
ме са липсвали дълбоки класови различия в средите на старите градо
ве, където всички граждани са били еднакво заинтересувани за нейна
та трайност. Трудът като такъв не предлага никаква възможност да се 
трупат големи богатства и болшинството от производителите обслуж
ват потреблението на жителите в града и неговите околности. Старият 
град не познаваше социалната мизерия, нито дълбоки вътрешни про
тиворечия. Докато съществуваше това положение, неговите жители мо
жеха лесно сами да регулират процесите, които биха могли да нарушат 
вътрешната сплотеност на градовете. Затова федерализмът, базиращ 
се върху независимостта и равенството в правата на сдружените общ
ности, беше адекватната форма за всички обществени асоциации в сре
дновековната община и докато тя съществуваше, държавата също бе 
задължена да я толерира. Църквата можа дълго време да приема и по
ддържа тези форми, тъй като нейните представители бяха разбрали мно-
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го добре този богат живот с безгранично разнообразие в неговите об
ществени прояви, който имашз дълбоки корени в общата култура на 
епохата. ,• •

Тъжно, защото хората от това време бяха така привързани към сво
ите кооперативни съюзи и местни институции, че не се нуждаеха от 
модерната концепция за „нацията“ и „националното съзнание“, ко
ито в следващите векове играха такава .злополучна роля. Човекът от 
федералистичния период, без съмнение, е притежавал силно чувство 
за отечество, защото в голяма степен е бил по-привързан от днешния 
към родния край, Но колкото и приобщен да се е чувствал към живота 
на своето родно място и град, между него и гражданите от другите об
щини не е имало такива пречки и непреодолими разногласия, каквито 
изникват с появата на националната държава в Европа. Средновеков
ният човек се е чувствал неразделен от общата култура - член на обще
ството, което се простира във всички страни и в чиято среда има място 
за всички народи. Християнската община съумя да прегрупира всички 
разпръснати сили на християнския свят и да ги обедини духовно.

Църквата и империята също се опираха на тази универсална идея, 
макар да бяха водени от различни съображения. За папата и императо
ра обаче християнството бе идеологическото условие за реализиране 
на ново световно господство. За хората от средновековието това бе 
символ за духовно общество, в което са въплътени моралните изисква-. 
ния на епохата. Идеята на християнството бе само едно отвлечено по
нятие, също какго това за отечеството и нацията. При все това, докато 
идеята за християнството обединява хората, идеята за нацията ги раз
деля и групира във враждебни лагери. Колкото повече понятието за 
християнството прониква сред хората, толкова по-лесно те превъзмог
ват онова, което ги разделя и толкова по-силно заживява в тях съзна
нието, че принадлежат към едно и също голямо общество, стремящо се 
към една обща цел. Но колкото по-голям отзвук намира „националното 
съзнание“ в тях, толкова по-необуздани стават различията помежду им 
и толкова по-безмилостно се отхвърляше всичко онова,'което имаха 
като общо, за да се даде път на други съображения.

От друга страна, поредица различни причини допринесоха за упадъ
ка на средновековната култура на градовете. Следствие нашествието 
на монголите и турците в европейските страни и поради седемвековна- 
та война на малките християнски държави против арабите в Иберийс
кия полуостров, беше подпомогната еволюцията на силните държави 
на изток и запад от континента. Преди това обаче в обществения живот 
на самите градове бяха станали дълбоки промени, поради което бяха 
подкопани малко по малко съюзените и федеративни организации и по 
този начин се подготви пътя за промяна на условията на обществения 
живот.

Старият град представляваше една община, която дълго време не 
можеше да се определи като държава, тъй като неговата главна мисия 
се свеждаше до създаване справедливо изравняване на икономичес
ките и социални потребности вътре в неговите граници. Включително и 
там където се позволяваха по-широки сдружения, като например в без
бройните съюзи за защита на общата сигурност в различни градове, 
принципът за равенството и този за свободния договор играеха важна
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роля. И тъй като всяка община от федерацията ползваше същите права 
както останалите, дълго време не можа да се наложи никаква политика 
на господство.

Това положение се променя радикално с постепенното засилване 
на финансовия капитал, чиято поява се дължеше главно на външната 
търговия. Монетарната икономика и развитието на известни монополи 
бъздаваха на търговския капитал все по-голямо влияние вътре и вън от 
града и това влияние доведе до дълбоки и широки промени. Вътрешно
то единство на общината все повече се нарушаваше, за да отстъпи мя
сто на едно растящо кастово преструктуриране, следствие растящото 
неравенство в социалната обстановка. Привилегированите категории 
все по-определено тласкаха политическите сили в общината към кон
центрация и малко по малко подменяха принципа за взаимно уреждане 
и свободно съгласие с принципа на властта.

Всяка експлоатация на обществената икономика упражнявана от 
Малобройни групи неминуемо води до политическо потисничество и 
всяко политическо надмощие води неизбежно до развитието на нови 
икономически монополи и растяща експлоатация на по-слабите слоеве 
от обществото. Двата феномена вървят винаги ръка за ръка. Волята, за 
власт е воля за експлоатация на по-слабите. Всяка форма на експлоа
тация обаче намира своя видим израз в някаква политическа институ
ция за власт, която трябва да й служи като инструмент. Там където се 
появява волята за власт, обществената администрация се превръща в 
предпоставка за власт на човека лад човека; общината приема фор
ма на държава^ > ,

В този смисъл, действителната вътрешна трансформация на стари
те градове потвърждава нашето твърдение. Меркантилизмът в запад
ните градски републики логично доведе до необходимостта от по-голе
ми икономически единици и ускори много борбата за създаване на по- 
трайни политически форми. Търговският капитал се нуждаеше от защи
та на своите предприятия чрез силна политическа власт, която да раз
полага с необходимите военни средства, да бди над неговите специфи
чни интереси и ги брани от конкуренцията. По този начин, градът лека- 
полека се превърна в малка държава, подготвяща пътя на бъдещата 
национална държава. Историята на Венеция, Генуа и ред други свобод
ни градове ни показа доста отдавна различните фази на тази еволюция 
и нейните неизбежни последици, подпомогнати от откриването на мор
ските пътища към Индия и ло-късно - от откриването на Америка. С това 
дълбоко бяха подкопани социалните основи на средновековната общи
на, която бе вече разбита от вътрешните и външни борби. Онова, което 
бе останало годно и способно за развитие и все още подходящо за 
бъдещето, бе разрушено из основи по-късно от наложилият се абсолю- 
тизъм. Колкото по-всеобхватно се проявяваше това вътрешно разеди
нение, толкова по-бързо се губеха старите връзки и накрая -> остана 
само пустинята от мъртви форми, чувствани от хората вече като тежко 
бреме. - -
> С епохата на Възраждането в Европа настъпи нов период, който 
доведе до нова широка трансформация на всички традиционни схва
щания и на институциите. Възраждането се наложи през онзи дълъг пе
риод на революции в Европа, който все още не е завършил, защото
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въпреки всички социални трусове, той не доведе до вътрешното поми
рение между многобройните нужди на индивида и съюзите в общество
то - което би задоволило и обединило взаимно и двете страни. А то е 
предварителното условие за всяка голяма социална култура, чиито въз
можности за развитие могат да бъдат разширени и доведени до пълен 
разцвет при подобно състояние на обществения живот. От тези предва
рителни условия изникна културата на средновековните градове, преди 
да бъде заразена и задушена от вируса на разложението. •« - г  ,

Цяла серия от обстоятелства допринасят за предизвикване на тазй 
дълбока трансформация на човешката мисъл. Църковните догми, под
копани от съкрушителната критика на просветителите, бяха изгубили 
вече много от своето предишно влияние. Мистиката от средните ве
кове, белязана със знака на ересите, която имаше претенцията за връ- 

1 зка между Бога и човека, бе изгубила своето вълшебство и отстъпила 
място на по-земни разбирания. Големите открития на испанците и пор
тугалците значително бяха разширили духовните хоризонти на европей
ците и отново техните погледи бяха обърнати към земята. За пръв път 
след упадъка на стария свят, духът се пробуди и потърси нов живот, 
който под неограниченото господство на църквата бе невъзможен и 
съществуваше само между арабите и евреите от Испания, скъсали връ
зките си с разпространената схоластика, сведена до едно вербално 
познание, не позволяващо развитието на никакво свободно мислене. 
Но веднъж обърнал поглед към природата и нейните закони - човекът 
не можеше да не разколебае вярата си в Божественото провидение и 
тя започна да се разклаща. Периодите на природо-научното познание 
никога не са били благоприятни за религиозното вярване в чудеса.

Успоредно с това стана ясно, че мечтата за „християнска държа
ва“, която да обединява цялото християнство под скиптъра на папата, 
бе минала в историята. В борбата си против зараждащата се нацио- 
нална държава църквата бе изостанала назад. От друга страна, започ
наха да се забелязват все повече елементите на разложение в собст
вената й среда, което довежда до открито дезертиране в скандинавс
ките страни. Като се вземат предвид също големите икономически и 
политически промени в средата на старото общество, могат ясно да се 
разберат причините за тази велика духовна революция, чиито въздейс
твия забелязваме и днес.

Възраждането е характерно като отправна точка за модерния чо
век, който по онова време за пръв път става господар на собствената 
си личност. Не може да се отрече, че това твърдение съдържа само 
част от истината. В действителност, модерният човек все още не се бе 
домогнал до наследството от Възраждането; неговите чувства и идеи 
до голяма степен носеха отпечатъка на този период, въпреки да бяха 
лишени в голямата си част от характерните черти на хората от Възраж
дането. Никаква случайност не бе, че Ницше, а с него и представители
те на един изключителен индивидуализъм, се обръщат със специално 
предпочитание към онова време на „отприщените страсти“ у скитащото 
се „русокосо животно“, за да доказват историческата вярност на свои-» 
те идеи.

Яков Буркхард в труда си „Културата на ренесанса В Италия“, въз
произвежда един прекрасен пасаж от речта на Пико Де ла Мирандола
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относно достойнството на Човека, като определя двойнствения харак
тер на възраждането: с

„Поставих те В центъра на света - каза създателят на Адам -  за да 
приемеш по-лесно твоето обкръжение и виждаш всички наоколо. Сътво
рих те като същество, което не е нито небесно, нито земно, ни смър- 
тно, ни безсмъртно и да бъдеш свой собствен творец и господар; ти 
можеш да се понижиш в категорията на животно и да се издигнеш В 
качеството си на божествено творение. Животните носят у  себе си 
от майчината утроба онова, което трябва да имат; а висшите духове, 
още от началото или малко по-кьсно и онова, което трябва да бъдат 
във вечността. Единствено ти имаш развитие и растеж, съгласно сво- 
бодната воля ти имаш в себе си зародиша на многообразен живот“.

В действителност, епохата на Възраждането носи главата на Януе 
(Римско божество с две лица - едното обърнато назад, а другото напред. 
- б.ред.}, зад чието чело се сблъскват идеите и изникват противоречия
та. От една страна тя декларира война на мъртвите обществени инсти
туции на един отживял период и освободи хората от мрежата на соци
алните зависимости, изгубили своето значение и станали препятствия. 
От другата - разви ^.националните интереси“ като структури на модер
ната държава, толкова злополучни, тъй като не бяха изникнали от сво
бодните договори за защита на общи интереси, а бяха наложени отгоре 
надолу с цел защита и разширяване още повече привилегиите на нез
начителни кръгове в обществото.

Възраждането постави край на средновековната схоластика и 
освободи човешката мисъл от веригите на теологичните схващания, но 
насади едновременно зародишите на една нова политическа схоласти
ка и даде импулс на нашата модерна държавническа теология, чийто 
догматизъм с нищо не отстъпва на църковния, тъй като действа по съ
щия заробващ и разрушителен начин за духа на човека, Наред със со
циалните институции на старата община то унищожи етнически ценнос
ти, без да е в състояние да създаде на тяхно място някакъв истински 
заместител. По този начин Възраждането се превърна чисто и просто 
в бунт на човека против обществото, пожертвал обществения дух пред 
една абстрактна концепция за свобода, базирана единствено върху не
доразумение. Свободата, към която се стремяха неговите- представите
ли, бе една пагубна илюзия, понеже й липсваха социалните основи, върху 
които единствено можеше да просъществува.

Истинска свобода съществува само там, където тя е поддържана от 
духа на личната отговорност. Отговорност пред себеподобните е етич
но чувство, което произтича от съвместния живот на хората и има като 
предварително условие - справедливост за всички и за всеки един. Са
мо там, където това условие се спазва, обществото е ефективно и раз
вива у всеки гражданин ценния инстинкт за солидарност, служещ като 
морална база на всяка човешка групировка. Само в обединението на 
чувството за солидарност с вътрешния импулс в името на справедли
востта - свободата се превръща във връзка за единство; и само при 
това условие личната свобода на ближния престава да бъде преграда и 
става гаранция за собствената ни свобода.

Там, където липсва това условие, личната свобода се превръща в 
неограничен произвол и потисничество на слабите от силните, чиято
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предполагаема сила в болшинството от случаите се опира много по- 
малко върху духовното им превъзходство, отколкото върху бруталното 
незачитане и общоизвестно презрение към всякакво социално чувст
во. Отхвърляйки всички морални връзки от миналото и подценявайки 
всякакъв мотив за зачитане общото благо като лична слабост, техните 
представители развиват този преувеличен култ към личното си аз до 
степен, че той не се смята ограничен от никакъв социален морал и по
ставя преуспяването на индивида над всяко истинско човешко чувство. 
По този начин от истинската свобода на човека не може да произлезе 
нищо друго, освен свободата на човека господар, за когото всички сре
дства са легитимни, щом като обещават успех на неговите лични плано
ве за господство, па макар и пътят му да минава през трупове и погаз
ване на всяко човешко чувство за справедливост.

Макиавели разви с желязна логика концепцията за стойността на 
„великия човек“; което днес отново взема опасни форми. Неговата кни
га „Владетелят"  представлява духовно кристализиране на един пери
од, на чиито политически хоризонти светват зловещите думи: „Нищо не 
е истинско, всичко е позволено". Най-развратническото деяние се пре
връща в благородна дейност и политическа необходимост, щом на сце
ната застане човекът-господар. Етичните съображения имат стойност 
единствено за лична, частна употреба на слабите. В политиката няма 
морални съобръжения, а само проблеми за власт, разрешаването на 
които оправдава употребата на всякакви средства, стига да обещават 
успех. Макиавели издигна в система аморалността на държавната власт 
и се опита да я оправдае с цинична откровеност, че често се предпола
гаше и се предполага все още и днес отчасти, че книгата му „Владетел 
лят“ е замислена като кървава сатира срещу деспотите по негово вре
ме. Забравя се обаче че това съчинение бе написано за лична употреба 
на един от Медичите, а не да му се даде публичност; то се появи недъл- 
го след смъртта на автора.

Макиавели не бе измислил своите идеи от нищото. Той само ги кон
кретизира в система, която се практикуваше в периода на Людовик 
XI, на фердиданд Католик, Александър VI, Цезар Борджия, франци- 
ско Сфорца и други. Тъй като тези суверени знаеха да манипулират 
еднакво добре с отровата и кинжала, както и с молитвата и скиптъра, 
не допускаха да бъдат повлияни от никакви съображения при преслед
ване на собствените им политически планове за власт. За всеки един 
от тях „Владетелят“ се явяваше скроен като по мярка.

„Един владетел - казва Макиавели - няма нужда да притежава всички 
гореизброени добродетели, но трябва да има репутация, че ги прите
жава. Ако се осмеля да кажа, много е вредно да ги притежава и винаги 
съблюдава; но той трябва да изглежда благочестив, човечен, страхопо- 
читащ Бога, почтен и това е полезно. Той трябва само да предразполо
жи своя дух по такъв начин, че когато е необходимо - да може също 
така да бъде и противното. Това трябва да се разбере по начин, че един 
владетел, особено ако е нов, не трябва да спазва всичко, което минава 
за добро пред другите хора, тъй като често пъти за да запази своето 
положение, той трябва да шокира хората и религията с преданост и 
Вяра. Затова той трябва да притежава такова душевно състояние, ко
ето може да се завърти според вятъра и менящата се сполука или, как-
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то се казва, да не прави добро там, където е възможно, но също да 
прави зло там, където не трябва. Следователно един владетел трябва 
да се пази много да не изказва дума, която не е съобразена с петтях 
изброени преди добродетели. Всичко чуто и видяно от него трябва да 
излъчва състрадание, преданост, човечност, неподкупност и милосър
дие. Нищо не е по-необходимо от външния вид на тази последна добро
детел и понеже хората изобщо съдят по-скоро според онова което ви- 

. ждат, отколкото което чувстват, тъй като всички могат да го ви
дят, но да го почувстват могат малцина. Всички виждат това, което 
изглежда да си, но малцина чувстват което всъщност си и не се осме
ляват да противоречат на мнението на мнозинството, което разбира 
величието на държавата като покровителство. За действията на вси
чки хора и специално на владетелите, които нямат арбитър над себе 
си, се съди единствено по резултата. Като така, вижда се как владе
телят запазва своето достойнство и средствата с които им служи са 
считани винаги за легитимни и превъзнасяни от всички. Впрочем, прос
толюдието се задоволява с привидността и резултата на нещата, а 
светът е пълен с простолюдие". (Николо Макиавели: Владетелят; изд. 8 
Йена, 1912)

Т.ова, което Макиавели изразява без заобиколки - защото неговите 
- думи бяха предназначени за слуха на точно определен суверен - бе 

ръководство без украски за провеждане на всяка политика за власт и 
за нейните представители. Затова е безполезно да се говори за „маки- 
авелизъм“, когато това, което открито изложи флорентинският държав
ник, е практикувано и ще бъде практикувано винаги, докато привилеги
ровани малцинства от обществото имат власт, позволяваща им да под
чиняват голямото болшинство от хората под робството на тяхното гос- 

> подство и ги лишават от плодовете на собствения им труд. Може би 
понякога се вярва, че нашата сегашна тайна дипломация работи спо
ред други постулати? Докато „волята на властта“ заема позата, че ра
боти в полза на хората, всички прилагани средства ще са валидни за 
постигане и запазване на властта. Външните форми на политиката на 
господство безспорно трябва да се пригаждат към епохата и евентуал
ните обстоятелства, както винаги се е случвало, обаче целите са били 
винаги същите и оправдават всички средства, които ги подпомагат, тъй 
като властта сама по себе си е аморална и противоположна на всички 

• постулати за човешка справедливост и затова всяка привилегия на ин
дивида или определени касти е разстройство на общественото равно
весие и следователно - аморална. Абсурдно би било да се предполага, 
че методите на властта ще бъдат по-добри, според целта на която слу
жат.

Леонардо да Винчи е гравирал в цокъла на своята конна статуя на 
Франциско Сфорца следните думи: „Ессе Deus!" (Ето Бога!). В тези ду
ми се разкрива внезапната промяна; станала във всички страни, спер 
изчезване на средновековните обществени форми. Блясъкът на божес
твеността е избледнял. В замяна на това на господарите се отдава1 

божествени почести и култа към Цезарите се връща. „Героят“ се прев 
ръща в изпълнител на човешката съдба, в творец на всички неща на 
земята. Никой по-добре от Макиавели не създаде този култ към герои- 

. те, никой не превъзнесе толкова високо „силния индивид1̂  както той.
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Почитателите на героизма и на благоговейния култ на героите пиеха 
вода единствено от техния кладенец. < < -

Онова, което Макиавели изгради като система, беше просто оби
кновен държавен интерес, без каквото и да било покривало от фалши
во целомъдрие. За него бе ясно, че бруталната политика за.господство 
не се опира на никакви етични принципи и показа с цялата си присъща 
нему безсрамна откровеност, не отговаряща на така наричаните посту- 
лати „макиавелизъм“, че хората които не могат да се откажат от излиш
ния лукс на личното достойнство, трябва да се въздържат от всяка по
литика. Най-големият успех на Макиавели се състои в това, че той пре
дстави по нагледен начин вътрешния скелет на политиката за власт, че 
дори спести разхубавяването й от най-неудобните детайли с празни ли
цемерни усуквания. - • ,

Вярата в изключителния гений на човека-господар се вижда пре
ди всичко в периода на вътрешна дислокация, когато обществените връ
зки са разклатени и обществото отстъпва място на личните интереси 
на привилегированите малцинства. Многообразието на личните въжде
ления и обществените интереси води до все по-сурови противоречия в 
обществото и до разпадането му на враждебни класи и касти като под
копава спойката на общественото чувство. А там, където инстинктът на 
обществото е отслабен и постоянно задушаван от промяната на външ
ните обстоятелства на живота, индивидът губи малко по малко вътреш
ното си равновесие, а народът се превръща в маса. Масата не е нищо 
друго, освен народ без корени, често воден от течението на събитията- 
ту наляво, ту надясно, който трябва да бъде прегрупиран в ново общес
тво, него да избликнат нови сили и неговата обществена дейност да 
бъде отправена към нова цел.

Там където народът се е превърнал в маса, процъфтяват идеите за 
„големия човек“, на признатия „човек-господар“. Само в такива перио
ди на обществено разложение „героят*1 е способен да наложи своята 
воля над останалите и да впрегне масата в робския ярем, да използва 
този ярем за своите лични амбиции. Истинското общество не позволя
ва създаване на някакво условие за власт, защото държи хората обе
динени чрез вътрешните, връзки на общите им интереси и взаимно ува
жение и не търпи никакво външно подтисничество. Господство и подти
сничество винаги се появяват там, където вътрешните връзки в общес
твото са паднали в развалини. Когато социалната спойка е застрашена 
от разложение, появява се произвол и се налага с насилие да се под
държа онова, което преди е било поддържано чрез свободния договор 
и личната отговорност в обществото. ,

Възраждането бе период на такава дислокация. Народът се бе пре
върнал в маса и масата бе превърната в нация, за да служи за пъл
неж на новата държава. Този твърде поучителен произход показва, че 
апаратът на националната държава и абстрактната идея за нацията са 
израстъци от един и същи дънер. Не случайно Макиавели бе теоретика 
на модерната политика за господство и най-пламенния защитник на на
ционалното единство, което трябваше да играе в новата държава съ
щата роля, каквато игра християнството за църквата.

Създатели на този нов ред не бяха народите, тъй като не изпитваха 
никаква вътрешна нужда от такова разделение, нито имаха някаква по
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лза от това. Националната държава, легитимен резултат от волята за 
суверенитет, в своите намерения бе намерила енергично съдействие 
от страна на финансовия капитал, който от своя страна се нуждаеше ст 
нейната помощ. Кралете наложиха волята си над народите и се опитаха 
да вържат ръцете им с всякакъв вид интриги по начин, че по-късно да 
изглежда сякаш това произтича от самите народи, докато в същност те 
бяха само несъзнателни инструменти на личните интереси на кралете.

Вътрешното разложение на папската власт и по-конкретно голямо
то църковно разцепление в скандинавските страни даде на светските 
суверени възможност да осъществят отдавна замислените си планове 
и да изградят нови, независещи от Рим структури. По този начин се 
раздроби онова голямо универсално единство, което сплотяваше духо
вно и морална европейското население и в което бе пуснала корени 
толямата култура от федералистичния период. Обстоятелството, спо
ред което специално в скандинавските страни, протестантството се смя
таше като духовен прогрес пред католицизма, се дължи на това, че по
чти напълно се прескачат неудачните резултати от Реформацията. И 
тъй като новата политическа и социална структура на Европа беше на
влязла също така и в католическите страни и специално националната 
държава постигна в тях своето върховно усъвършенстване във форма
та на абсолютната монархия, лесно се подценява огромното значение 
на това събитие, което раздели европейските страни и ги превърна в 
нации.

Новалис недвусмислено бе признал дълбокия смисъл на тази поли
тическа трансформация, когато писа:

„За нещастие кралете се намесиха в това разделение и мнозина из
ползваха тези различия, за да запазят и разширят своята Власт и те
риториални придобивки. Те бяха доволни, че постигнаха това голямо 
влияние и Взеха под свое покровителство и управление новите консис- 
тории. Те направиха всичко, което бе в тяхна възможност, за да попре
чат на пълното прегрупиране на протестантските църкви и по този 
начин поставиха основите на постепенно подкопаване на религиозния 
космополитически интерес. Така религията изгуби своето умиротво
рително Влияние, своята характерна начална обединителна роля, инди
видуализирала християнството." (Новалис: Христианството или Евро
па; фрагмент писан през 1799 г.).

В рамките на политическите претенции за господство на национал
ната държава, нейните владетели създадоха основните бариери между 
собствените си народи и чужденците, като се опитваха да ги задълбо
чат и укрепят; цялото това разделение се базира на тези изкуствено 
създадени различия. Товате базираха на различието в местните езици 
и определени традиции, като ги обвиха в мистични воали за да не се 
забравят от народа. Това е и първото психологическо условие за наци
оналното съзнание. И тъй като в народа пуска корени „свещеното“, те 
се опитаха да създадат свещена привидност на националните институ
ции, а личността на суверена обкръжиха с божествен ореол.

В този смисъл Макиавели също бе предшественик, понеже разб
ра, че е започнала нова ера и можа да покаже нейните симптоми. 
Той бе първият решителен защитник на националната държава сре
щу политическите стремежи на църквата. Предвид обстоятелството,
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че църквата се явяваше като най-твърдата крепост по пътя на нацио- 
налното единство на Италия и с това се показа като основа за „освобо
ждението на страната от варварите“, той се обяви против нея по най- 
решителен начин и поиска отделянето на църквата от държавата. В съ
щото време, той се опита да постави държавата върху божествен пие
дестал; макар да не беше християнин и в себе си да бе скъсал с всяка
кво суеверие. Независимо от това, той добре бе разбрал, че една зем
на власт може да преуспее единствено, ако е близо до първоначалния 
извор на всяка власт, за да излъчва „свещен“ блясък на божественост. 
От държавни съображения, Макиавели желаеше да запази религията 
за народа не като извънземна власт, но като „instrumentium regni“, като 
инструмент за държавно изкуство на правителството. Затова той писа 
със студена откровеност в глава втора от втората книга на своите „Раз
мишления“:

„В действителност, никой никога не е внедрил нови закони в един 
народ, без да е прибегнал към Бога. Доктрините също не са били прие
мани защото някой учен ги е обявил като добри, без да е способен да 
убеди в това себеподобните. Затова умните хора прибягват към авто
ритета на Бога“.

Върховните жреци на монархическата политика продължиха да ра
ботят в тази насока. Те създадоха ново политако-религиозно изповеда
ние, което малко по малко се кондензира в „национално съзнание“ и 
въодушевявано от вътрешния импулс на хората към търсене на някакво 
разрешение, даде по-късно същите необикновени плодове, поднови вя
рата във вечното божествено провидение.
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РЕФОРМАЦИЯТА 1/1 НОВАТА ДЪРЖАВА -
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Реформацията и народните социални движения през среднове
ковието. Разривът в църквата и интересите на князете. Позицията 
на Лютер спрямо държавата. Протестантството като етап на абсо- 
лютизма. Религия и държавен интерес. Езиково лековерие и вът
решно заробване. Селското въстание. Уиклиф и реформацията в 
Англия. Движението на хусистите. Каликстини и таборити. Войната 
като източник на деспотизма. Хелчицки, противник на църквата и 
държавата. Калвинизмът. Доктрината за предопределението. Режи
мът на терор в Женева. Протестантство и наука.

В реформаторското движение на скандинавските страни, което се 
различава по своето религиозно съдържание в сравнение с така наре
чените латински страни с техните езически особености, трябва да раз
личим две тенденции, а именно - народната революция на селяните и 
бедните слоеве в градовете от една страна и така нареченото протес
тантство of друга, което както в Бохемия и Англия, така и в Германия и 
Скандинавските страни - работеше за отделянето на църквата от дър
жавата, с оглед цялата власт да мине в ръцете на последната. Споме
нът за народната революция, потопена в кръв от раждащото се протес
тантство и неговите представители в лицето на князете и духовенство
то - бе обречен и изопачен, както винаги, от победителите. И понеже в 
обикновената историография за триумфа или поражението на една кау
за те са играли решаваща роля, с Реформацията по-късно не можеше 
да се случи друго, освен тя да се сведе до протестантството.

Революционните стремежи на масите бяха насочени не само 
срещу римския папизъм, но в много по голяма степен и против со- 
циалното неравенство и привилегиите на властвуващите. Водачите 
на народното движение считаха това изопачаване и като обида за чис
тата християнска доктрина, основаваща се на равенството между вси
чки човешки същества. Дори когато църквата достига до апогея на сво
ето господство, традициите и спомените за предишните общества с те
хния задружен живот и духовно братство все още не бяха угаснали и 
въодушевяваха народа. Те продължаваха да живеят в гностиците, ма- 
нихеите от първите векове и еретичните секти от средновековието, чийто 
брой бе изненадващо голям. Даже и появата на манастирите може да 
се отдаде на тези стремежи. От техния дух се роди „вековечността“, 
вярата за недалечното хилядолетно царство на мира, свободата и 
колективната собственост, намерило отзвук и в доктрината на Йоа- 
кин Де флорис и Алмарико Де Бена.

Тези традиции бяха живи при богомилите в България, Босна и 
Сърбия, както и при катарите от латинските страни. Те разпалваха 
вярата у вапдейците и еретичните секти от Лангедок, а с мистичната си 
светлина озаряваха и вдъхновяваха „апостолските братя“ от северна 
Италия. Намираме ги в „бегуините“ и „бегардите“ във Фландрия, в „ба
птистите“ от Холандия и Швейцария, в „лолярдите“ от Англия. Те жи
вееха в революционните движения на Бохемия и конспирациите на гер-
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Гданските селяни, обединени в Bundschuh и в Armen Konrad за да счупят 
ярема на робството. Това бе духът на същите традиции, които вдъхно
вяваха „екзалтираните“ от Цвикау и дадоха импулс за революционна 
дейност на Томас Мюнцер. *

Срещу някои от тези движения, с помощта на светските владетел^ 
църквата предприе големи кръстоносни походи като тези срещу алби- 
гойците и чрез тях, в продължение на десетилетия, потопи цели страни 
в кръв, пожарища и пожертва хиляди хора. Въпреки това преследвани* 
ята не спряха разпространението на движението и то премина в много 
други страни. Хилядите бежанци, напускайки домовете си, преминава
ха в други страни и пренасяха своите доктрини в нови среди. Историче
ското изследване показва нагледно, че между голяма част от еретични
те движения на средновековието са съществували интернационални връ
зки. Тези връзки са били особено характерни за богомилите и някои 
секти в Русия и Северна Италия, както и за валдейците и сектите от 
Германия и Бохемия, баптистите от Холандия, Англия, Германия и Швей
цария. ’ .«г

Всички селски въстания в северна Италия, Франция, Англия, Герма
ния и Бохемия от XIII до XVI век бяха породени от тези стремежи и изра
зяваха достатъчно ясно чувствата и мислите на широките народни сло
еве от тази епоха. Тук не би могло да се говори за някакво единно 
движение, а по-скоро за една поредица от движения, които в същност 
предшестваха реформацията и послужиха като нейно въведение. Поз
натият хумористичен стих на английските лолярди“: „Когато Адам оре
ше и Ева тъчеше - къде благородникът беше?“, служеше като мото на 
повечето от тези движения.

Истинското народно движение от периода на Реформацията не 
признаваше никакви споразумения с князете и аристокрацията и 
инстинктивно виждаше в тяхно лице своите истински врагове. То не 
само не желаеше да се сработва, но търсеше начин да се бори срещу 
тях. Болшинството от големите реформатори, каквито бяха Уикпиф, Ху.с, 
Лютер и др. черпеха отначало своята жизнена сила от това народно 
движение и зараждащото се първоначапно протестантство бе силно 
свързано с народа. Нещата обаче скоро се променяха, когато социал
ните различия явно ставаха все по-остри и народът разбираше и чувс
тваше, че за него няма да има полза само от простия лозунг: „Вън Рим!“

Отделянето от римската църква изглеждаше желано и изгодно и 
за князете от скандинавските страни, доколкото това не пречеше на 
техните икономически и политически привилегии и докато тези приви
легии оставаха непокътнати. Скъсването с Рим не само трябваше да 
бъде от полза за собствената им власт, но и да не позволи изнасянето 
на паричните средства от страната, което би им дало възможност да 
сложат ръка върху църковното имущество. По този начин те се надява
ха, че изобилието от доходи ще се влива в собствените им каси.

Тези сметки и съображения именно караха князете и аристокрация
та от скандинавските страни да застанат на страната на Реформацията. 
Дребнавите спорове между теолозите слабо ги интересуваха, но отде
лянето от Рим предварително им обещаваше и осигуряваше големи пре
имущества, нещо което не бе за подценяване. Струваше си труда да 
следват „гласът на разума“ и да подкрепят новите пророци. От друга
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страна, рупорите на теолозите на реформацията не предявяваха голе
ми изисквания спрямо протестантската ревност на благородниците от 
страната. Напротив, те се стремяха още повече да доказват на власт
ниците земните предимства на каузата. Хус им заговори с език< който 
те вече добре разбираха: < * - t ,

„О, варварски царе, князе, сеньори и рицари! Събудете се от опасния 
сън, в който ви приспаха духовниците и изхвърлете от вашите владе
ния симонистката ерес... Не позволявайте да се изнасят пари от ваши
те страни във ваша лична вреда!“ (Карл фогт: Петър Хелчицки, 1926)

Духовните водачи на протестантството се обърнаха още отначало 
към господстващите касти в собствените си страни, тъй като се нужда
еха от тяхната помощ за осигуряване победата на своята кауза. Но тъй 
като бяха все още твърде предпазливи да не би да се отдалечат от 
поробения народ, те се силеха макар и напразно, да примирят народ- 
ното движение с егоистичните цели на князете и аристокрацията. Тези 
опити не им донесоха особен успех поради факта, че социалните про
тиворечия бяха вече премного разцъфтели, за да се превъзмогнат с 
подобни съмнителни отстъпки. Колкото повече смирени се показваха 
реформаторите пред господарите, толкова повече те се отдалечаваха 
от революционното движение на народа и влизаха в конфликт с него. 
Такъв бе преди всичко случая с Лютер, който от всички духовници при 
тежаваше най-малко социално чувство и бе толкова ограничен в свои 
духовен кръгозор, като си бе въобразил, че може да спре л унищожи 

. голямото движение чрез създаване на една нова църква.
Както Хус, така и Лютер се позоваваха на Павел, за да докажат 

че князете не бива да са под опеката на църквата, те са призвани да 
властват над духовници и епископи. В неговото така наречено „Възва 
ние към християнството на германската нация“ Лютер се опита да до
каже, че съгласно учението на писанията, не може да съществува ника 
ква духовна власт, а само духовна функция, към която са звани всички 
онези, които притежават необходимата способност и доверието на сво 
ята общност. От тук заключава, че църквата няма никакво право да уп
ражнява светска власт и да се явява като покровителка на държавата. 
Според концепцията на Лютер, всяка власт трябва да се въплъщава 
единствено в държавата, която е призвана от Бога да пази обществе
ния ред. В действителност, с тази интерпретация се изчерпва цялото 
политическо съдържание на протестантството.

Протестантството претендираше да освободи човека от опеката 
на римската църква, но единствено за да го предаде на държавата. До 
това и само до това се свежда „протестантската мисия“ на Мартин Лю
тер, който сам се назоваваше слуга на Бога и, без съмнение, той никога 
не бе друго, освен слуга на държавата и нейните чиновници. Единстве
но неговото раболепие му даде сила да предателства и предаде в пол
за на германските князе народната кауза, като заедно с тях постави 
крайъгълния камък на една нова църква, която изцяло се бе посветила 
на държавата и прокламираше волята на принцовете и благородниците 
като божествено поръчение. Лютер свърза религията с държавната по
литика, погреба живия дух в затвора на празнодумието и стана глаша
тай на онази литературна „ученост“, която тълкуваше откровението на 
Христос в смисъл на държавен интерес и караше хората да дефилират
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като роби от галерата към вратите на рая, за да ги награди с обещания 
за вечен живот, заради робството, което са понесли на тази земя.

Средновековният човек не познаваше държавата с нейното ис
тинско съдържание. Нему бе чуждо понятието за централна власт, ко
ято подчинява всяка проява на обществения живот и го вкарва в опре
делена рамка, обвързва хората от люлката до гроба към колесницата 
на някаква върховна власт. В неговия живот по-важна роля играеше 
обичаят и обикновеното взаимно съгласие с околните. Неговата конце
пция за правото се базираше на предавания по традиция обичай. Него
вото религиозно чувство съзнаваше несъвършенството на всякакви чо
вешки закони и затова той беше по-склонен сам да пита себе си за 
всички неща и сам да организира отношенията си с подобните нему по 
начин, че да съответстват на неговите непосредствени нужди и почиват 
на старите обичаи за взаимно съгласие. Когато зараждащата се дър
жава започна да пренебрегва тези права, човекът издигна своята кауза 
в категория на божествена кауза и се бореше против несправедливо
стта, която му бяха причинили. Такъв е истинският смисъл на големите 
народни движения от периода на Реформацията, които искаха да влеят 
социално съдържание на „свободата в едно евангелистко християнст
во“, както го наричаше Лютер.

Едва когато народното движение бе удавено от князете в море 
от кръв и Лютер, „човекът обичан от Бога“, благослови палачите на 
германските селяни, победоносното протестантство вдигна глава и пре
достави на държавата и на законния ред на нещата религиозна благос
ловия, която трябваше да се откупи с ужасното клане на 130 000 души. 
Така се установи „помирението на религията с правото", както по-къс- 
но Хегел се задоволяваше да го определя. Новата теология стигна до 
училището на юристите, където мъртвата буква на закона отклони съз
нанието или му измисляше някакъв заместител. Тронът се превърна в 
олтар, където човекът бе пожертван на новите идоли. „Позитивното 
право“ се превърна в божествено откровение, а държавата - в пре
дставител на Бога на земята.

Протестантството преследваше същите цели и в други страни: нав
сякъде то предаде народното движение и направи от Реформацията ка
уза на князете и привилегированите слоеве от обществото. Движение
то, което в Англия прокламира Уиклиф и което отекна в други страни, 
специално в Бохемия, имаше в началото преди всичко политически ха
рактер. Уиклиф се бореше против папата, защото същият бе застанал 
на страната на франция, която бе смъртен враг на Англия и изискваше 
от английското правителЬтво кралят да се признае за васал на „Светия 
престол“ и да му плаща данъци, както това бе направил Йоан I пред 
Инокентий III. Тези времена обаче бяха минали. След като Филип Вели
колепни претърпя отлъчването от Бонифаций VIII и неговият наследник 
бе принуден да установи резиденцията си в Авиньон, неограничената 
власт на папата претърпя поражение, от което повече не можа да се 
възстанови. Ето защо английският парламент можа да се осмели и отх
върли претенциите на папата като се базираше на това, че никой крал 
не е упълномощен да предава независимостта на страната си на папа
та. I

Уиклиф защитаваше пълната независимост на светската власт
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от църквата и пристъпи към критика на църковните догми едва след 
като се бе убедил, че няма разрешение на проблема без открито скъс
ване с папството. Когато обаче по-късно избухна селският бунт и 
бунтовническите отряди на Уот Тайлър и Джон Бул застрашаваха 
краля и правителството, враговете на Уиклиф използваха случая, за 
да отправят публично обвинение против него. Уиклиф декларира, че не 
одобрява метода на въстаналите селяни, обаче направи това с мекота 
и разбиране към страданията на бедните, които го привличаха на тяхна 
страна. В сравнение с него, Лютер представляваше князете и дворянс- 
твото с фамозното свое послание „Против селяните крадци и престъп
ници“ за безмилостно унищожаване на селяните.

Когато по-късно Хенрих VIII скъса с папската църква и конфискува 
нейните имущества, той се превърна във водач на новата държавна 
църква, която беше напълно под суверенитета на светската власт, фа
кта, че самият Хенрих VIII беше написал по-рано едно лично писмо про
тив Лютер, за да защити след това „националния стремеж“ против пап
ството, е само доказателство, че в Англия земните блага имаха по-голя- 
ма привлекателност за короната, отколкото „чистите думи на Бога“ на 
новата доктрина.

В Бохемия, където общото положение бе много обтегнато и ставаше 
все по изострено поради националните различия между чехи и герман
ци, точно там реформата придоби изключителна сила. Истинското ху- 
систко движение се появи тъкмо след смъртта на кладата на Ян Хус и 
Йероним от Прага. Онова, което Хус бе излагал преди, бяха резюмира
ни разкази от идеите на Уиклиф, които чешкият реформатор превежда 
за своите съграждани на техния език. Както Уиклиф, така и Хус се обя
ви за освобождаването на светската власт от всякаква политическа 
опека на църквата. Църквата според него трябва да се занимава изк
лючително със спасението на човешките души и да се въздържа от вся
каква светска функция на власт. От „двете акули“, както Петър Хелчиц- 
ки бе казал за църквата и държавата, Хус желаеше да отстъпи всички 
права за земните работи на държавата. Църквата трябваше да бъде 
бедна. Да се откаже от всяко земно благо и духовниците да бъдат под
чинени на светската юрисдикция, както всеки друг поданик. Освен това 
църковната служба трябваше винаги да бъде достьпна и за несведущи- 
те, когато поради техните морални качества са достойни за нея. Хус 
атакуваше също така и моралната корупция, появила се между духо
венството и се обяви с особена ярост срещу търговията с папски 
послания, която по това време се вършеше по най-безскрупулен и ин
тензивен начин в Бохемия. Освен тези чисто политически изисквания, 
които ни интересуват тук и -които, може да се предположи, намираха 
отзвук всред дворянството, Хус прави поредица чисто теологични въз
ражения срещу тайната изповед, доктрината за очистване чрез огъня и 
други. Онова обаче, което лечелеше най-голямо число привърженици 
сред чешкото население, бе теорията, според която, десятъците не са 
задължителни и преди всичко, неговото стриктно националистическо 
становище срещу германците, смятани от чехите като врагове на стра
ната.

Каликстините или утракистите (които приемат причастието от све
щениците в 2 форми - хляб и вино, поради което чашата е символ също

86



Национализъм и култура )

и на хусиститв) от хусисткото движение, към което принадлежаха глав- 
но дворянството и забогатялата буржоазия от Прага, бяха останали за
доволени от спазването на тези изисквания и някои малки реформи, 
понеже преди- всичко ги интересуваха богатите църковни владения и 
освен това - спокойствието и реда в страната. Но истинското народно 
движение, чиито привърженици се рекругираха главно измежду селя
ните и най-бедното население от градовете, търсеше повече и изисква
ше освобождението на селяните от ярема на полската работа. Още Карл 
IV бе принуден да забрани на придворните да избождат очите или ре
жат ръцете и краката на своите крепостни за най-малките техни нару
шения. Движението на така наричаните таборити (по името на г. Та- 
бор в Чехия; революционно антифеодално крило на хусистите) обеди
няваше преди всичко демократичните елементи от народа до комунис
тите и миленаристите и бе вдъхновявано от горещия дух за борба.

Между тези две главни тенденции на хусисткото движение, рано или 
късно неизбежно трябваше да се стигне до неудържимото положение, 
отлагано единствено поради общите политически събития. Когато гер
манският император Сигизмунд, след внезапната смърт на неговия 
брат Венцел наследява короната на Бохемия, цялата страна е силно 
развълнувана поради вероломството на краля Хус да бъде изгорен на 
кладата; оттогава Сигизмунд е смятан в Бохемия като заклет враг на 
всякакъв реформаторски стремеж. Малко след възкачването му на трона 
през март 1420 г., папата Мартин V с едно специално папско по.слание 
призовава цялото християнство на кръстоносен поход против бохемс
ката ерес и една армия от 150 000 души от всички краища на Европа се 
изправи срещу хусистите. Съпротивата в страната се превърна в заст
рашителен пожар. Каликстини и таборити, застрашени директно от та
зи опасност, изоставят своите вътрешни разпри и бързо се групират за 
обща отбрана. Под ръководството на стария Жишка, опитен военен, 
първата кръстоносна армия е разгромена. Борбата обаче не е завър
шена, тъй като императорът и папата продължават атаките срещу бо
хемската ерес. Развихря се една от най-кървавите войни, водена с не
описуема жестокост от двата лагера. След като хусистите изгонват врага 
от собствените си страни, кръстоносците пренасят войната в съседни
те държави. Опустошават градове и села и с нечуваната си жестокост 
се превръщат в страшилище за техните врагове.

Дванадесет години трае тази касапница, докато е обърната в бяг
ство и последната армия на кръстоносните рицари в битката при Таус. 
Мирните преговори завършват с църковен събор в Базел и „Конкорда- 
та от Прага“, който прави широки отстъпки на хусистите по въпросите 
на вероизповеданието, след като обаче църквата се отказва от владе
нията, присвоени от чешкото дворянство. С това се слага край на вой
ната, за да отстъпи място на гражданската война вътре в страната. По ' 
време на кратките паузи, през които войната против папата и импера
тора бе позволила понякога отдих на хусистите, различията между ка
ликстини и таборити се разгарят наново и достигат неведнъж до кърва
ви сблъсъци, при което сериозно пострадаха правата на князете от те
хните победители. По тези причини каликстините бяха започнали пре
говори с папата и императора. И както е логично, след мирния договор, 
те трябваше да бъдат подпомогнати от най-добрите сили на техните пре-
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дишни врагове. През май 1434 г. между двата лагера избухва кървава 
битка в Липан, при която загиват 13 000 таборити, като армията им е 
напълно унищожена. 1

Така народното движение беше бито окончателно. Започна тз- 
жък период за бедното население по селата и градовете. Едва тогава 
стана ясно, че едно народно революционно движение, когато по негова 
или чужда вина е въвлечено в продължителна война е длъжно, по сила
та на обстоятелствата, да изостави своите първоначални цели, защото 
военните изисквания поглъщат всички социални сили и разрушават вся
ка творческа дейност при развитието на новите институции. Не само 
защото войната изобщо действа опустошително върху човешката при
рода, събуждайки непрекъснато най-бруталните и жестоки инстинкти, 
но и защото военната дисциплина изисква и задушава всякакъв осво
бодителен импулс в народа и систематически поражда онзи сляп ман
талитет, който винаги е бил зародиш на всяка реакция.

Това също претърпяха и таборитите. Ако техните врагове, професо
рите от Пражкия университет, ги упрекваха че искат осъществяване на 
порядък при който „никога крал или суверен и никакъв подчинен да не 
съществуват на земята, да се премахнат всякакви данъци, никой да не 
налага другиму да върши нещо противно и всички да живеят като равни 
братя“, много бързо се доказа, че войната все повече ги отдалечаваше 
от тези цели. Не само защото техните военни водачи смазаха с кърва
во насилие всички свободолюбиви течения в движението; но защото 
националистическият бяс, който ги въодушевяваше и в течение на тези 
ужасни дни се увеличаваше до безкрайност, ги отдалечи от всякакви 
чисто човешки съображения, без които не може да се породи никога 
истинско революционно движение. Ако някой е свикнал с мисълта, че 
всички проблеми на обществения живот могат да се разрешат чрез оръ
жието, логично трябва да стигне до необходимостта от деспотизма, да
же когато му се дава друго име и се приема неговия истински характер 
под някой друг измамен девиз. Това се случи с Табор. Яремът на робс
твото тежеше все повече над неговите граждани и смазваше духа, от 
който някога бяха въодушевявани. Така именно Петър Хелчицки, ра
нен предшественик на Толстой и един от малкото вътрешно свободни 
хора от тази епоха, който отхвърляше както църквата, така и държава
та, описва тези ужасни условия, в които безкрайната война бе хвърли
ла страната със следните трогателни думи:

, „...някой някъде притежава скривалище на разбойници и върши наси
лия, кражби и убийства, продължава да бъде божи служител и не непраз
но носи меча. И сигурно е истина, че не го носи напразно, а единствено 
да върши някаква несправедливост, насилие, кражба и потисничество 
над горките потиснати. По този начин всичките тези злосторници 
разделиха народа и хвърлиха една част от него срещу друга и всеки 
насъсква своите хора като че ли са стадо, за борба срещу другите. По 
причина на този господарски начин, всички селяни бяха въвлечени в убий
ства при положение, че са въоръжени и винаги са готови за битка. Така 
всяка братска обич се превръща в алчност и кръв, посредством което 
напрежението лесно избухва 8 битка за да се убиват другите." (П. Хел
чицки: Мрежата на вярата, 1925).

Реформацията взема особен характер в Швеция, където протестан
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тството бе наложено на народа от младата династия, основана от Гу- 
став Ваза, по чисто политически съображения. Не „светата“ ревност 
към новата доктрина за Бога тикаше Густав I към скъсване с Рим: тук 
проличаха ясно политическите мотиви за власт, наред с очевидните 
икономически перспективи, които го подтикваха да действа така. След
ствие ха някои груби грешки на папския режим, той бе значително об
лекчен в своята задача.

Не дълго след идването си на власт, кралят се обръща към папата с  
едно много примирено писмо и го моли да назначи нови епископи за 
Швеция, които „да се стремят да работят В полза на правата на църк
вата, без да увреждат тези на короната". Густав желаеше специално 
папата да одобри архиепископа, назначен от короната. Йохан Стари 
като архиепископ на Упсала, чийто предшественик Густав Троле бе ана- 
темосан от Риксдага като предател на страната, защото бе ползвал да
тския крал Кристиян II да свали регента Стен Стуре. Густав бе обещал 
на папата да се отнесе като „верен син на църквата“ и вярваше, че 
Ватикана ще приеме неговите искания. Папата обаче съветван от него
вите доверени, повярва, че царуването на Густав не ще трае дълго вре
ме и с упорита суровост изискваше възстановяването на Густав Троле. 
По този начин нещата се нажежаваха. Кралят не можеше да приеме 
такива изисквания, даже и когато имаше намерение да избегне открито 
скъсване с Рим. В действителност, голямото болшинство от шведския 
народ бе католическо и не желаеше и да знае за Лютер. Още по-малко 
желаеше да се допусне едно ново господство на датчаните над шведс
ките селяни. Кървавата тирания на Кристиян II им бе дала достатъчно 
мотиви, за да мислят така. Ето защо кралят се осмели да скъса с папа
та, което сигурно беше и неговото интимно желание. При все че Шве
ция се бе отделила от Ватикана, култа към папата продължаваше да 
бъде същия, макар че от този момент кралят предпочиташе протестант
ските проповедници.

Онова, което Густав търсеше главно, бе да анексира по някакъв по
вод имуществата на църквата, която в Швеция беше много богата. След 
няколко предпазливи опита в това направление, които предизвикват 
отпор от страна на собствените му епископи, накрая той сваля маската 
на безпристрастен и се обявява за открит враг на римската църква, за 
да изпълни докрай своите политически планове. Така през 1526 г. той 
премахва всякакви църковни постъпления, за да ликвидира по този на
чин задълженията на държавата. В действителност, той не би посмял 
да вземе подобно решение, опрян единствено на собствената си власт; 
за целта той бе задължен да отстъпи значителна част от църковните 
блага на дворяните и да спечели тяхното приятелство, тъй като селяни
те проявяваха открита враждебност спрямо така наричаната „еклесиас- 
тична реформа“ и осъждаха особено кражбата на църковната собстве
ност.

Това враждебно настроение на селяните поставя младата династия 
неочаквано в твърде опасно положение. Шведските селяни, които ни
кога не бяха изпитали робството на средновековието, се радваха сил- 
но на влиянието си в страната. Те бяха, които избраха Густав за крал, 
за да се противопоставят на тайните машинации на датската партия, но 
когато кралят изяви претенции да наложи новата вяра и освен това да
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натовари селяните с тежки данъци, между короната и селяните избух
ват силни стълкновения. От 1526 г. до 1543 г. Густав трябваше да се бори 
против повече от шест въстания на селяните, които ако и да нямауа 
успех, очевидно заставиха краля да спре абсолютичните си домогва- 
ния за власт. ' '

Густав Ваза знаеше много добре, че неговата династия е свързана 
с протестантството на живот или смърт. С ограбването на черковните 
имущества и публичната екзекуция на двама католишки епископи в Сто
кхолм, той срина всички мостове зад себе си и бе принуден да продъл
жава своя поход напред, по начертания от него път. За тази цел в заве
щанието си той преднамерено приканва своите приемници да останат 
верни на новата вяра, защото само така ще бъде запазена династията.

Колко малко народът ценеше лютеранството се вижда от факта, че 
селяните заплашват нееднократно да се отправят към Стокхолм, за да 
унищожат този „духовен Содом“, както назоваваха столицата, поради 
нейното протестантско вероизповедание. Между краля и църковните 
сановници по-късно се стига до остри пререкания около новите конфи
скации на приходите на църквата, докато малко по малко, Густав пре- 

. махва всички права на църковната администрация и напълно я подчи
нява на държавата. Отпорът, който Густав среща в своите планове от 
народа, задължава него и наследниците му все повече да се опират на 
движението. Благородниците обаче не му оказват своята подкрепа без
възмездно и така тронът непрекъснато поставя селяните под робството 
на дворянството, за  да задоволи неговите интереси.

Впрочем протестантството в Швеция още от самото начало бе чис
то династична реформа, системно налагана на народа. Мнението, кое
то поддържа, че Густав Ваза се е привързал към протестантството по
ради вътрешно убеждение е толкова повърхностно, колкото и твърде
нието, че неговият бъдещ наследник Густав Адолф нахлува в Германия 

, неохотно и против волята си, единствено за да помогне на своите дру
гари по вяра. За тази цел нито „снежният крал“, както го наричат него
вите врагове, нито неговият интелигентен канцлер Оксенстиерна, не биха 
си мръднали пръста. Онова което той търсеше, беше неограниченото 
господство над Северно море и за това можеше да му послужи всяка 
благочестива лъжа.

Навсякъде където протестантството придобиваше някакво влияние, 
то се явяваше като верен служител на раждащия се абсолютизъм и 
отстъпваше всички права на държавата, отхвърлила римската църква. 
Калвинизмът, който във франция, Холандия и Англия се бореше против 
абсолютизма, не направи изключение от това правило, понеже в своята 
най-интимна същност беше винаги по-малко либерален отколкото дру
гите протестантски тенденции. Ако в тези страни той се надигна против 
абсолютизма, това беше по причина, обяснима поради специалните ус
ловия там, но в своите корени той бе деспотичен до непоносимост. На
месваше се толкова дълбоко в индивидуалния живот на човека, колко
то римската църква никога не бе се опитала да направи. Вътрешното 
претворение бе един от най-важните постулати от вярата на Капвин и 
този постулат се наложи до степен, която не остави нищо от човешкото 
чувство.

Калвин бе една от най-ужасните личности в историята, един протес-
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тантски Торквемада - набожен, с ограничен кръгозор, търсещ да подго
тви хората за „царството божие“ с огън и изтезания. Коварен и лукав, 
лишен от всякакво дълбоко чувство, той действаше като истински инк
визитор над предполагаемите грехове на себеподобните и установи в 
Женева истински режим на терор. Нито един папа не е притежавал 
толкова сляпа власт. Църковният ред регулираше живота на граждани
те от раждането до смъртта, задължавайки ги на всяка крачка да чувс
тват, че са натоварени с проклятието на първичния грях, който под зло
вещата светлина на Калвиновата доктрина за предопределението, бе 
приел особено мрачен характер. Всяко невинно веселие в живота бе 
отхвърлено. Цялата страна изглеждаше като килия за изкупление, къ
дето намират убежище само вътрешното съзнание за виновността и 
разкаянието. Дори и в сватбите не се позволяваха музиката и танците. 
В публичните спектакли можеше да бъдат представяни само пиеси с 
религиозно съдържание. Една непоносима цензура правеше невъзмо
жно отпечатването на каквото и да било светско писание и специално 
романи. Цяла армия от шпиони залива малката страна и не уважава 
нито фамилно огнище, нито фамилия. Даже и стените имаха уши: всеки 
вярващ бе подбуждан към доносничество и се чувстваше задължен да 
стане предател. В този аспект „юридическата доверчивост“, религиоз
на или политическа, водеше до същите резултати. Углавните капвинови 
предписания бяха една чудовищност. Най-малкото съмнение върху дог
мите на новата църква стигнало до ушите на шпионите, бе наказвано 
със смърт. Често пъти бе достатъчно само едно подозрение, за да се 
произнесе смъртна присъда, особено когато обвиняемият, по една или 
друга причина, бр гледан зле от овластените. Голям брой от нарушени
ята, които преди се уреждаха с леки наказания от затвор, бяха наказва
ни под властта на капвинизма от палача. Клади, бесилки и изтезания 
бяха постоянно в действие в „протестанския Рим", както често бе на
ричана Женева. Хрониките от това време уведомяват за чудовищни ужа
си: между тях екзекуцията на едно дете, чиято майка бе умряла и случая 
с женевския палач Хуан Грандукат, задължен да отреже първо дясната 
ръка на една майка и след това да я изгори жива, поради подозрение
то, че е разпространила бяса в страната, принадлежат към най-отвра- 
тителните примери. Най позната е екзекуцията на испанския лекар Ми- 
гел Сервет, който през 1553 г. бе изгорен на тих огън, защото се бе 
усъмнил в догмата за Светата Троица и доктрината за предопределени
ето на Калвин. Коварният и садистичен маниер, чрез който Калвин до
веде докрай екзекуцията на нещастния учен, хвърля зловеща светлина 
върху характера на този ужасен човек, чиито жесток фанатизъм изгле
жда толкова злокобен, защото беше чудовищно студен и имаше своите 
корени извън всяко човешко чувство. (Женевският историк X. Б. Гали- 
фе, в книгите си „Няколко страници от истинската история“ и „Нови 
страници“, е събрал голямо количество материали от стари хроники, 
данни от процеси и т. н., които разкриват ужасни картини от женевски
те условия по онова време.)

Но тъй като човешката природа, въпреки всичко, не се оставя да 
бъде изтръгната от света, тя продължава да тлее тайно като потулена 
жарава и произвежда онази привидна святост и отвратително лицеме
рие, характерни за протестантството изобщо и специално за калвиние-
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ткия пуританизъм. Историческото проучване установи също, че при го
сподството на калвинизма моралната корупция и политическата гнило- 
та са прониквали навсякъде и са достигали невероятни размери.

На Капвин често се приписваше като заслуга, че е въвел демокра
тически принципи в политическата администрация, като се забравя, че 
Женева не бе голяма монархическа държава, а малка република и по
ради това реформаторът бе задължен да приеме известни демократич
ни традиции. Преди всичко трябва да се помни, че в един такъв фанати
чен период, в който човекът бе изгубил всякакво вътрешно равновесие 
и в който отсъстваше каквото и да е обмислено действие, именно фор- 
малната демокрация на Капвин трябваше да послужи за укрепване на 
неговата власт, представяйки я като народна воля. В действителност, 
демократичният фалшив блясък на политиката на Калвин беше само 
една измамна фасада, която не бива да ни заблуждава при преценката 
за теократичния характер на неговия етатизъм.

Протестантството не представляваше никакво знаме на духовната 
независимост или „религия на свободата на съвестта“, както често се 
наричаше. По отношение на вярата, то бе толкова нетолерантно и склон- 
но към бругапно преследване на инакомислещите, както и католициз
мът. То само спомогна принципът на властта от религиозната област да 
премине в политическата и по този начин събуди цезаро-папизма в но
ва форма за нов живот в много области - сектантски и духовно по-огра- 
ничен от старата църква, чийто богат опит, познаване на човека и духо
вна култура липсваха напълно на неговите представители. Ако негова
та мания за преследване причини по-малко жертви отколкото нетоле
рантността на папската църква, то бе само защото неговото поле на 
действие се простираше в по-ограничено пространство и като така не 
можеше да се сравнява с други.

Раждащата се наука среща еднаква съпротива в протестантст
вото, както и в католическата църква. Неговото противопоставяне про
тив научното търсене се чувства често още по-силно, понеже доверчи- 
востта към буквата изопачава всяка по-свободна перспектива. Прево
дите на библията на различните национални езици довеждат до твърде 
своеобразен резултат. Големите основатели на протестантската докт
рина смятаха библията като книга или сборник от книги, написани от 
хора, но с думи внушени им от Бога. Затова за тях „Светото писание‘ 
бе непогрешимо. Те-интерпретираха всички събития според съдържа
нието на библията и осъждаха всяко познание, несъвпадащо с текста 
на светите писания. Така за привържениците на новата църква буквата 
J6e всичко, духът - нищо. Те затвориха разума в килията на един инертен 
фетишизъм към буквата и бяха неспособни за каквато и да е било науч- 
на мисъл. Не напразно Лютер бе нарекъл разума „дяволска прости
тутка“. Неговото мнение за Коперник е типичен пример за протестан
тското мислене. Той обявява големия учен за луд и отхвърля неговото 
виждане за света, казвайки че в библията е писано, че Исус заповядва 
на слънцето и на земята да се върти.

От друга страна, това религиозно лековерие бе непосредствен пре
двестник на политическото вярване в чудеса, като се дава клетва за 
вярност пред буквата на закона, което логически бе така фатално, как
то и сляпата вяра в „написаните думи на Бога“.
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Тази духовна зависимост, отговаряща на протестантската същност, 
бе същата, която мотивираше и хуманистите, който отначало бяха пос
рещнали с одобрение Реформацията в скандинавските страни, за да се 
разграничат от нея след утвърждаването на сектантското преследване 
и духовното робство, окопали се в това движение. Това не бе нереши
телност, нито преувеличена боязливост, които повлияха тяхната пози
ция. Причината бе духови ата нищета, ръждата в чувствата, които отда
лечиха представителите на хуманизма от протестантските догмати и пре-* 
ди всичко - тяхната национална ограниченост, която скъсва културната 
и морална връзка, обединяваща до този момент народите на Европа.

От друга страна, изправени бяха лице срещу лице две специални 
модапности на мисълта, които не можеха да имат никаква вътрешна 
допирна точка помежду си. Когато Еразъм от Ротердам изискваше от
крито да се „посочат хората, които в лютеранството са направили 
принос в науката“, въпросът остана завинаги без отговор. Голяма част 
от неговите протестантски врагове се надяваха да намерят единстве
ния път към всяко познание в текстовете на библията, а не в науката; 
така въпросът на Еразъм показа величината на разстоянието, което съ
ществуваше между двете тенденции.

1
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ГЛАВА VII
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АБСОЛЮТИЗЪМ КАТО ПРЕЧКА 

ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ^

Баснята за националната държава като стимулатор на културно 
развитие. Упадък на индустрията и икономическото развитие. Вой
ните и изпадане във варварство. Търговски капитал и абсолюти- 
зъм. Манифактура и меркантилизъм. Държавата - създател на ико
номическите монополи. Регламентиране на икономиката от монар
хията. Колбер и икономическата диктатура във франция. Английс
ката монархия и търговията на монополите. „Търговска компания 
за Източна Индия“ и „Компания на Хъдсъновия залив“. Революци
ята като инициатор на нови икономически форми. Националната 
държава в Испания и упадъкът на икономиката и културата. „Места“ 
и експлоатацията на испанските селяни. Филип Адолф. Тридесет
годишната война и упадъкът на културата в Германия. Създаване на 
манифактурата като държавна спекулация.

J Твърди се, че развитието на обществената структура в Европа в по
сока на националната държава е следвало линията на прогреса. И това 
бяха именно създателите на „Историческия материализъм", които за
щитаваха най-усърдно това разбиране като се опитваха да доказват, че 
историческите събития от онова време са били предопределени от ну
ждите, спомогнали за развитието на техническите условия на произво
дството. В действителност, тази басня не отговаря на никаква сериоз
на преценка на обществените факти, а по-скоро е суетната претенция 
да се обяснява трансформацията в Европа в светлината на някаква въз
ходяща еволюция. В тази важна промяна в европейското общество, по
литическите домогвания за власт на ограничен кръг хора често пъти са 
играли и играят много по-решаваща роля, отколкото предполаганите 
„икономически необходимости“. фактите не предоставят никакви осно
вания да се твърди, че техническите производствени условия не биха 
могли да се развият докрай, ако не се бе появила националната държа
ва. Не трябва да се пренебрегва факта, че създаването на национални
те абсолютични държави в Европа бе свързано с-дълга поредица от 
опустошителни войни, по причина на които в мнозинството от държави
те културното и икономическо развитие бе секнало за дълго, често пъти 
за векове.

Появата на националната държава в Испания причини катастро
фални разрушения на цветущи преди това индустрии и доведе до пълно 
разрушение на икономическия живот, което и до наши дни все още не е 
преодоляно. Във франция, войните с хугенотите, започнати от монар
хията с оглед укрепването на единната национапна държава, нанесоха 
тежки рани в икономиката на страната. Хиляди от най-добрите занаят
чии емигрират и пренасят своите индустрии в други страни. Градовете 
се обезлюдяват. Най-изтькнатите отрасли на икономиката са парали
зирани. В Германия, където машинациите на князете и дворянството 
не позволиха формирането на единна национална държава както в Ис
пания, франция и Англия и където като резултат се обособяват пореди-
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ца по-малки национални държавни организации, се води I ридесетгоди- 
шната война, която опустошава цялата страна, причинява голяма смър
тност сред населението и парализира всички нови икономически и кул
турни формации за двата следващи века.

Това обаче не бяха единствените прояви, които формиращата се на--> 
ционална държава създаде по пътя на икономическото си развитие. 
Навсякъде където възникваше, тя се стремеше да затрудни естестве
ния процес на икономическите условия в живота, посредством забра
ни върху износа и вноса, надзор върху индустрията и бюрократични 
нареждания. На корпоративните майстори се налагаха методи за про
изводство на техните стоки и се поддържаха цели армии от чиновници, 
за да наблюдават индустрията. По този начин се поставиха бариери 
пред всяко подобрение на методите на работа. Само благодарение на 
големите революции от XVII и XVIII век, индустрията можа отново да 
бъде освободена от тези досадни вериги. Историческите факти поста
вят въпроса по твърде различен начин: - -

„Появата на така наречената национална държава не само че не об
лагодетелства икономическото развитие, но вследствие безкрайните 
Войни от онази епоха и абсурдните деспотични вмешателства в живо
та на индустрията, създаде положение на културно варварство, следс
твие на което много от най-добрите завоевания на индустриалната 
техника се изгубиха напълно или частично и впоследствие трябваше 
отново да се преоткриват." (Петър Кропоткин: Взаимопомощта като 
фактор на еволюцията).

Кропоткин изложи по убедителен начин, как поради упадъка на 
културата в средновековните градове и поради наемническото потис
ничество над всички федералистични социални институции, икономи
ческото развитие в Европа получава удар, който парализира най-доб
ра техника и управи негодна за ползване. Размерът на това изостава
не може да се види от факта, че Джеймс Уат, изобретателят на парната 
машина, в продължение на двадесет години не можа да намери прило
жение на своето откритие, понеже в цяла Англия нямаше нито един ме
ханик, способен да изработи един истински цилиндър, нещо, което в 
който и да било град през средновековието лесно би могъл да намери.

Към това се прибавя и обстоятелството, че кралете винаги се пока
зваха недоверчиви и дори явно враждебни към гражданите и занаятчи
ите от градовете, които бяха истинските поддръжници на индустриална
та икономика. Свързваха се с тях единствено, когато трябваше да пре
чупят съпротивата на аристокрацията, която не гледаше с добро око на 
централистичните тежнения на монархията. Това особено се забелязва 
в историята на Франция. Но по-късно, когато абсолютизмът преодоля 
победоносно всяка съпротива срещу националното политическо един
ство на страната, с неговата подкрепа на меркантилизма и монополис- 
тичната икономика, той даде на социапното развитие едно направле
ние, което можеше да доведе само до капитализма и да не позволи на 
хората да станат господари на икономиката, като ги сведе до положе
ние на обикновени каторжници в индустрията.

В съществуващите по това време големи държави, хората първона- 
чално бяха прикрепени напълно (съм териториалната си собственост, 
но раждащата се световна търговия и растящото влияние на тьрговс-
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кия капитал доведоха до дълбоки промени и разбиха феодалните бари
ери. Малко по малко започна преминаването от чист феодализъм към 
индустриален капитализъм. Националната абсолютична държава стана 
зависима от новите икономически сили, както и техните представители 
на свой ред зависеха от нея. След внасянето на златото на Америка, 
монетарната икономика в Европа бе силно стимулирана. От този мо
мент парите не само се превръщат във все по-важен фактор в самата 
икономика, но се развиват и като политически инструмент от първосте
пенно значение.

Прекомерното прахосничество на кралския двор през периода 
на абсолютната монархия, нейните армии и флоти и не на последно 
място - нейният могъщ апарат от функционери, поглъщат огромни суми, 
които трябваше да се събират непрекъснато по някакъв начин. От друга 
страна, вечните войни от тази епоха струваха огромни суми. Да се 
съберат тези суми за сметка на подчиненото, почти гладуващо селско 
население, беше вече невъзможно, въпреки всички потиснически пох
вати на придворните финансови вълшебници, така че трябваше да се 
мисли за други източници на доходи. В голямата си част войните бяха 
резултат от политико-икономическата трансформация и борбата на аб- 
солютичните държави помежду им за позиции на надмощие в Европа. 
По този начин първоначалният характер на старите феодални държави 
се промени изцяло. От една страна, парите даваха възможност на кра
лете да подчинят напълно дворянството и да укрепят единството на дър
жавата, от друга страна, кралската власт осигури необходимото покро
вителство на търговците, за да могат да се отърват от постоянните при
мки на крадливото дворянство. От това общество на интереси се изгра
ждат истинските фундаменти на така наречената национална държава 
и въобще схващането за нацията.

При все това, самата монархия се опитваше да подпомогне заинте
ресовано домогванията на търговския капитал, който я поддържаше през 
последния етап на нейната еволюция, но малко по малко се яви като 
пречка, парализираща цялата по-кьсна реформа на европейската ико
номика. Особено гибелна за индустрията бе духовната рутинност, която 
се наложи в индустрията и забави по този начин еволюцията на техни
ческите възможности и спъна всякакъв прогрес в областта на индуст
риалния труд.

Колкото по-разширена ставаше търговията, толкова повече нейни
те представители бяха заинтересовани за развитието на индустрията. 
Абсолютната държава, на която търговската експанзия пълнеше джо
бовете и носеше пари за хазната, първоначално подкрепяше търговс
кия капацитет. Затова допринесоха до известна степен нейните армии 
и флот, които придобиха голямо значение за разширяване на индустри- 
апното производство. Нужни бяха и много други неща за развитието на 
производството в.големи размери, за които работилницата на дребния 
занаятчия не беше вече годна. По този начин постепенно възникнаха 
тъй наричаните манифактури (ръчно производство), предшественички 
на тежката индустрия, която можеше да се развива единствено след 
като се отвори пътят за големите научни постижения и в по-късния пе
риод - за тяхното практическо приложение в индустрията.

В средата на XVI век индустрията се развива след като известни
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клонове от производството - специално строителството на кораби, минни 
и металургични инсталации • бяха разчистили вече пътя за по-широка 
дейност в индустриалното дело. Общо взето, системата на манифакту- 
рага постигна известна рационализация в трудовите процеси, стремей
ки се чрез разнообразяването и подобряването на оръдията на труда 
да увеличи производителността му, а това бе от голямо значение за 
растящата търговия.

Във франция, Прусия, Полша, Австрия и други страни държавата, 
движена от своите финансови съображения, наред с частните манифа- 
ктури, бе построила и големи предприятия за развитие на значителни 
индустрии, финансистите на монархията, включително и самите крале, 
отдаваха на тези предприятия най-голямо внимание и се опитваха със 
всички средства да ги поощряват и по този начин да обогатят хазната. 
Посредством забраната на внос или чрез високите митнически тарифи 
за чуждестранните стоки, те искаха родната индустрия да се облагоде-^ 
телства и задържи парите в страната. С оглед на това, държавата често 
прибягваше до необходимите средства. Така Чарлс I издал заповед, 
всички мъртъвци в Англия да бъдат погребвани във вълнени дрехи. Той 
мислел, че по този начин индустрията за тъкани ще се издигне. Подоб- 
на цел е преследвала и „заповедта за траура“ в Прусия през 1716 г., 
която предписва, че не е позволено на жителите да носят дълго време 
траур, защото с това ще се причинят вреди на пазара за цветни тъкани.

За да бъдат възможно по-рентабилни манифактурите, всяка държа- . 
ва се опитвала да привлече добри занаятчии от други страни, което на 
свой ред щяло да попречи на емигрирането. Въвеждат се сурови зако- - 
нодателни мерки срещу нарушителите, даже и до наказание със смърт, 
какъвто е случаят във Венеция. Освен това правителствата смятаха за 
добри всички мерки, които правят труда в манифактурата по възмож
ност по-продуктивен и евтин. Така Колбер, фамозният министър на Лю- 
довик XIV, предлага специални премии на бащите, които изпращат сво
ите синове да работят в манифактурите. В Прусия, една наредба на Фри
дрих Велики заповядва децата от сиропиталището в Потсдам да бъдат 
отведени за работа в кралската манифактура за коприна. Резултат от 
това е петорно увеличената смъртност между сираците. Идентични за
кони съществуват също така в Австрия и Полша. (Богат материал за 
тази епоха се съдържа в голямия труд на М. Ковалевски „Икономичес- ■ 
кото развитие на Европа до началото на капиталистическите време
на“, Берлин 1901 - 1904 г.)

Въпреки че абсолютната държава поради собствените си интереси 
подкрепяше исканията на търговията, тя спъна цялата индустрия с без
бройните си законодателни наредби, които с течение на времето ста
ваха-все по гнетящи. Организацията на икономиката не търпи да бъде 
потискана безнаказано в определени форми от бюрократични запове
ди. Това може да се наблюдава в последно време в нова Русия. Абсо- 
лютичната държава, която се опитва да подчини всяко действие или 
бездействие на подчинените си на своя безусловен диктат, с течение 
на времето се превръща в непоносим товар, който смазва народите 
под тежестта на едно ужасно потисничество и води до парализа на це
лия обществен и икономически живот в страната. Старите гилдии, кои
то някога бяха инициаторки на занаятчийството и индустрията, бяха на-
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силствено лишени от старите си права и своята независимост чрез де
спотизма. Онова, което оцеля, бе прикачено към колесницата на все
силния държавен апарат и трябваше да му служи за събиране на данъ
ците. Така лека-полека, гилдиите се превърнаха в елементи на ретрог- 
радност, противопоставящи се упорито на всяка промяна в икономика
та.

Колбер, който се превъзнася като един от най-гениалните държав
ници от деспотичния период, бе пожертвал земеделието на франция 
пред индустрията и търговията, но истинското значение на индустрията 
той никога не бе разбрал. За него тя бе млечната крава, която трябваше 
да бъде доена за абсолютизма При неговия режим, за всеки занаят се 
въвеждаха определени правила, с оглед поддържане на френската ин
дустрия на определена висота. Колбер действително си въобрази, че 
бе възможно едно такова усъвършенстване на индустриалната дейност. 
Не може по друг начин да се разбере неговата така наречена индустри- 
апна политика.

По този начин изкуствено бе задушен изобретателния дух и удавен 
още в зародиш всеки творчески импулс. Трудът за всеки занаят се пре
върна в рутинна имитация на старите форми, чието постоянно повторе
ние парализираше всяка инициатива. До избухването на Великата ре
волюция във франция се работеше досущ по методите от XVII век. В 
един период от сто години не се създаде ни най-малката промяна. Ста
на така, че английската индустрия надмина малко по малко френската, 
даже в изработването й на онези продукти, в чието изработване Фран
ция имаше преди безусловно предимство. Да не говорим тук за безб
ройните правила за облеклото, жилищата и социалния труд на работни
ците от всеки занаят, съдържащи множество най-абсурдни предписа
ния. Ако от врема на време се правеше опит за въвеждане известни 
облекчения чрез нови правилници, те бързо бяха заменяни с нови таки
ва. Към това трябва да прибавим, че продължителната финансова оскъ
дица на двореца задължи правителството да прибегне дб всякакъв вид 
мошенически маневри, за да напълни отново празната каса. Така се 
създадоха серия правила, които гилдиите трудно можеха да' спазват и 
трябваше да бъдат глобявани. По същия начин бяха въвеждани безброй 
монополи от частници или корпорации, които сериозно ощетиха разви
тието на индустрията.

Единствено революцията освободи индустрията от праха на крал
ските декрети и развърза веригите в които я бяха оковали. Далеч не 
бяха националните мотиви, които доведоха до появата на модерните 
конституционни държави. Обществените условия бавно бяха придоби
ли толкова чудовищни форми, че не можеха да бъдат толерирани по- 
дълго, ако Франция не желаеше да загине безвъзвратно. И именно то
ва положение бе, което подбуди френската буржоазия и я насочи по 
революционните пътища.

В Англия индустрията също така дълго бе под опеката на държавни 
декрети и кралски правила, макар регламентаторската мания там да 
нямаше толкова своеобразни форми както във франция и болшинство
то от страните на континента. Разпоредбите на Едуард IV, Ричард III и 
Хенрих VIII обремениха чувствително индустрията и попречиха до голя
ма степен на нейното естествено развитие. При все това, тези сувере-

98



Национализъм и култура

ни не вяха единствените, които наложиха прегради на индустрията. Кра
лете и парламентите постоянно издаваха нареждания, поради които по
ложението на икономиката ставаше все по-трудно. Даже революциите 
от 1642 и 1688 г. не бяха в състояние да изметат из основи тази болест 
на рутинни нареждания и бюрократични правилници и мина доста вре
ме, преди новият дух да си отвори път. При все това, в Англия никога не 
се стигна до една държавна опека като тази, която установи Колбер 
във франция. Вместо това, за развитието на предприятията тук попре
чиха най-вече изключително многобройните монополи. Дворецът отчу
ждаваше цели клонове от индустрията, национални и чуждестранни, за 
да докара пари в своите каси и постоянно предоставяше монополи на 
своите фаворити. Това ставаше по време на династиите на Тюдорите и 
Стюартите, както и техните наследници, които вървяха по същия път. 
Особено много се злоупотребяваше с въвеждането на монополи по вре
ме на управлението на кралица Изабела, по повод на което имаше оп
лаквания в самия парламент.

Цели индустрии бяха отстъпвани на определени личности или на мал
ки акционерни дружества за експлоатация, но те не можеха да се раз
виват нормално. Нямаше никаква конкуренция, но също така и никакво, 
развитие на производствените форми и методи на труда. За короната 
бе важно простото постъпване на пари. С неизбежните последици от 
тази икономическа политика малко се занимаваха. Работата отиде тол
кова далече, че по време на управлението на Карл I, на дружество от 
фабриканти на шунка в Лондон бе възложен монопол за фабрикуване 
на шунка, като с кралска заповед се забрани дори еднолично произво
дство на такава, макар и само за собствена фамилна употреба. Същото 
стана и с експлоатацията на калаените залежи и въглищните мини в 
северна Англия, монополизирани за дълго време от няколко личности. 
Това може да се каже и за стъкларската индустрия и разни други инду
стрии от този род. Последицата бе, че индустрията дълго време не мо
жа да се развива като решаващ фактор на националната икономика, 
понеже до голяма степен бе предадена в ръцете на малцина привилеги
ровани, които нямаха никакъв интерес за нейното усъвършенстване. 
Държавата беше не само покровителка, но също така създателка на 
монополите, посредством които съумя да се сдобие с необходимите й 
финансови средства, но в замяна на това наложи нови вериги на ико
номиката.

Монополистичната икономика се разви по най-лошия начин в Ан
глия, след като бе започнала колониалната си експанзия. Огромни те
ритории минаваха в притежание на незначителни малцинства, които 
чрез държавните монополи, придобити посредством смешни плащания, 
успяха да натрупат за кратко време огромни богатства. Така, по време
то на кралица Изабела, се създаде познатата „Компания за Източна 
Индия“, която отначало се състоеше от 125 акционери, на които прави
телството призна изключителното право да влизат в търговски отноше
ния с източна Индия и всички страни източно от нос Добра Надежда и 
на запад от Магелановия пролив. Всеки опит да се разчупи този моно
пол бе наказван със строги присъди и конфискация на корабите, които 
се излагаха на опасността да търгуват за собствена сметка с тези тери
тории. Тези наредби не бяха само книжни и историята от тези години ни
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дава красноречиви доказателства за това. (Върху историята на тази 
компания, която игра толкова важна роля в английската външна поли
тика, ни информират в детайли Беклес Уилсън: Книга и меч, Лондон 
1903 г. и В. В. Хънтьр: История на Британска Индия, Лондон 1899 г. За 
развитието на английската индустрия, монополизъм и наредбите на ста
рия режим са за препоръчване книгите на И. Е. Роджерс: Шест столе
тия на труд и заплати; Икономическо разбиране на историята; Исто
рия на земеделието и цените в Англия. Обилен материал се намира у 
Адам Смит: Изследвания за природата и причините на богатствата 
на народите, също и в том I на Капиталът на К. Маркс.)

Карл I подарява на своя тъст цяла Вирджиния за негово лично 
ползване. По време на същия крал се основава фамозната „Компания 
на Хъдсъновия залив“, дотирана от правителството с невероятни раз
поредби. Чрез една кралска заповед, на това дружество се дава изк
лючителен и постоянен монопол за търговията с всички крайбрежия, 
природни реки, малки морски заливи,, течения и морета на Канада и 
всички ширини от пролива на Хъдсън. От друга страна, на това дружес
тво се дава и цялата територия граничеща с тези води „доколкото още 
не са притежание на някой от нашите подчинени или някой християнс
ки владетел или държава. “ (Изобилен материал върху историята на Ком
панията на Хъдсъновия залив ни предлага отличният труд на Густав Ми- 
ерс: История на канадското богатство, Чикаго 1914 г.)

До времето на Яков II, наследник на Карл II (Чарлс II - б.ред ), 
търговията с външни монополи разцъфтяваше както преди. Кралят про
даваше на някоя личност или компания цели колонии. Ползващите се 

v от тези монополи потискаха свободните заселници по най-безочлив на
чин, без короната да се меси, щом като тя получаваше своите двадесет 
процента от печалбите на облагодетелстваните. По този начин се пре
доставяха специални привилегии за корабоплаването, експлоатацията 
на колониални територии, извличане на скъпоценни камъни и метали и 
много други. Стигна се дотам, че производството не можеше да бъде в 
синхрон със силното външно политическо развитие на Англия, започ
нало след гражданската война от 1642 г. През 1688 г. все още стойност
та на внесените продукти се изчислява на 7 120 000 лири стерлинги, 
докато сумата на изнесените се равняваше само на 4 310 000 лири. Съ
отношение, твърде показателно за условията на тази епоха.

Едва след като учреденият нов парламент след революцията по
ставя граници на кралската власт през 1689 г. и приема решителни 
мерки да се сложи край веднъж завинаги на монополистичната иконо
мика на двореца и произволното ограничение на индустрията и иконо
миката, можа да се установи онова мощно развитие на икономическия 
и обществен живот в Англия, стимулирано освен това от серията изоб
ретения, както в стоманодобива,, механичните тъкачни станове, парна- 

• та машина и други. Всичко това обаче стана възможно едва след окон
чателното ликвидиране на последните останки от абсолютизма и след 
като бяха разбити веригите, в които бе окована икономиката^ Както по- 
късно и във франция, това развитие в Англия се ражда посредством 
революцията.

Подобна промяна бе възможна само където господството на абсо- 
лютната държава все още не бе парализирало напълно латентните си
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ли на народа нито разрушило, посредством една абсурдна политика, 
всяка перспектива за по-късни възможности за развитие на икономи
ката, както това се случи например в Испания. В една от предишните 
тави вече бе споменато как наложеният деспотизъм в Испания бе ли
шил страната, след изгонването на маврите и евреите, от нейните най- 
добри занаятчии и земеделци. С бруталната репресия срещу общинска
та свобода бе ускорен икономическият упадък на страната. Заслепена 
от притока на злато, идващо от Перу и Мексико, монархията не отдаде 
никакво значение за развитието и запазването на индустрията. Вярно 
е, че Карл V се бе опитал да стимулира индустрията на коприната и 
вълната посредством забрана на внос и разумни наредби, но неговите 
наследници не разбраха абсолютно нищо от това. Позицията за свето- . 
вно надмощие, завоювано от Испания й позволи да заеме първо място 
в световната търговия, но разви единствено ролята на посредничест
вото, което осигуряваше необходимите търговски връзки между индус
триалните страни и купувачите на техните продукти. Даже на собстве
ните й колонии »е бе позволено да поддържат търговски връзки без 
интервенцията на метрополията.

Към това се прибави и пагубната аграрна политика на абсолютната ' 
държава, която бе освободила от данъци аристокрацията и духовенст
вото така, че всички налози да бъдат заплащани от бедните селяни. 
Едрите земевладелци се групираха в така наричаната „Места“ - асоци
ация, която редовно прибягваше към ограбване на дребните селяни и 
се ползваше от невероятни привилегии. По време на управлението на 
арабите в Андалузия съществуваше една класа от дребни земеделци и 
страната беше сред най-плодородните в Европа, но се стигна дотам, че 
земята на цели провинции падна в ръцете на пет големи земевладелци 
и се обработваше примитивно от обезземлени надничари и в голямата 
си част служеше като пасбища за овце. По този начин производството 
на зърнени храни изоставаше все повече и въпреки вноса на много 
скъпоценни метали от Америка, населението на страната изпадна в дъл
бока мизерия.

Непрекъснатите войни поглъщаха колосални суми и когато, след 
обявяването на независимостта на Холандия и разрушаването на фло
тата (1588) от англичаните и холандците* морската сила на Испания бе 
пречупена и нейният световен търговски монопол попадна в ръцете на 
нейните победители, а страната беше толкова изтощена, Че вече не бе 
способна да се възроди. Нейната индустрия бе почти напълно разруше
на, земите запустяха и голямото болшинство от населението живееше 
в ужасна мизерия и изпадна напълно под опеката на църквата, чиито 
представители станаха толкова многобройни, че през 1700 г. представ
ляваха почти една тридесета част от населението и изсмукваха сокове
те на народа. От 1500 до 1700 г. етраната изгуби почти половината от 
населението си. Испания минаваше за най-богатата страна в Европа, 
макар вече да носеше в недрата си зародиша на упадъка. В края на 
дългия и мрачен период на управление на този жесток и фанатичен де
спотизъм, тя представляваше само сянка от своето предишно величие. 
Когато Филип, за да покрие огромния дефицит в бюджета, въведе зло
получния „alcabala", един данък, който задължаваше всеки жител да 
предостави на държавата 10% от всяка транзакция, страната се на-
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мираше в пълно разложение. Всички^силия на по-сетнешните сувере
ни да сложат преграда на злото останаха напразни, даже когато пости
гнаха тук-там известни временни успехи. Последствията от този катас
трофален декаданс могат да се наблюдават все още и днес в Испания.

Поради различни причини, в Германия не бе възможно създаване
то на голяма национална държава с единна администрация, парична 
единица и централно управление на финансите. Вярно е, че династията 
на Хабсбургите имаше идея да основе подобна държава, обаче никога 
не бе способна да подчини аристокрацията и малките князе в страната, 
както това бе успяла да направи монархията във франция след дълъг 
период на борби. Князете в Германия успяваха да заздравят още по- 
силно своята териториална власт и да се противопоставят с успех на 
всички планове за установяване на сипна централна власт, като не се 
колебаеха дори да изневерят на краля и страната при всеки благоприя
тен случай и даже да се съюзят с най-опасните чуждестранни врагове, 
когато този съюз облагодетелстваше техните частни интереси. Нацио
налните пречки им бяха напълно чужди и вътрешното разцепление на 
германската икономика бе твърде изгодно за техните домогвания.

Без съмнение, Хабсбургите знаеха да поддържат своите династиче
ски претенции, обаче на болшинството от тях липсваше концепция и 
поглед към бъдещето, което ги караше често да пожертват при подхо
дящи моменти плановете за единство, като не си даваха сметка какво 
ще означава това. Това пролича особено ясно, когато Валенщайн за
дължи датчаните чрез мирния договор в Любек, след четиригодишната 
война, да не се месят повече в германските работи. Това бе крайно 
благоприятен, но пропуснат момент за установяване на единна цент
рална власт, начело с императора; Валенщайн имаше намерения, по 
добно на тези на Ришельо във франция, но не ги доведе до победоно
сен край.-

Фердинанд II обаче под влиянието на посредствените си съветни
ци, не предприе друго, освен да продължи договора за мир чрез който, 
в негови ръце беше, до известна степен, северна Германия и чрез ука
за за реставрация от 1629 г. нареди връщането на католическата църк
ва всички конфискувани с договора от Пасау имущества. Този декрет 
обаче подейства като мощна експлозия. Цялото протестантско населе
ние се надигна против императора и неговите съветници, но протестан
тските князе не се интересуваха от нищо, освен връщането на църков
ните им имущества, които си бяха присвоили. Това съвпадна с времето, 
когато шведският крал Густав Адолф, алчен за завоевания, беше нап
равил приготовления за нахлуване в Померания.

Въпросът за протестантските князе се свеждаше до неща твърде 
земни и доктрината на Лютер в случая им стана много необходима, за 
да защитят интересите си с идеологически постулати. След кървавото 
смазване на германските селяни през 1525 г., реформата вече не пред
ставляваше опасност. Но „религиозното убеждение" на силните враго
ве на протестантството не оставаше безразлично. За тях на първо мяс
то стояха политическите и икономически съображения за власт. Всич
ко останало имаше малко значение. Ришельо, който държеше в ръце
те си кормилото на френската монархическа държава, имаше и помощ
та на Густав Адолф в борбата му против императора и католическата
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лига, даже когато бе още само кардинал и служител на католическата 
църква. Онова, което имаше значение за него, бе просто да попречи за 
създаването на една национална германска държава и по този начин 
да предпази френската монархия от един неудобен за нея съперник. 
Густав Адолф също така не държеше много присърце желанията на гер
манските протестанти. Той се ръководеше единствено от собствените 
си династически интереси и от интересите на шведската държава. И 
само те имаха значение за него. За високия сановник обаче, както и за 
папата от това време, Урбан VIII, протестантството на шведския крал 
не беше повод да бъде лишен от благоволение, тъй като се бореше • 
против двореца на Хабсбургите, които поради политически мотиви и за 
двамата бяха като трън в очите.

След Тридесетгодишната война, от чиито опустошителни последи
ци Германия можа да се възстанови едва след два века, всяка перспе
ктива за изграждане на единна национална държава бе напълно изчез
нала, въпреки че политическото развитие там следваше идентични на
соки, каквито бяха в мнозинството от европейските страни. Различните 
териториални държави, главно големите, каквито бяха Австрия, . Бран
денбург, Прусия, Саксония, Бавария, полагаха усилия да подражават 
на вътрешната структура от западните монархии и да поддържат в соб
ствените си граници своите политико-икономически аспирации-. Естес-. 
твено, техните представители не можеха и не възнамеряваха да играят 
същата роля, каквато имаха техните западни съседи. Икономическата 
изостаналост на тези страни и ужасните рани, причинени от дългата 
война, не им позволяваха това, така че те често бяха принудени да се 
поставят под покровителството на съществуващите големи държави.

Понеже нещастната война беше лишила Германия от почти две 
трети от нейното население и огромни пространства се превърнаха 
в пустиня, различните държави бяха принудени да посветят внимание
то си предимно на проблема за презаселването, тъй като повишаване
то броя на жителите засилва едновременно властта на държавата. Въ- " 
веждат.се специални данъци за жените без деца и даже се замисля 
разрешавнето на полигамия, та страната да се засили колкото може 
по-скоро. Преди всичко обаче германските държави бяха заинтересу
вани да съживят земеделието, тъй като вътрешната им политика в този 
феодален вид все повече отстъпваше пред абсолютичните големи за
падни държави, поради растящия меркантилизъм.

Едновременно с това по-големите германска държави се стремеха 
да направят от своите страни единни икономически владения. За тази 
цел, те премахват привилегиите на търговията в градовете и подчиня
ват цялата индустрия на една специална уредба. Но, преди всичко, те 
се погрижиха посредством търговски договори, забрана на внос и из
нос, покровителствени мита, премии за износ и други, да стимулират 
развитието на търговията и манифактурата и докарат по този начин но
ви приходи за държавната хазна. Така Вилхелм I Пруски, в политичес
кото си завещание, препоръчва на своя наследник да се занимае глав
но с просперитета на манифактурата и го убеждава, че само така „ще 
увеличи своите постъпления“ и ще доведе страната до „цветущо поло
жение".

Но ако съображенията на по-малките суверени допринасяха до из-
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- вестна степен за стимулирането на слабите им манифактури с оглед да 
се увеличат фискалните приходи, то множеството абсурдни наредби не 
позволяваха да се развие индустрията и то в продължение на векове. 
Тя остана обвързана в нейните стари несигурни форми. От това следва 
пълното непознаване на историческите факти, когато се твърди, че бла
годарение появата на националната държава в Европа се поощряват 
условията на производството и специално, че така бързо са се създали 
предварителните необходими условия за развитието на индустрията. 
Точно обратното е истина. Националната абсолютична държава на вся
ка страна забави с векове развитието на икономическите условия като 
ги спъваше изкуствено. Нейните варварски войни потопиха голяма част 
от Европа в кръв и разрушения и станаха причина много от най-добрите 
завоевания в индустриалната техника да потънат в забрава и трябваше 
да бъдат старателно заместени със стари методи на работа. Нейните 
абсурдни наредби убиха духа на икономиката и задушиха всякакъв сво
боден импулс, всяка творческа дейност, без които е немислимо как
вото и да било развитие на индустрията и икономическите форми изоб
що. ь

От Друга страна, периодът в който живеем днес е най-доброто прак
тическо потвърждение. Точно днес, когато една криза с непознат досе
га размер е обхванала целия капиталистически свят, тласкайки еднак
во всички нации към пропастта, институцията на националната държа
ва ясно се очертава като една от най-непреодолимите пречки за пре
махване това ужасно положение или да се стигне поне до едно времен
но ограничаване на катастрофата. Националният егоизъм провали 
всички сериозни опити досега за взаимно съгласие, стремейки сз 
постоянно да се възползва от слабостта на съседа. Даже и най-реши- 

. телните защитници на капиталистическата икономика' все повече приз
нават фаталността йа това положение. Но винаги „националните съоб
ражения1̂ са, които връзват ръцете и предварително осъждат на сте
рилност всички предложения и опити за разумни решения, откъдето и 
да идват те.
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ГЛАВА VIII
ДОКТРИНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Хуманистите и доктрината за обществен договор. Човекът като 
мерило за всички неща. Произход на теориите за естественото пра
во. Естественото право от циниците и стоиците до Зенон. Естестве
но право и абсолютизъм. Период на социалните утопии. Томас Мор 
и Франсуа Рабле. Монархомахите. „Отмъщение срещу тираните“ на 
Ланге. Офанзивен и дефанзивен алианс на холандците. Йезуитиз- 
мът и светската власт. Франциско Суарес и „Божието право на кра
лете“. Хуан де Мариана и доктрините на тираноубийството. Босюе 
върху доброволното робство. Джордж Бюканан и теорията за „на- 
родната воля“. Държавната теория на Томас Хобс. Левиатан. Неза
висими и презвитерианци. Джон Милтон и пуританизма. Доктри
ната на Джон Лок за народа и правителството. Влияние на доктри
ната за естественото право върху развитието на правата на народи-

Възраждането, с неговия езически характер, бе събудило отново ин
тереса на хората, към земните неща и насочи тяхното внимание към 
проблеми, които едва бяха започнали отново да се обсъждат във вре
мето на упадъка на стария свят. Голямото историческо значение на ра
ждащият се хуманизъм бе именно в това, че неговите представители 
превъзмогнаха духовните окови и отхвърлиха бъркотията на мъртвите 
формули на схоластиката и отново започнаха да поставят човека и не
говата обществена среда в центъра на вниманието, вместо да се зани
мават с безплодни теологически концепции, както това бяха правили' 
поддръжниците на победилото протестантство в скандинавските стра
ни. Хуманизмът не бе народно движение, но духовно течение, което бе 
заляло почти всички страни на Европа и поставило основите на нова 
концепция за живота. Фактът, че това движение изпадна в духовна кри
за по-късно, когато изгуби връзките с действителния живот и се пре
върна в сухо кабинетно учение, не променя неговата стойност и негови
те първоначални стремежи.

Разкриването на природните феномени на живота отново привлече 
вниманието на човека към обществените групировки и институции на 
народите, съживи старата мисъл за естественото право. Докато абсо- 
лютизмът ставаше все по-експанзивен и се стремеше да укрепи й заз
драви своето надмощие с „Божията помощ“, голяма част от опонентите 
на абсолютната държавна власт прибягваха към „естественото пра
во“, което трябваше да защити така наричаният „обществен договор“. 
Така спонтанно се стигна до проблемите, които вече бяха занимавали' 
мислителите от средновековието и които сега получиха ново значение, 
чрез преоткриването на старата цивилизация. Налагаше се изясняване 
позицията на индивида в обществото и желанието да се обясни произ
хода и ролята на държавата. Колкото и ограничени да ни изглеждат 
днес тези опити, те успяха да определят и изяснят отношенията на гра
жданина с държавата и на раждащата се власт - с народа.
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Тъй като голямата част от мислителите, повлияни от хуманитарните 
идеологии, вярваха да са открили в индивида „мерилото на всички съби
тия“, те видяха в обществото не само особен организъм, подчиняващ 
се на своите собствени закони, но един постоянен съюз на индивиди, 
които - по една или друга причина - са се обединили и съюзили. Оттук 
се идва до мисълта, че общественото съжителство на хората трябва да 
има за основа определена договорна връзка, опираща се на непосред
ствени и неотменни закони, които служат като естествен фундамент за 
всички отношения между хората. Тази мисъл съставляваше истинския 
зародиш на теорията за естественото право, което се съживява по то
ва време. , з • _

Под влияние на непрекъснато растящото неравенство в гръцките гра- 
дове-републики, през V век преди новата ера се развива доктрината 
за „естественото състояние“, родена от вярването в някаква посло- 
вична „златна ера“, в която човекът-е живял свободно и без пречки за 
своето щастие до момента, когато лека-полека е попаднал под робст
вото на политическите институции и позитивните юридически концеп
ции, произлизащи от тях. От тази интерпретация логично изниква тео
рията за „естественото право“, което по-сетне трябваше да играе та
кава важна роля в духовната история на европейските народи.'

Специално привържениците на софистичната школа бяха тези, ко
ито в критиката си на обществените злини прибягнаха до някакво ста
ро естествено състояние, когато човекът не е познавал пагубните по
следици от социапното потисничество. На това основание Хипий от 
Елис декларира, че „Законът е станал тиранин за хората, насочвай
ки ги постоянно към противо-природни деяния“. Алкидам, Ликофронт 
и други, базирайки се на това твърдение, се обявяват за премахване 
на всички социални привилегии и осъждат специално институцията 
на робството, тъй като последната не се основава на човешката при
рода, а се ражда от човешките предписания, които правят добродетел 
от несправедливостта. Една от най-големите заслуги на оклеветената 
школа на софистите бе, че нейните представители се противопостави
ха на всички национални ограничения и съзнателно се декларираха 
като членове на голямото общество на човешкия .род. Те показаха не
достатъчността и духовната ограниченост на идеята за отечество и 
признаха заедно с Аристип, че „всяко място е еднакво отдалечено 
от Провидението^г

По-късно циниците, близки до същите концепции за естественото 
право, стигат до идентични виждания. От малкото наследство, остана
ло от техните концепции е ясно, че са осъждали много критично държа
вните институции и са ги смятали за крайно противни на естествения 
ред на нещата. С особена сила е изразен у циниците характера на уни
версалното гражданство понеже техните идеи се отнасяли отрицател
но към всички изкуствени прегради между различните класи, касти и 
обществени институции. На тези основания, на тях сигурно са изглеж
дали абсурдни и глупави всякакви национални пустословия. Антистен 
се подиграваше с националната надменност на елинизма и казваше, че 
държавата, както и националността са отречени неща. Диоген от Си- 
ноп, „Коринтския учен“, който търсеше посред бял ден човека с фенер 
в ръка, не пожела да разбере „героичната слабост на патриотизма“,
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както казваше J 1есинг понеже виждаше първичния извор на всеки стре-, 
меж у самия човек. > <

Най-висшето схващане за естественото право се представя от шко
лата на стоиците, чийто основател Зенон Китийски отхвърляше всяка 
външна принуда и учеше хората да се подчиняват единствено на „вът
решния закон“, изразяващ се в самата природа. Така той стигна до пъл
ното отхвърляне на държавата и всички политически институции за власт 
и се бореше за ред на нещата при пълна свобода и равенство за всич
ко, носещо човешки образ. Епохата, в която живя Зенон, бе твърде бла- 
гоприятна за неговата мисъл и космополитично чувство, до такава сте
пен, че не се признаваше никаква разлика между гърци и варвари. Ста
рото гръцко общество се намираше в пълно разпадане. Растящият ели
низъм, който поддържаше унитарните домогвания за власт на Алексан
дър Македонски, силно бе променил отношенията на народите помеж
ду им и беше създал нови перспективи. . *

Тъй като Зенон, който сливаше в един синтез социология и инстинкт 
към общителност у човека, коренящ се в съжителството със себеподо
бните и намиращ израз в най-съвършената етика и чувството за спра
ведливост на индивида, с личната му нужда от свобода и отговорност 
за своите действия, се превърна в непосредствен опонент на Платон, 
който не можеше да си представи някакво хармонично съжителства 
между хората, освен на базата на едно подчинение, на едно духовно и 
морално задължение, наложено чрез външни принуди, което, според 
неговите разбирания, се затваря дълбоко в тесните граници на чисто 
националните идеи. Зенон представляваше връхната точка на тази тен
денция, която виждаше в човека „мерило за всички неща“ и чрез която 
Уйлям Годуин, две хиляди години по-късно бе стигнал до кулминацион
ния връх на друго духовно течение, което се стремеше да ограничи „дей
ствието на държавата до минимум“.

Доктрината за естественото право, изтръгната от забрава благо
дарение на раждащият се хуманизъм, игра решителна роля в големите 
борби срещу абсолютизма и даде теоретическа основа на стремежите 
против абсолютната власт на князете. Представителите на тази конце
пция изхождаха от следните размишления: ако човекът притежава още 
от древността неотменни вродени права, те не могат да му се отнемат, 
даже чрез установяване на организирано предизвикателство, нито са
мият индивид може да се откаже от тези права. Те по-скоро трябва да 
бъдат установени договорно и в съгласие с представителите на държа- 
вната власт и да бъдат потвърдени публично. От този договор произти
ча от само себе си отношението между държавата и народа, суверена 
и поданика.

Тази концепция, която имаше претенции за историческа обоснова
ност, се опираше единствено на едно предположение, но нанесе чувс
твителен удар на вярата в божествената мисия на монарха. Той на
мери израз при „царуването по Божия милост" на победилия абсолюти- 
зъм. Удар, който с течение на годините, трябваше да стане решителен. 
Ако позицията на държавния глава трябваше да се опира върху един 
договор, от това следва, че той носи отговорност пред народа и неде
лимостта на кралската власт е само една басня, мълчаливо приета ка
то достоверна. Ето защо, отношенията между суверена и народа не се
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утвърждават с просто нареждане на властта, с която хората трябва да 
се примирят волю-неволю. Властта на суверена е по-скоро срещу неот
менното право на индивида. В действителност, защитниците на идеите 
за естественото право можеха да се опират на редица исторически 
факти. Нека напомним примера на старата формула при коронясване
то на арагонците: „Ехе, ние които струваме колкото тебе и които зае
дно струваме повече от тебе, те правим крал. Ако зачиташ нашите 
закони и права, ще се слушаме, ако ли не - н е t i

Разбрани бяха вредните последици от всяка злоупотреба с властта. 
На това основание се наложи да й се поставят спирачки, като се свър
же с естественото право на народа. Без съмнение, това доказателство 
бе точно, даже когато средствата, с които се очакваше да се разреши 
това вътрешно несъответствие, се оказаха недостатъчни, както това 
ставаше винаги в действителността. Между властта и правото същес
твува една пропаст, която не може никога да се преодолее. Докато 
правото и властта съжителстват в една и съща къща, това противоесте
ствено състояние води до вътрешни търкания, които заплашват мирно- 
то съжителство между хората. Всеки представител на държавната власт 
сигурно чувства предела на своята абсолютна власт, пречка в стреме
жа му да се наложи където му се отдаде случай, затова той ще се опита 
да подмени народните права или да ги унищожи напълно, ако се почув
ства достатъчно силен за това. Историята от последните четиристотин 
години „за или против“ ограничаване на абсолютната власт на държа
вата, говори красноречиво затова. Най-пресните исторически събития 
в болшинството от европейските страни потвърждават с ужасяваща си
ла, че тази борба далеч не е завършена още; при все, че непрекъснати
те опити да се сложат известни ограничения на държавната власт логи- 
чно водят до мисълта, че разрешаването на социалния проблем не тря
бва да се търси в ограничаването, но в преодоляването на политичес
кия принцип на властта. Такъв е резултатът от доктрината на естест
веното право. Това обяснява също така, защо естественото право бе 
винаги трън в очите на представителите на декларирания принцип на 
властта, даже у тези, които като Наполеон, трябваше да благодарят на 
тази доктрина за своето издигане и величие. Не без право този политик 
от голям мащаб, роден от революцията, съзираше че:

„Хората на естественото право са виновни за всичко. Кой тогава 
декларира като. задължение принципа за въстание? Кой ласкаеше наро
да, признавайки му суверенитет, за който той не е способен? Кой раз
руши уважението пред закона, правейки ео зависим от едно събрание, 
на което липсва всякакво разбиране за администрация и право, вместо 
да се придържа към природата на нещата?“ •

Изтъкнати представители на хуманизма се опитаха да дадат форма 
на своите концепции, базирани на естественото право, с предлагане 
на въображаеми общества, при все че в тези доктрини се отразиха съ
що така с фантастични описания духът на времето и интерпретацията, 
които са ги въодушевявали. Един от най-изтъкнатите между тях бе анг
лийският държавник Томас Мор, горечг защитник на естественото пра
во, когото Хенрих VIII обезглави по-късно. Вдъхновен от „Politeia“ на Пла
тон и специално от разказите на Америго Веспучи за историята на 
наскоро откритите народи, Мор описва в своята „Утопия“ една идеал-
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на държава, чиито жители живеят в общество обезпечено с блага и 
уредено от едно просто, но мъдро законодателство, установило хармо- 
нично равновесие между държавното управление и вродените*права 
на гражданите. Тази книга бе отправната точка за обширна литература, 
в която социалната утопия имаше особено значение. Това бяха „Нова
та Атлантида“ на Бейкън и „Градът на слънцето“ от италиянсКия пат
риот Кампанела. < » '

Голяма крачка Напред прави френският хуманист франсоа Рабле, 
който в своя роман „Гаргантюа и Пантагрюел“ описва едно малко об
щежитие от напълно свободни хора, чудесното Телемско абатство, в 
което е превъзмогнато всякакво властническо отношение и животът е 
организиран съгласно единствения принцип: „Прави каквото ти харес
ва.“: - - 1 - • г

„Тъй като честните човешки същества, добре възпитани и сговор
чиви по природа, са наклонни към хубавото и чувстват отвращение към 
зюто, то в това се състои тяхното щастие. Робството и потисниче
ството обаче предизвикват съпротивата и въстанието и са майка на 
Всяко зло. Нека пазим със сила и упоритост забранените плодове. “

Мисълта за естественото право намира силен отзвук по онова вре
ме също и в калвинистката и католическа литература,1- макар тук да се 
изразяват ясно и политическите мотиви на тази позиция. Така френски
ят капвинист Хуберт Ланге в съчинението си „Vindiciae contra tyrannos" 
(Отмъщение срещу тираните - б.ред.), представляващо политическата 
изповед на вярата на хугенотите, изрази,идеята, Ме след като папата 
изгуби правото си на власт над света, властта не минава просто в ръце
те на народа. Според Ланге, връзките между владетел и народ се 
базират на един взаимен договор, който задължава суверена да за
чита определени права на гражданите, между които най-важна е сво
бодата на вярата и ги поставя под свое покровителство, тъй като наро
дът създава краля, а не кралят - народа. Този пакт между крал и на
род няма нужда да бъде скрепен задължително чрез някаква клетва 
или прогласен в специални закони. Той намира своето потвърждение в 
съществуването на самите народ и суверен и е валиден докато двете 
страни съществуват. Поради тази причина, суверенът е отговорен пред 
народа за своите действия и може, когато се опитва да възпрепятства 
изразяването на вярата на гражданина, да бъде съден от благородните 
представители на народа, обявен извън законите и убит безнаказано от 
когото и да било.

Въз -основа на тези концепции, представители на холандските про
винции Брабант, Фландрия, Холандия, Зееланд, Хелдерланд и Утрехт се 
събират през 1581 г. в Хага, установяват един общ пакт и декларират 
за анулирани всички връзки съществуващи дотогава между тях и Фи
лип II Испански, понеже кралят бе нарушил пакта, потъпкал старите пра
ва на гражданите и се бе държал като тиранин, управляващ поданиците 
си като роби. В този смисъл фамозният клетвен договор постановя
ваше:

„Всички знаят, че един крал е поставен от Бога, за да покровителс
тва своите поданици, както един овчар се грижи за своето стадо. Сле
дователно, когато кралят не изпълнява своето задължение като покро
вител, когато потиска своите подвластни, руши техните стари сво
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боди и ги третира като роби, той не трябва да бъде смятан повече 
като крал, но за тиран и като такъв, съгласно правото и разума, инс
титуциите В страната трябва да го снемат от длъжност и изберат 
друг на негово място“.

Това опасно гледище за светската власт поддържаха не само мо- 
нархо-махите (тираноборци, идеен кръг на писатели и публицисти от 
втората половина на XVI в., противници на абсолютизма ? б.ред.) на 
калвинизма. До същите заключения стига също и организираната конт- 
ра-реформа в раждащият се йезуитизъм, даже когато изхожда от друга 
гледна точка. Иезуитизмът стигна до пълна трансформация вътре в ка
толическата църква, като се опита да приспособи своите домогвания 
към новите условия в Европа и групира разпръснатите си сили в една 
здрава и бойка организация, способна да бъде на висота при всички 
случаи. Затова на нейните представители беше чуждо кокетниченето с 
демократически идеи. Според доктрината на църквата, монархията бе
ше държавна форма, установена от Бога, но на светския господар бе 
даден меча единствено за да защитава каузата на вярата, намираща 
своето изражение в доктрината на църквата. Затова Провидението бе
ше поставило папата като цар на царете, които пък бяха в категорията 
на господари над народите. И както народите дължеха безусловно под
чинение на царете, така мандата на папата трябваше да бъде върхов
ния закон за светските господари. v

Е добре. Протестантството укрепваше все повече и разкъсваше ста
рите рамки. Истински ереси заемаха царските тронове като представи
тели на върховната държавна власт, При тези обстоятелства, трябваше 
да се промени също така и отношението на католическата църква спря
мо светската власт и да добие други измерения. Общо взето, това бяха 
йезуитите, които започнаха марш в този посока/ Испанският йезуит 
франциско Суарес поведе радикална борба против доктрината за 
божественото право на царете и го сведе до естественото право - 
т.е. отношение между цар и народ; един договор, налагащ на двете стра
ни определени права и задължения. Според Суарес, властта по сама
та нейна природа не трябва да бъде в ръцете на един индивид, а да 
бъде разпределена между всички, тъй като всички човешки същест
ва са равни по природа. Ако господарят не зачита условията на склю
чения договор или се възпротиви против неотменните свободи на наро
да, тогава бунтът на подвластните е тяхно право, за да защитят пра
вата си и се борят против тиранията.

Разбираемо е, защо Яков I в Англия бе изгорил публично капитал
ния труд на испанския йезуит, написан по внушение на папата и изпра
ти писмо на своя колега, кралят на Испания Филип II като му отправи 
горчиви упреци, загдето е осигурил в страната си местожителртво „на 
един толкова заклет враг на кралското величие%

В онова време, когато Суарес беше брат в Обществото на Исус, 
Хуан де Мариана, който в глава шеста на своята концептуална книга 
„История на загадъчна Испания“, не само оправдава морапно убийст
вото на крал, който е престъпил договора, но споменава и вида на оръ
жието, с което трябва да се извърши. Може да се предположи, не той е 
имал предвид да каже това само на декларираните или престорени при
върженици на протестантството, тъй като той, както и неговият предше-
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ственик Суарес, бе на мнение, че всеки крал трябва да бъде подчинен, 
поне що се отнася до вярата, на папата. По този начин, ереста на един 
крал бе тиранията против народа и тя освобождаваше подвластните от 
всички поети задължения пред суверена, навлякъл си ереста като смър
тен грях. Че тези идеи имат не само теоретическо значение, се потвър
ждава от убийството на Хенрих III във франция и неговия наследник 
Хенрих IV и двамата унищожени от фанатични привърженици на папст- 
вото. По този начин се установява,, както от протестантите, така и от» 
католиците, едно ограничение на кралската власт, даже когато това не 
се прави по някакъв начин от безвластнически импулс, а от добре об
мислени политически интереси. При все това, утвърждаването на идеи
те за естественото право в тези сфери допринесе за увеличаване при
вържениците на идеята за ограничаване на кралската власт, нещо кое-t 
то имаше особено значение през периода на големите борби във Фран
ция, Холандия и Англия. * з »  >

Осезаемата нужда да се поставят известни бариери на държавната 
власт и признаване правото на въстание против един суверен, който 
злоупотребява с нея и се превръща в тиран на своя народ, бяха за 
онова време идеи, твърде разпространени, макар обявени вън от зако
на поради окончателната победа на абсолютизма, но те никога не бяха 
забравени напълно. Под влиянието на такива и подобни идеологии, от
делни мислители от тази епоха успяха да задълбочат нещата още пове
че и да открият корените на всяка тирания. Най-забележителен от тях в  
младият Етиен де Ла Боеси, чието изобретателно съчинение „За доб- 
роВолното робства*  бе публикувано след неговата преждевременна 
смърт от приятеля му Монтен. Никога не ще може да се изясни дали, 
както се казваше, Монтен е въвел в труда някои промени^ Фактът, че 
трудът на де Ла Боеси s който имаше незначителна роля против абсо-е, 
лютизма във франция - бе почти забравен и показа отново своята ефи* 
касност по време на Великата революция, е най-доброто доказателст
во за неговото духовно значение.

Ла Боеси доказва с неоспорима яснота, Ме тиранията се опира по- 
малко на бруталната сила, отколкото на вкорененото чувство на за
висимост у хората, които първо си оъздават едно плашило с всички 
сили, присъщи на самите тях и - заслепени от такова предполагаемо 
могъщество - му ре подчиняват слепешката. Този дух на i доброволно 
робства“ е най-твърдата и най-трудна за превъзмогване крепост на вся
ка тирания, която ои се сринала сигурно като купчина от пясък, ако чо
векът би съзнал какво се крие зад нея и откаже покорност пред изма~ 
мата, която той самият си е създал. t

„Но какъв срам и какъв лозор е - казва Ла Боеси * че едно безбройно 
мнозинство доброволно се покорява сервилно на един тиран. На един 
тиран, който не им признава никакво право на собственост, баща, жена 
и синове, нито даже над техния собствен живот.. От какво тесто е 
замесен впрочем един тиран? Той не е никакъв Херкулес■, нито Самсон. 
Често пъти е само едно човеченце, най-женственият страхливец сред 
целия народ.л Не неговата сила го прави властен. Често пъти той е 
роб на най-долна проститутка. Какви мизерни са неговите подчинениI 
Ако не се разбунтуват двама, трима или четирима срещу един, може би 
е поради разбираема липоа на мъжество, Обаче когато сто, хиляда не
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захвърлят веригите, къде остава нещичко от личната воля и човешко 
достойнство?... За да се освободиш не е необходимо да се употреби 
насилие против тирана. Той пада, когато страната се е уморила вече 
от него. Народ, които се оставя да го грабят, трябва да му се отрече 
всяко право. За да бъде свободен, нему липсва само твърдата воля да 
отхвърли робството..-. Решете се да не бъдете повече роби'и ще бъде
те свободни! Откажете вашата помощ на тиранина в като един колос, 
когото са лишили от пиедестала, той ще се срине на парчета. “

Отделни мислители, които стигат до най-скритите корени на властта 
както Ла Боеси, сигурно няма много. Изобщо пътят към по-свободни 
концепции за живота минава през най-различни фази на интерпретаци
ите на естественото право, чиито представители постоянно бяха прави
ли усилия да противопоставят известни „неотменими и  първоначални 
права“ на индивида и народа на неограничената власт на държавния 
суверен, за да постигнат по този начин някакво равновесие, осигурява
що развитието на обществените условия без пречки. Тази тенденция 
по-късно доведе до познатите изисквания на либерализма, който не 
желаеше повече да се задоволи с просто ограничение на личната власт, 
но искаше да сведе до минимум властта на държавата като такава, с 
вярното предположение, че една продължителна опека на държавата 
ще бъде толкова злощастна за плодотворното развитие на всички твор
чески сили в обществото, колкота опеката на църквата през* миналите 
векове. Това изследване не бе резултат на някаква ненужна спекула
ция. То представляваше по-скоро предварително уоловие за всяко кул- 
турно развитие в историята, както вярването в предопределена зави
симост на човека от някакво свръхземно провидение бе досега съзна
телното или несъзнателно условие за всяка светска власт.

Един бележит предвестник в този дълъг изминат път, който стига до 
ограничаване на кралската власт, бе шотландският -хуманист Джордж 
Бюканан. Един от първите, който отдаде основно значение на пробле
ма, независимо от ползата или вредата, която можеше да съдържа ед
но разширяване или ограничаване на кралската власт, на едно или дру
го вероизповедание. Бюканан поддържаше фундаменталната мисъл, 
че всяка власт произхожда от народа и има основата си в народа. 
От тази гледна точка вождът на държавата трябва да бъде подчинен 
винаги, при всички обстоятелства, на волята на народа и неговата роля 
трябва да бъде съсредоточена в задължението му: да бъде първият слу
жител на народа. Ако господарят на държавната власт престъпи този 
договор, той сам се обявява вън от закона и може да бъде екзекутиран 
от когото и да било.

Бюканан даде по-дълбока интерпретация на отношенията между вла
стта и правото. Ако се беше задоволил с простото изложение на сво
бодата на съвестта по религиозни въпроси, срещу неограничената власт 
на князете, някой представител на абсолютизма от последна инстанция 
би могъл да се пригоди към това ограничение. Но понеже той се осмели 
да обяви, че самата власт произтича от народа и пожела да остави на 
царете само ролята на изпълнители на народната воля, изпита непри
миримата неприязън на всички проповедници на легитимната монар
хия. Това бяха именно влияния, които движеха парламента в два разли
чни случая - през 1584 и 1664 r.v- да преследва съчинението на Бюканан
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,,De Jure Hegnis apud S c o to s Следвайки същите указания, университе
тът в Оксфорд изгори публично труда, сто години по-късно след негова
та поява. Н

Изникнала бе също така в полза на абсолютизма на английска тери
тория, една сила от първа величина, в лицето на Томас Хобс. Хобс със 
сигурност бе една от най-своеобразните фигури в царството на фило- 
софско-социалната мисъл. Един дух изключително плодовит и оригина
лен и заедно с Бейкън, може би между най-надарените глави, появили 
се в Англия. Неговото име остана в историята като решителен защит
ник на философския материализъм и като деклариран защитник на аб
солютната власт на кралете. В действителноста Хобс бе ярък против
ник на всяка религия в общ смисъл, включително и на католицизма. 
Видимо е, че всяко изявено кредо го отвращава. По-малко оправдание 
има твърдението, че Хобс е бил непреклонен представител на кралския 
абсолютизъм, понеже бе безусловен разпространител на мисълта за 
абсолютната власт; обаче той имаше по-малко предвид абсолютизма 
на князете, отколкото абсолютната власт на държавата като такава. Об
що взето, той даваше предпочитание на монархията, но неговата по- 
късна позиция против Кромуел показва ясно, че го интересуваше пове
че неприкосновеността на държавната власт, отколкото нейните пред
ставители. v iit-

Хобс се бори с голяма енергия срещу концепцията, че човекът е по 
природа общителен. Според неговото убеждение, в примитивния човек 
не е имало никаква черта от социален инстинкт, а просто брутален ин
стинкт на животно за лов, на което е чуждо всякакво съображение към 
благото на другите. Самата разлика между добро и зло е била напълно 
непозната за човека в природно състояние. Тази концепция му е вну
шена единствено от държавата, която като такава била основателка на 
всяка култура. Според неговата първична същност, човекът не е бил 
повлиян от някакво социално чувство, но само от страх пред властта, 
която е имала влияние върху неговия разум. По този начин, от страха 
изниква основанието на държавата, която поставя край на „Войната на 
Всички против всички“ и задържа човешкото животно във веригите на 
закона. При все, че Хобс също приема произхода на държавата от един 
договор, той поддържа, че на първия суверен е дадена неограничена 
власт, която да упражнява над всички останали. Сключен веднъж, дого
ворът е валиден за всички времена. Да се въстане против него е най- 
тежкото престъпление, тъй като всеки опит в този смисъл поставя под 
съмнение всякакъв вид култура, включително и* самото общество.

Материалистът Хобс, който бе анатемосан в историята като „радика
лен атеист“ ^действителност бе човек стриктно религиозен. Само, че 
неговата религия имаше политически характер и бога на когото той слу
жеше, беше неограничената държавна власт. Както във всяка нова ре
лигия, човекът е толкова по-малък, колкото повече доминира над него 
божеството, докато накрая Бог стане всичко, а човекът - нищо. В слу
чая с Хобс, властта на държавата расте толкова повече, колкото по- 
ниско пада същността на първичната природа на човека и стига до ни
вото на животинското. Резултатът е същия: държавата е всичко, граж
данинът нищо. Името на Левиатан - заглавието което Хобс бе избрал 
за своя капитален труд * както справедливо забелязва ф* А. Ланге,
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„характеризира чудовището държава, която не се Води от никакво Вис
ше съображение, която предписва като земен Бог закони ц правосъдие, 
право и собственост, според каприза си, която определя своеволно да
же разбиранията за добро и зло и В замяна гарантира живота и собст
веността на Всички, които падат на колене пред нея и поднасят жерт
воприношения, “ (Ф. А. Ланге: История на материализма и критика на 

4 неговото значение днес). ^  \  • ч
Закон и право са концепции, които се появяват, според Хобс, 

само със създаването на политическо общество, т.е. с държавата. 
Затова държавата не може никога да се сблъска с някакво естествено 
право, тъй като всяко право се ражда от самата нея. Обичайното пра
во, което понякога се определя като естествено право или неписан за
кон, може да анатемосва колкото си иска престъпление, кражба, убий
ство, изнасилване, но само законът на държавата заповядва на човека 
кои действия ще бъдат или няма дз бъдат престъпления; Против закона 
на държавата дори „божественото право“ не издържа, Тъй като само 
държавата може да определя кое е право и Кое несправедливост. Дър
жавата е  публичната съвест. Срещу нея не може да съществува никак
ва частна съвест, нито лично убеждение. Волята на държавния ръково
дител е върховен и единствен закон. *4

Ако Хобе вижда в държавата само Левиатан, *животното, което 
не прилича на никое друго“, според както е писано в книгата на Жоб, той 
логично отхвърля всички претенции за универсална власт на църквата 
и отрича на духовниците изобщо, и специално на папата* права за /све
тска власт, тъй като религията е оправдана според него, единствено 
доколкото е призната и узаконена от държавата. Така обаче в един спе
циално илюстративен пасаж в „Левиатан“  четем: 
f~-> „Страхът от невидими сили, независимо кой ги е измислил или са 
били предадени чрез традициите? е религия, когато е установена от 
държавата и суеверие, когато не е установена от нея.“) ' *

- Според Хобс-държавата не само има право да нарежда на своите 
подвластни в какво трябва да вярват, но също така да реши дали едно 
вярване трябва да бъде смятано като религия или само като суеверие. 
Материапистът Хобс, който не изпитваше никакво уважение към рели
гията изобщо; смяташе като нещо обикновено правителството да реши, 
по мотиви от държавен интерес, изповядването на коя вяра да наложи 
на своите поданици като единствена истинска религия, (фриц Маутнер: 
Атеизмът и неговата история в западна Европа, Щутгарт v  Лайпциг, 
1921 з ./ "  - iM , и л *  з*

При все това, разликата е само във формата на вярването. Хобс 
украси-държавата със всички „свети“ качества на божеството, на кое
то човекът е подчинен при всички обстоятелства* Той предложи нужда
та от благоговение на вярващите ^друг предмет на култ - осъди и се 
бори против недоверието в политическата власт със същата желязна 
непреклонност; каквато непреклонност не проявяваше дори църквата, 
когато даваше отпор срещу противниците си. Вярата в държавата на 
„атеиста“ Хобо беше в основата си религия. Вяра на човека в неговата 
зависимост от една висша власш която решава неговата съдба;- тъй ка
то тя е върховенство за всякакви човешки цели. Хобо живееше в епоха, 
в която появата на националната държава постави край както на пре-
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тенциите на църквата за универсална власт, така и на опитите и да на
ложи в Европа господството на една универсална светска власт. И тъй 
като съзна, че не може да се върне хода на историята назад, нито могат 
изкуствено да се върнат нещата, принадлежащи вече на сенките от цар
ството на миналото, той се приспособи към новата действителност. Но 
той, както и всички защитници на властта, изхожда от съждението за 
вроденото животинско в човека и въпреки своя атеизъм, не можа да се 
освободи от античовешката догма за първичния грях и логично трябва
ше да стигне до същите изводи, както и неговите предшественици от 
лагера на практическата теология. Нищо не струва неговата еманципа
ция от веригите на религиозното вярване в чудеса, тъй като се остави 
да бъде обвит в мрежата на една чудовищна политическа вяра, която в 
нейните последици бе еднакво антисвободняшка и не по-малко зароб
ваща духа на човека. Това е и доказателство, че атеизмът, общо взе
то, не е инспириран от идеи за освобождение. Той действа освобож
даващо само когато разбере дълбоките, интимни връзки между религия 
и политика и не предоставя на земните господари никаква земна власт, 
нито божествена такава. „Езичникът“ Макиавели и „атеистът“ Хобс са 
класически примери за това нещо. ' ?■*“

Всички защитници на идеята -за власт, даже когато, както за Макиа
вели и Хобс, традиционната религия нямаше голямо значение за тях, 
бяха задължени да прехвърлят на държавата лровиденциалната земна 
роля, да я обкръжат със същия митичен ореол, излъчван от всяко боже
ство и да й припишат всички тези свръхчовешки качества, без които 
никоя власт, небесна или земна, не може да съществува. Тъй като ни
коя власт не се опира върху базата на своите характерни специфични '  
черти, нейното величие произтича винаги от предполагаеми качества, 
приписвани й от вярването на хората. Както Бог, така и всяка земна 
власт е „една празна черна дъска, отразяваща само онова, което чове
кът е написал върху нея“. „Независимите“ от Англия се надигнаха про
тив католицизма, но също така и против държавната църква, основана 
от презвитерианците капвинисти и поискаха пълна автономия на общи
ните във всички области, както и относно вярата. Тъй като администра
цията на държавната църква се оказа послушен инструмент на кралс
ката власт, от същия извор изникна политическата и религиозна опози
ция на пуританството, още по-експанзивна. Познатият английски исто
рик Маколей с право забелязва, що се отнася до пуританите: „В тяхна
та омраза против църквата се бе прибавила омразата и към короната: 
двете чувства се смесват и стават все по-тръпчиви, поради ефекта на 
сместа“. ^

Насърчен от този дух, на  първа линия се обяви за свободата на пре
сата поетът на „Изгубеният рай“, Джон Милтън, който за да осигури 
свободата на политическата и религиозна съвест на гражданина, в сво
ето произведение *Защита на английския народ“ поддържа безуслов
ното право на всяка нация да изправи пред правосъдието всеки тира
нин - предател и клетвопрестъпник - и го осъди на смърт. Неговата кни
га бе четена от най-добрите умове в Европа с огромен интерес, особе
но след като бе изгорена публично от палача във франция по заповед 
на краля.

Между „левелерите“, привърженици на Джон Лилбърн, тези кон
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цепции се изразяваха още по-енергично и срещнаха своето смело из
ражение в идеята за „народния договор“, разпространявана сред маси
те от този сектор като наи-радикалната идея на революционното дви
жение по това време. Почти всички философско-социапни мислители 
от този период, от Джерард Уинстенли до П. Плокбой и Джон Беллер и 
от Р. Хукър и А. Сидни до Джон Йок, бяха убедени защитници на доктри
ната за социалния договор.

Докато абсолютизмът достига своя апогей на неограничено господ
ство в почти всички страни, в Англия той спечелва временен успех ед
ва при Стюартите бе изхвърлен през борда от втората революция през 
1688 г. Чрез „Декларация за правата", в която бяха потвърдени отново и 
най-обширно всички постулати изложени във „ Великата Харта”, се въз
станови договорното отношение между короната и народа. Това разви
тие на историческите събития стана именно в Англия, гражданите на 
която не отстъпиха никога от идеята за социалния договор и концепци
ите за естественото право/Следователно там те намериха по-дълбок 
прием, отколкото в която и да е друга страна. '

На континента, където държави и народи бяха свикнали да капиту
лират пред неограниченото насилие на кралете, фамозната фраза на 
Людовик XIV „Държават а - това съм а з“  придобива символично зна
чение за целия период на абсолютизма. При все това, в Англия, където 
срещу домогванията на короната имаше винаги една решителна опози
ция на гражданите, която никога за дълго не можа да бъде спряна; като 
следствие от това се разви и друга концепция за социалните проблеми, 
която са стремеше ревниво да запази придобитите права и се противо
поставяше на деспотизма ефикасно, чрез афронтиране с парламента. 
Джон Джим, интелигентният шеф на опозицията в Камарата на Общи
ните, даде красноречив израз на това интимно чувство срещу абсолю- 
тистките претенции на короната, което изрази със следните думи пред 
малцинството вярно на краля: '

„Този фалшив принцип, който инспирира владетелите и ги кара да 
вярват, че страните, които управляват, са тяхна частна собственост 
- като че ли кралството съществува за краля, а не кралят за кралство
то - е коренът за всяка мизерия на поданиците и причината за всички 
атаки срещу техните права и свободи. Според признатите закони 8 
тази страна, нито дори бижутата на короната са собственост на 
краля. Те само са му поверени от народа за негово украшение и употре
ба. Също както са му поверени градовете и крепостите, съкровището 
и влоговете, публичните длъжности, за да бди за сигурността и благо
денствието в полза на народа и кралството. “ •

В тези думи се отразява ехото на цялата английска история. Явно се 
изразява вечната борба между властта и правото, която ще завърши 
единствено, когато се постави край или се преодолее всеки принцип за 
власт. Тъй като по онова време принципът за народно представителст
во имаше друго значение, различно от днешното, той спомогна да се 
прегради пътя за нови форми в обществения живот и бе сериозен опит 
да се сложат известни граници на властта, бе едно обещаващо начало 
към пълното изкореняване на всички политически домогвания за власт 
в обществения живот.

От друга страна, доктрината за договорно отношение като база на
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всяка политическа институция в обществото, бързо доведе в Англия и 
до широки изследвания. Така теологът Ричард Хукър в своя труд „За
кони на еклесиастичната държава“ излязъл през 1593 г. поддържа, че е 
недостойно за човека да се подчинява, сляпо като животно, на потис
ничеството на някаква власт, каквото и природа да има тя, ако неговият 
разум го съветва за това. Хукър обосновава доктрината за социалния 
договор като доказва, че никой човек не би бил способен да командва 
над огромното число себеподобни, ако те не дадат своето съгласие. 
Това съгласие обаче, според Хукър, е могло да бъде постигнато единс
твено чрез взаимно съгласие, от което произлиза договора. В своите 
съждения върху същността на правителството, Хукър декларира отк
рито, че е „невъзможно, по никакъв начин, според природата на нещата, 
хората да живеят заедно без публично управление“. Неговият труд пос
лужи по-късно на Джон Лок като основа за неговите два фамозни тра
ктата „За гражданското управление“, от които получи своята главна опо
ра раждащият се либерализъм.

В своите филоСЬфско-социални разсъждения Джон Лок също така 
изхождаше от естественото право. В противовес на Хобс, той вярваше 
при все това, че свободата за примитивния човек не е била състояние 
на своеволие, при което правото на индивида е било определяно един
ствено чрез грубото насилие. Той по-скоро предполагаше, че в онези 
времена са съществували общи и задължителни отношения между хо
рата, произтичащи от техните социални отношения и преценки на разу
ма. Лок беше също така на мнение, че още в примитивните общества е 
съществувала известна форма на собственост. Разбира се, Бог е пос
тавил цялата природа на свободно разположение на човека по на
чин, че самата земя не принадлежи на никого, но сигурно получе
ният плод от личния труд на индивида е принадлежал на някого. 
Именно затова, постепенно се развиват известни споразумения между 
хората; особено след като различните фамилни групи се обединяват в 
по-големи асоциации. По този начин Лок се опита да си обясни появата 
на държавата, която в неговите очи имаше смисъл на едно осигурител
но дружество, чиято мисия се състои в това - да бди за сигурността и 
собствеността на гражданите.-

Ако държавата обаче няма друга мисия освен тази, напълно логично 
е върховната власт да не бъде в ръцете на суверена на държавата, а в 
самия народ и трябва да намери своето изражение в законодателното 
събрание, избрано от самия него. Следователно представителят на дър
жавната власт не е над, но както и останалите членове на общест
вото, подчинен на закона и отговорен за своите действия пред на
рода. Ако злоупотребява с поверената му власт за покровителство на 
гражданите, той може да бъде снет всеки момент от народа, също 
както който и да било друг функционер, нарушаващ своето задълже
ние.

Тези изрази на Лок се отправят против Хобс и преди всичко против 
сър Роберт филмер, автор на „Патриархът“ и един от най-решителни- 
те защитници на абсолютната власт на краля. Според Филмер, над кра
ля не може да има никакъв вид човешки контрол, нито той е отговорен 
за своите решения и тези на неговите предшественици. Кралят е изб
ран от самия Бог да бъде законодател на своя народ и само той е над
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закона. Всички закони, под чието покровителство са живели хората 
досега, са установени по внушение на Бога, тъй като е абсурдно един 
човек да прави закони над самия себе си. Според Филмер, престъпно е 
да се признава на един народ правото да съди своя владетел или да му 
отнеме короната, тъй като в този случай представителите на народа са 
обвинители и съдии едновременно, което противоречи на всички пос- 
тулати на правосъдието. Затова, според неговата интерпретация, всяко 
ограничение на легитимната власт е общо нещастие и неизменно води 
към пълно разпадане на всички обществени връзки.

Лок, който искаше да направи кралят да фигурира само като изпъл
нителен орган на народната воля, отричаше правото му да създава за
кони. Той търсеше една трайна структура на публичното управление, 
тъй като само по този начин може да се избегне злоупотребата с власт
та, която винаги ще бъде една заплаха за публичните блага, ако всички 

» средства за власт се намират в ръцете на една и съща личност. Поради 
това законодателната власт трябва да се базира изключително върху 
народното представителство. Изпълнителната или реализаторска власт, 
чиито представители могат да бъдат сваляни и замествани с други във 
всеки момент от законодателното събрание, е подчинена и отговорна 
за всичките си деяния пред първата. Остава още федеративната власт, 
която, според Лок, има мисията да представлява нацията пред външния 
свят, да сключва съюзи с други държави и решава въпросите за мира и 
войната. Тази структура на публичната власт също така трябва да бъде 
отговорна пред народното представителство и просто да изпълнява не
говите решения.

Народното представителство, според Лок, е специалният орган, 
който трябва да защищава правото, на народа срещу правителството. 
Поради това той му отдава толкова значителна роля. Ако правителст
вото, по някакъв неотговорен начин, не изпълни поверената му от наро
дното представителство мисия, това прекратява съществуващите юри
дически условия и тогава народът е свободен да противопостави на 
тази революция отгоре революцията отдолу за да защити своите 
неотчуждаеми права.

Колкото и усилия да бе направил Лок, за да намери предварително 
разрешение на всички предвидими случаи в областта на възможности
те, не трябва да се забравя, че неговите политически предвиждания 
страдат от непълноти, които не могат да се преодолеят чрез простото 
разделение на функциите във властта, тъй като са свързани с властта 
като такава и от друга страна са допълнително стимулирани от иконо
мическото неравенство в обществото. От тези непълноти страдаха съ
що така либерализмът и всички по-сетнешни конституционни модели, с 
които се търсеше да се ограничи властта в различните страни и да се 
опита да се гарантират правата на гражданите. Това нещо призна жи- 
рондинецът Луве, когато произнесе следните думи сред аплодисмен
тите и въодушевлението за новата конституция: „Политическото равен
ство и конституцията нямат по-опасен враг от растящото неравенс
тво В собствеността“. Колкото по-голямо ставаше това неравенство 
с течение на времето и колкото по-непреодолими ставаха обществени
те противоречия в условията на победоносния капитализъм, толкова се 
подкопаваше всякакъв вид съдружие при икономическите мррки, които
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преди играеха особено голяма роля в борбата срещу извънредното раз
витие на политическите домогвания за власт в обществото. =

При все това идеите за естественото право в продължение на веко
ве имаха голямо влияние върху всички обществени движения в Европа, 
възнамеряващи да противопоставят известни бариери на легитимната 
власт и търсещи да разширят сферата на личната независимост на ин
дивида. Това влияние се запазваше и след като серия от бележити 
мислители във франция и Англия като Шефтсбъри, Бернард де Ман- 
девил, Уйлям Темпл, Монтескьо, Джон Болингброк, Волтер, Бюфон, 
Дейвид Юм, Мабли, Хенри Линге, А. фергюсон, Адам Смит и някои 
други, уважавани поради природо-научните им познания, изоставиха 
доктрината за първичен обществен договор и търсеха други възможно
сти за обществено съжителство; някои от тях признаваха вече държа
вата като инструмент за власт на привилегировани малцинства от об
ществото над широките народни маси. *

Също така големите основатели на интернационалното право на чо
века - Хуго де Гроот, Самуел Пуфендорф, Кристиян Томазий, - спо
менаваме само най-известните - имат заслуга за това, че в една епоха, 
в която националната изолация на народите се разширяваше, направи
ха опити да слеят през границите общото за всички хора и го обединят 
във фундамент за общо право, изхождайки в своите възгледи от естес
твеното право. Де Гроот обяви човека за социално същество и виж
даше в социалния инстинкт корена на всички обществени връзки. Об
щественото съжителство развива определени обичаи, които предоста
вят първата спойка на естественото право. В своя труд „Върху правото 
за войната и мира", излязъл през 1625 г., той определи създаването на 
държавата като договор за покровителство на правото в полза на вси
чки. Понеже държавата изниква от волята на всички индивиди, тя не 
може да премахне никога правото, което е на всеки един от нейните 
членове. Това естествено право е неотменимо и не може да бъде про
менено даже и от Бога. Същото юридическо основание съставлява и 
спойката на връзките с другите народи и не може да бъде увреждано 
безнаказано.

Пуфендорф, както и Томазий, се опираше на Де Гроот и английс
ките социални философи и декларира смело, че естественото право 
съществува не само за християните, но също така и за евреите и турци
те. Едно мнение, което в онази епоха бе наистина изключително. Тома
зий, за разлика, базира всяко право в необходимостта на индивида да 
бъде по възможност по-щастлив и да продължи живота си колкото се 
може повече. Но тъй като човекът намира своето най-голямо щас
тие само в обществото, той трябва да се стреми щастието за всич
ки да бъде лайтмотивът на неговите действия. В този постулат Тома
зий виждаше цялото съдържание на естественото право.

Всички аспирации, произхождащи рт доктрината за естественото пра
во, имаха за цел да освободят човека от потисничеството на силовите 
обществени институции, за да може човечеството да стигне до съзнае 
нието, че не трябва да пада на колене пред никаква власт, лишаваща го 
от правото му на собствена мисъл и собствено действие. Вярно е, че в 
болшинството от тези течения откриваме и твърде много авторитарни 
елементи, които не рядко прерастват в нови форми на господство, пос-
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тигнали веднъж, частйчно или напълно, своите цели, I ова обаче не про
меня с нищо факта, че големите народни движения, оплодени от тези 
идеи, отвориха пътя за възможността да се преодолеят концепциите за 
власт и да се подготви нивата, където един ден ще поникне и избуи 
посевът на свободата. i

Хиляди опити трябваше и трябва още да бъдат направени, за да 
накарат хората да разберат идеята, че изворът на всяко зло не е 
във формата на властта, а в самата власт като такава, която трябва да 
се премахне, ако искаме да се отворят пред човечеството нови перспе
ктиви за бъдещето. Даже и най-малкото завоевание по този труден път 
бе стъпка напред по посока за преодоляване на тези политически вери
ги, които винаги парализираха културния живот и спъваха неговото есте
ствено развитие. Единствено когато вярата на човека в собствената му 
зависимост от някаква висша власт бъде преодоляна, ще паднат вериги
те, които държат и до днес народите в покорство и в духовно и социално 
робство. Опека и власт са смърт за всеки духовен стремеж и затова са 
най-голямата пречка пред вътрешната обществена солидарност, която 
изниква само от свободното зачитане на нещата и единствено може да 
преуспее в общество, което не е спирано в своето развитие от външна 
принуда, от вяра в извънземни и абсурдни догми или икономическо по
тисничество.
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ГЛАВА IX
ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ В ЕВРОПА И АМЕРИКА

Йеремия Бентам и утилитаризма. Пристли и Ричард Прайс. Т о 
мас Пейн за държавата и обществото. „Политическата справедли
вост“ на Уйлям Годуин. Безвластнически течения в Америка. От 
Джеферсън до Торо. Либерални идеи в германската литература. Ле- 
синг за държавата и църквата, философия на историята от Хердер. 
Естетика на културата от Шилер. Лихтенберг и Зойме. Личността на 
Гьоте. „Златното огледало“ от Виланд. Жан Пол. „Хиперион“ от Хьол- 
дерлин. Вилхелм фон Хумболт и неговата „Идеи върху границите на 
деятелността на държавите“. Политически радикализъм във фран
ция. Волтер. Интерпретация на свободата според Дидро. „Духът на 
законите“ от Монтескьо.

, . ' ' 41 *■
Беше прието либерализмът да се квалифицира като „политически 

индивидуализъм“, което създаваше не само една фалшива представа, 
но също така даде възможност за всевъзможни недоразумения. Това 
течение имаше при все това в основата си напълно социален характер. 
Принципът за полезността, който Йеремия Бентам - един от най-из- 
тькнатите негови представители - определи като „най-голямата въз- 
можна сума от щастие за възможно най-голям брой членове от  
обществото“ се превърна за него в нормално мерило за правото и 
несправедливостта.

„Обществото - казва Бентам - е една корпорация от морално есте
ство, съставена от индивиди, смятани за нейни членове. Естествено 
общият интерес не може да бъде различен от интересите на индивиди
те, които са се обединили в общност. Следователно ако не се държи 
сметка за интересите на индивида, приказките за обществото са пра
зни думи. Полезно за индивида е всеко действие, което увеличава сбора 
от личното му щастие или намалява общата сума на неговите страда
ния. От гледна точка на полезността, едно действие на правителст
вото, (което е само един вид особено действие, доведено докрай от 
една отделна или няколко личности) е добро и справедливо, когато спо
мага за увеличаване на възможно най-голямото щастие на граждани
те.“ (Й. Бентам:. Въведение 8 принципите на морала и законодателст
вото", 1789 г.)

В тези думи е изразено чувството за социапната справедливост, 
която в нейната естествена хипотеза се базира на индивида, но при все 
това трябва да се смята като резултат на едно изявено чувство за соли
дарност и това съвсем не може да бъде определено с общото понятие 
„индивидуализъм“, което може да казва всичко и същевременно нищо.

Въпреки че мнозина Ьрочути представители на политическия ради- 
капизъм в Англия, в противоречие с Бентам, изхождаха от естествено
то право, техните крайни цели съвпадаха с неговите. Проповедникът 
дисидент Джоузеф Пристли, който прокламира неограничената спо
собност към усъвършенстване на човека като закон от Бога, не искаше 
да отстъпи правото на правителството, освен в рамките, в които него
вите органи са разположени да поддържат този закон като божествена
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воля. Да се признае друга цел на правителството е смъртен грях срещу 
правото на народа, тъй като „само полезността и щастието на отдел
ните членове на обществото е мярката, според която трябва да се 
оценява всяко действие, отнасящо се до държавата". Под влияние на 
тази интерпретация, Пристли защищаваше правото на народа да свали 
всеки момент своето правителство като едно от най-елементарните ус
ловия на държавния договор - и стигна по този начин логично до право
то на революция, каквото всеки народ има, когато правителството изо
стави пътя начертан от тези неотменни принципи.

Ричард Прайс, противно на Пристли, по чисто утилитарни мотиви 
не признаваше концепциите на правото и несправедливостта и също 
така не беше много съгласен с тези разбирания, които напомняха пре
много на философски материализъм. Той вярваше в свободата на чо
вешката воля, обаче се съгласяваше напълно с мнението на своя прия
тел върху отношението на човека с правителството и даже го разшири, 
схващайки по-дълбоко личната свобода.

„В една свободна държава - казва Прайс - всеки е свой собствен за
конодател. Всички данъци трябва gar бъдат смятани като доброволни 
залози за заплащане на необходимите публични служби. Всеки закон тря
бва да бъде смятан като мярка, взета с общо съгласие за защита и 
сигурност на индивида. Всички власти са само представители или де
легати, чиято задача е да изпълняват тези мерки. Декларацията, коя
то твърди, че свободата е управление посредством законите, вмес
то да бъде от хора или група от хора в държавата, отговаря само 
отчасти на истината. Ако законите са установени от един човек или 
от група хора в държавата, вместо да бъдат резултат от едно общо 
съгласие, положението на хората при такова управление не се разли
чава много от робството.“ (Ричард Прайс: „Наблюдения върху приро
дата на гражданската свобода и правосъдие и политиката на война с 
Америка“, 1776 г.)

Изложението върху законите има специално значение, когато поз
наваме култа към закона във франция по време на Великата Револю
ция. Безспорно Прайс също така призна, че една социапна държава, в 
която законите произлизат от свободния договор на всички, би била 
възможна единствено в рамките на малки общества, но точно поради 
това модерната национална държава му се виждаше като една от най- 
големите опасности за бъдещето на Европа.

От всички представители на политическия радикализъм от тази епо
ха, Томас Пейн бе интусиазираният борец в полза на независимостта 
на английските колонии в Америка, който съумя да даде най-ясен израз 
на тези стремежи. Особено забележителен е начинът, по който той пре
дстави на съвременниците си разликата между държава и общество:

„Обществото - казва Пейн - е резултат от нашите нужди; прави
телството - от нашата корупция. Обществото увеличава нашето пре
успяване, доколкото обединява нашите наклонности; правителството - 
обратно, доколкото създава пречки на нашите недостатъци. Общест
вото е покровител, правителството - тъмничар. Обществото, във всяка 
форма е благословия; правителството в най-добрия случай е едно необхо
димо зло и в най-лошия - едно непоносимо зло. Когато се виждаме изложе
ни на притеснения от него, което понякога сме предполагали като свой

122



Национализъм и култура

ствено на една страна без правителство, нашето нещастие в този слу
чай се увеличава от съзнанието, че ние самите сме създали инструмен
та, с който ни наказват. Както облеклото на човека, така и правителс
твото е само знак на изгубената невинност.“ (Томас Пейн: „ Здравият 
смисъл“, 1776 г.)

Както Пристли, така и Пейн вярваше в постоянния възход на чо
вешката култура и заключаваше, че „колкото по-високо се издига кул
турата, толкова по-малка е нуждата от правителството, тъй като 
хората в този случай се стремят да се грижат сами за своите рабо
ти, както и за тези на управлението". « '

В своя полемичен труд против Едмунд Бърк, който принадлежеше 
към най-въодушевените представители на политическия радикализъм, 
но по-късно стана един от най-ожесточените пропагандисти на модер
ната държавна реакция, Пейн още един път разви с блестящи думи сво
ето разбиране за същността на държавата като подчерта с особена 
сила, че хората днес нямат никакво право да предписват пътя на утреш
ния човек. Миналите договори в историята не могат никога да наложат 
на новото поколение да смята за юридически валидни и задължителни 
за него създадените от прадядовците пречки. Пейн предупреждаваше 
своите съвременници за “абсурдната вяра в още по-абсурдната мъд
рост на корпорация, която има за мисия да изгради на практика основ
ните принципи на обществото.“ (Томас Пейн: „Правата на човека; от
говор на атаките на г-н Бърк за френската Революция“, 1791 г. Втората 
част излезе през 1792 г. и му донесе обвинения в предателство, които 
го принудиха да избяга във франция. Предишната работа на Бърк, „До- 
казателства за природното общество“, която бе излязла през 1760 г. с 
право фигурира като едно от първите изложения на модерния анархи
зъм и нейният автор бе изпреварил някои заключения на Годуин.)

Пейн обаче беше също така противник на онази формална де
мокрация, която вижда последната дума на мъдростта във волята на 
болшинството и чиито представители претендират да регламентират в 
закони всяка човешка дейност. В цикъла пламенни статии „Кризата* 
(1776-1783) той предупреждаваше за „тиранията на болшинството", ко
ято тирания често „действа по-угнетително, отколкото деспотизма 
на един индивид над всички“. Той като че ли беше предвидил опасност
та, която би се проявила внезапно, когато в главен юридически прин
цип се превръща един метод, извличащ своите постулати от факта, че 
пет са повече от четири. • -

Идеите на политическия радикализъм по това време намериха ши
роко разпространение в Англия и Америка и поставиха своя отпечатък 
по неоспорим начин върху духовното развитие на двете страни. По- 
късно срещаме тези идеи у Джон Стюарт Мил, Томас Бокл, Е. X. Леки 
и Херберт Спенсер, споменаваме само четирима от най-забележител- 
ните. Те проникнаха и в областта на поезията и вдъхновиха автори като 
Байрон, Соут, Колридж, Ламб, Уордсуорт и преди всичко Шели, един 
от най-видните поети на всички времена, за да достигнат накрая своята 
връхна точка в „Политическата справедливост“, на Годуин, чийто труд 
въодушеви духовете за дълго време, но след това изпадна в забрава, 
тъй като неговите смели заключения изглежда отиваха прекалено да
лече за болшинството читатели. (Уйлям Годуин: „Размишления за поли-
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тическата справедливост и нейното влияние върху общата доброде
тел и щастие", Лондон, 1793 г.)

№ Годуин бе съзнал, че злото не намира своето обяснение само във 
външната форма на държавата^ се корени в самата нейна същност. 
Поради тази причина, той не желаеше да види нейната власт ограниче
на само „до един минимум“, но се надяваше да изключи всякакъв вид 
власт от обществения живот? По този начин дръзкият мислител стигна 
до разбирането за общество без държава, в което човекът не е подчи
нен на духовното и физическо потисничество на някакво земно прови
дение, а намира достатъчно простори за свободно развитие на естест
вените си способности и регулира всички отношения с другите хора 
съгласно своите евентуални нужди, на базата на свободното съгласие.

Но Годуин признава също, че едно обществено развитие в това нап
равление е невъзможно без основна трансформация на съществува
щите икономически условия, тъй като властта и експлоатацията про
изхождат от същия корен и са неразривно свързани.. Свободата на 
индивида е осигурена единствено, когато намира своята опорна точка 
в икономическото и социално благоденствие на всички. Условие, което 
представителите на политическия радикализъм не бяха взели под вни
мание, поради което бяха винаги задължени да правят неограничени и 
нови отстъпки на държавата. Личността на индивида се издига толкова 
повече, колкото по-дълбоко се корени в обществото. То е най-добрият 
извор на неговата морапна сила. Само чрез; свободата се оформя у 
човека съзнанието за отговорност за собствените действия и уваже
ние към чуждото право. Единствено в свободата се ражда и развива с 
всичката си сила онзи прекрасен инстинкт за обществено съжителст
во, когото никаква власт не може да подчини. Нувствителността на чо
века към радостите и болките на ближния-поражда импулса към взаим- 
на помощ, в която се корени всяка обществена етика и всяко понятие 
за социапна справедливост. По този начин делото на Годуин стана епи
лога на това бурно духовно движение, което бе написало на своите 
знамена най-голямото възможно ограничение на държавната власт и в 
същото време маркира отправната точка на идеологията на безвласт- 
ническия социализъм. *

Дълго време идеите на политическия радикализъм занимаваха най- 
добрите умове в Америка и заедно с тях* и публичното мнение; те все 
още не са забравени напълно, макар преобладаващата и смазваща 
власт на капитализма и неговата монополистична икономика да подко
па старите традиции до такава степен, че днес тези идеи могат да 
служат единствено като фасаден афиш за твърде различни доктри
ни. При все това, не винаги беше така. Дори един консервативен тем
перамент като Георг Вашингтон, на когото Пейн беше посветил първа
та част на своите „Права на човека“  *• нещо, което не му попречи по- 
късно да атакува първия президент на Съединените щати, когато мис
леше, че той навлиза в пътека, която го отклонява от пътя на свободата 
- същият Вашингтон прави следната декларация:

„Правителството не познава разума, нито убеждението U поради това 
не е друго, освен насилие. -Също както огъня, то е опасен слуга и ужасен 
господар•. Никога не трябва да му се позволи да върши безотговорни дея- 

** ния.'1 \ '
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Томас Джеферсън, който определи правото на бунт срещу прави
телството, накърнило свободата на народа не само като право, но като 
задължение на всеки добър гражданин, беше на мнение, че „едно малко 
Въстание от време на време, най-малкото би могло да бъде ползотвор- 
но за здравето на правителството“ и резюмира своята концепция в 
следните лаконични думи: „Най-доброто правителство е онова, което 
най-малко управлява".

Упорит враг на всички политически ограничения, Джеферсън смята
ше всяко държавно вмешателство в сферата на личния живот на граж
даните като деспотизъм и брутапно насилие: *

Бенджамин Франклин допълни този аргумент - че гражданинът мо
же да пожертва една съществена част от своята свобода на държава
та, за да спечели по този начин сигурността на своята личност ■ със 
следните резки думи:

„Онзи, който е разположен да изостави една съществена част от 
своята свобода, за да постигне в замяна на нея някаква временна сигур
ност за своята личност, принадлежи към онези, които не заслужават 
нито свободата, нито сигурността. “

Уендел Филипс, смелият борец против робството на черните, изра
зи своето убеждение, че „правителството е просто убежище на Войни
ка, лицемера и попа“. И в една от своите речи каза:

„Имам едно твърде лошо мнение за моралното влияние на правител
ствата. Заедно с Гизо мисля, че е груба илюзия да се вярва в стабилна- 
та власт на една политическа машина. Когато се вижда с какво благо
говение някои хора говорят за правителството, би могло да се вярва, 
че Конгресът е въплъщение на закона за универсалната гравитация, по
ддържаща планетите В техния път. “

Абрахам Линколн предупреди американците да не поверяват га
рантирането на човешките си права на някакво правителство:

„Ако има нещо, което един гражданин не трябва да повери в чужди 
ръце, то е запазването и постоянството на собствената му свобода и 
на институциите свързани с нея. *

На Линколн принадлежат също така и следните думи:
„Аз винаги съм бил на мнение, че човекът трябва да бъде свободен, но 

ако има хора, на които робството им изглежда изгодно, те са хората, 
които го желаят за самите себе си, те са и които желаят да го нало
жат на другите."

Ралф Уолдо Емерсон изказа следните познати думи: J'
„Всяка държава е корумпирана. Добрите хора не трябва да се подчи

няват прекомерно на законите. “
Емерсон, поетът-философ на Америка, изпитваше преди всичко отк

рито отвращение спрямо фетишизма към законите и поддържаше, че 
„плащаме прекомерно скъпо нашето взаимно недоверие. Парите, които 
плащаме за институцията на трибунали и затвори са зле употребен 
капитал“. И че „законът за самосъхранение предлага повече сигурност 
на човека, отколкото може да предложи което и да било законодателс
тво“. *

Този дух инспирира цялата политическа литература на Америка по 
това време, докато се появи модерният капитализъм, който доведе до 
съвсем нови условия на живот с духовно и морално корумпиращи ефе
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кти, измествайки все повече старите традиции или интерпретирайки ги 
в своя полза. И тъй като идейните течения в Англия достигнаха своя 
апогей в „Политическата справедливост“ на Годуин, те получиха също 
така и най-високо усъвършенстване в дейността на хора като X. Д. То* 
ро, Джосиа Уорън, Стефен Пърл Ендрю и някои други, които се осме
лиха да направят мъжествено последната крачка и заедно с Торо зая
виха:

„Признавам от все сърце следния принцип: Най-доброто правителс- 
. тво е онова, което най-малко управлява; желая да може по-скоро и сис
тематически да се напредва съгласно този принцип. Употребена точ
но, тази мисъл при все това включва друга, която също така одобря
вам: най-доброто правителство е онова, което въобще не управлява.“

Но тези идеи не се изразяваха единствено в Америка и Англия, ако 
и да проникваха по-дълбоко в тях и по-дълбоко в съзнанието на народа. 
В цяла Европа, където в навечерието на френската революция духов
ният живот се съживява, ние срещаме техния отпечатък. Едно силно 
желание за свобода бе завладяло хората и много от най-д9 брите духо
ве на това време бяха привлечени към тази орбита. Следствие на рево
люционните събития в Америка и след това във франция, тези домогва- 
ния получиха мощен импулс. В Германия, където едно отбрано ядро от 
мислители търсеше да постави основите на една нова духовна култура, 
прозряха безвластническите идеи като светли хоризонти за едно по- 
добро бъдеще, срещу мизерията и унижението на една действителност, 
доминирана от най-презряния деспотизъм. Става дума за „Възпитание
то на човешкия род“ от Лесинг, за „Ернст и фалк“ и за неговия „Диалог 
върху войниците и калугерите“. Лесинг вървеше по стъпките на полити
ческия радикализъм в Англия и Америка преди и след него. Той също 
така оценяваше усъвършенстването на държавата според количество
то на най-голямото възможно щастие, което тя осигурява на всеки гра
жданин, обаче признаваше, че и най-добрата конституция е само дело 
на човешкия дух и като така по необходимост е нетрайна и несъвърше
на.

„Представи си най-добрата държавна конституция каквато щеш; 
Представи си, че всички хора на света приемат тази конституция. Не 
мислиш ли, че и тогава могат да изникнат от самата тази превъзход
на държавна конституция неща напълно вредни за щастието на човека 
и за които човекът в естественото си състояние не би знаял нищо?“

За да засили тази мисъл, Лесинг посочва различни примери, от 
които ясно се разбира цялата ненужност на стремежа към по-добра 
държавна форма. Увлечен в борбата си срещу теологията, той по-късно 
се утвърди като смел мислител по тези проблеми, които никога вече не 
изостави. Това показват заключителните фрази на неговия „Диалог върху 
войниците и калугерите\толкова кратки, колкото и богати на съдържа
ние:

„Б: Какво са войниците? с А: Покровители на държавата. * Б: Ами 
калугерите са поддържници на църквата. - А: С вашата държава! - Б: С 
вашата църква! - А: Сънуваш ли? Държавата! Държавата! Щастието, 
което държавата осигурява на всеки от нейните членове в тази стра
на! - Б: Блаженството, което църквата обещава на всеки след този 
живот! - А: Обещава! - Б: Наивник!“ ц
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Това представлява съзнателно разклащане здравината на стария 
обществен ред. Лесинг предчувства вътрешните връзки между Бог и 
държава, между религия и политика. Той предчувства най-малкото, че 
проблемът за по-добра форма на държава е толкова абсурден, кол
кото и проблемът за по-добрата религия, тъй като включва в себе си 
едно противоречие. Тук Лесинг докосва една мисъл, която по-късно 
Прудон доразви докрай. Може би и Лесинг вече беше я премислил. 
Кристалната форма на неговия „Диалог“ свидетелства затова, но той 
имаше нещастието да провали своите дни като слуга на един мизерен 
деспот и едва се осмели да даде публичност на своите последни мис
ли. Че Лесинг разбираше отлично обсега на тази идея, ни показва сви
детелството на неговия приятел Фридрих Якоби от 1781 г.

„По най-проницателен начин Лесинг разбра нелепостта и гибелно- 
стта на Всяка политическа машина. В един разговор той се разпали 
горещо и поддържаше, че буржоазното общество трябва напълно да 
бъде премахнато и колкото и странно да звучи това, той се приближи 
до"истината: хората ще бъдат управлявани добре само когато не ще 
имат нужда от никакво правителство.“

По идентични пътища напредваше и Хердер, който специално в 
своите „Идеи за философията на историята на човечеството“ се опи
та да интерпретира исторически появата на държавата. Той я смяташе 
като институция на по-късни времена, чието начало трябва да се търси 
по-скоро в твърде различни хипотези; отколкото в социалните отноше
ния от примитивните епохи на човечеството. В тези условия човекът е 
познавал само едно „природно правителство“, основано не върху гос
подството, нито в разделението на обществото на касти и различни уч
реждения и следователно е преследвало други цели, различни от тези 
на изкуствения държавен организъм.

„Докато един баща управляваше своята фамилия, той беше баща и 
оставяше на своите деца да станат също бащи, стремейки се да даде 
преимущество на събранието. Доколкото различни племена по свобод- 
но решение са си избирали за известна работа съдии и водачи, тези 
функции не са били другар освен служби от общ характер, администра
тори на конгрегации: титлата сеньор, цар, деспот, самоволен и насле
дствен, е била непозната за народите с такава организация. “

Това нещо се променя - поддържаше Хердер - когато варварски
те орди нахлуват и завладяват други народи, превръщайки ги в роби. 
Така според неговото разбиране изниква първото условие за потисни
чество и се развиват първите рудименти на настоящите правителства в 
Европа; княжества, благородна класа, феодализъм и робство са резул
тат от това ново положение и заместват естественото право от минали
те времена. Впрочем, войната е първата стъпка към всяко заробване и 
по-сетнешна тирания между хората.

„По този царски път напредва историята и фактите на историята 
не могат да се отрекат. Какво създаде светът под римското владиче■». 
ство? Гърция и Изтока по време на Александър? Кой установи големите 
монархии чак до Рамзес II и баснословната Семирамида и какво ги сри
на? Войната. Насилствените завоевания заеха по този начин мястото 
на правото; след това по навик или, както казват нашите държавни 
професориг по тацитен договор се превръщат в закон. Мълчаливото
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съгласие в този случай обаче не е друго, освен факта, че силният взима 
каквото му се иска, а по-слабият дава и страда, защото не може да 
действа другояче.“

По този начин, според Хердер, изниква нова обществена структура 
. и с нея нова интерпретация на правото. Политическото управление на 
конкистадорите замества „естественото управление" на свободно ус
тановените асоциации: естественото право отстъпва пред позитивното 
право на законодателя. Започва ерата на държавата, ерата на нациите 
или на държавническите народи. Според концепцията на Хердер, дър
жавата е една политическа институция, чийто произход може да се обя
сни исторически, обаче морално не може да се оправдае и най-малко 
там, където една странна каста от конкистадори управлява подчинени 
народи под своето иго.

Цялата концепция на Хердер показва ясно влиянието на Хюм, Ше- 
фтсбъри, Лайбниц и специално на Дидро, когото Хердер адмирираше 
дълбоко и с когото се бе запознал лично в Париж. Хердер виждаше в 
държавата нещо дадено исторически, но също така чувстваше, че уни- 
формирането на човешката личност от държавата трябва да завърши с 
раково заболяване за културното развитие на човечеството. Поради 
тази причина, „простото щастие на индивида“ му се виждаше по-же- 
лателно, отколкото „скъпите държавни механизми“, появили се с голе
мите обществени групировки, споени чрез завоюване и брутална сила.

Шилер, въпреки че беше силно повлиян от Кант, в концепцията 
си за държавата следваше също така постулатите на школата за естес
твеното право, което искаше да признае на държавата само една дей
ност, предназначена да увеличава щастието на индивида. В своите „Пи
сма върху естетическото възпитание на човешкия род", той резюмира 
разбирането си върху позицията на човека пред държавата със след
ните думи:

„И  следователно мисля, че всяка човешка душа, която развива своя
та енергия, е повече отколкото голямото човешко общество, когато 
го вземем като цяло. Държавата е закон на случайности, обаче човекът 
е необходимо същество. Защо е необходима една голяма и уважавана 
държава, ако не за потребностите на отделните индивиди? Държава
та е само един резултат на човешката енергия, докато човекът е из
вор на. самата енергия и творец на мисълта. “

Характерен за концепцията на Шилер е също така и афоризмът „Най- 
добрата държава“, в избирателните афиши: ■

„По какво познавам най-добрата държава? По същото нещо, по кое
то познавам жената: тука, приятелю мой, не се говори нито за една
та, нито за другата. “ -

Това представлява само едно преразказване на джеферсоновата 
мисъл: „Най-доброто правителство е онова, което най-малка управля
ва“. Идентична идея служи също за основа на „Най-добрата държавна 
конституция“: ' <

„Мога само да бъда признателен на онази, която предоставя на все
ки най-добрата мисъл, но не задължава никого да мисли така. “ >

Това вътрешно отвращение срещу понятието за една държава, коя
то може да предписва на хората начина на мислене, даже когато това 
мислене би могло да се окачестви като правилно, е характерно за ду-
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ховната позиция на най-добрите умове от онова време. Т огава нямаше 
някакво разбиране за гражданина като държавно патентован модел, 
какъвто фигурира днес като патриотичен идеал за представителите на 
националната мисъл. Гражданин за когото си представят, че може да 
се създаде по изкуствен начин посредством едно „истинско национал
но законодателство“ и специално чрез едно „стриктно национално въз-' 
питание“.

Гьоте привидно оставаше безразличен пред политическите проб
леми на епохата, може би защото бе съзнал, че „свободите“ не състав
ляват есенцията на свободата, понеже последната не може да се зат
вори в никоя политическа формула. Господин тайният съветник, курти- . 
занинът и министърът Гьоте често е зле осъждан и живее в унизителна 
бедност, за  което допринася не малко отчайващият гнет на германския 
обществен живот от това време. Никой така дълбоко не чувстваше раз
стоянието между себе си и своя народ както Гьоте: той никога не се 
доближи до този народ и в същественото продължава и до днес да му 
бъде чужд. Именно защото неговото разбиране за света беше толкова 
разнообразно и всеобхватно, сигурно толкова по-болезнено разтърс
ваше неговата душа всеки фалш в обществения живот в който бе прити
снат. Гьоте нямаше корени в своя народ. „В германския народ владее 
един вид духовна екзалтация, която ми звучи странно“, казва той на 
руския граф Строганов; „изкуство и философия са разделени от живота 
по абстрактен начин, далече от естествените извори, които би тряб
вало да ги кърмят“. '

В тези думи се отразява пропастта, която разделяше Гьоте от съвре
менните нему германци; в замяна, той бе вкоренил дълбоко в основния 
разум всякакъв вид хуманизъм. Безвкусната фразеология върху „вът
решната психологическа хармония на великия олимпиец“ отдавна е при
зната като условна лъжа. В цялото същество на Гьоте имаше едно дъл
боко раздвоение и напразният опит да превъзмогне тази вътрешна про
паст, често бе най-героичният аспект на този прекрасен живот.

Поетът и мечтателят Гьоте, чиито широк кръгозор обхващаше култу
рата на векове, човекът, който лансира на света своя бурен „Проме- 
тей“, който - според както с право казва Брандес - „е най-великата 
поема писана за революцията“, бе прекомерно голям почитател на чо
вешката личност, за да пожелае да я предаде на инертния механизъм 
на някаква нивелираща машина. г

„Народ, роб и властелин, признават във всеки момент, че върховно- 
то човешко щастие е единствено в човешката личност. “

Гьоте остана верен на тази концепция дълбоко в интимната си същ
ност. Той, който в първата част на „фауст“ вгради знаменитите слова: 

„Закони и права се наследяват като вечна болест; влачат се от 
поколение на поколение и напредват бавно от едно място на друго. Ра
зумът се превръща в абсурд, доброто действие в язва. Горко ти, че си 
потомък! За правото родено с нас, за него за нещастие никога не ста
ва Въпрос. “

Въпреки вече стар той декларира:
„Да, приемам напълно този смисъл, такова е последното, заключение 

на мъдростта: заслужава свободата и живота само онзи, който знае 
да ги завоюва ежедневно. “
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ЯИ така, заобиколени от опасности, минават годините на детство
то, зрелостта и старостта ни. Бих желал да видя такова душевно въл- 

■ нение, да бъда на свободна земя при свободен народ. “
В този и не в друг смисъл трябва да разбираме също така афоризма 

от „Максимите“: , <
„Кое е най-доброто правителство? Онова, което ни учи да се управ

ляваме самите ние. " ■■
Силно влияние имаха също така английският политически радикали

зъм и френската литература; напр. „Обяснение“ на Виланд, чиято ин
терпретация на отношенията на човека с държавата се отправя напъл
но към естественото право. Това ясно се забелязва в неговите два тру
да: „Златното огледало“ и „Наследството на Диоген от Синоп" Фак
тът че Виланд избира стария мъдрец от Коринт като проповедник на 
своите идеи в себе си и за себе си, характеризира неговата тенденция.
. Тук трябва да бъде споменат също така и Г. Лихтенберг, който 

духовно се формира заедно със Свифт, филдинг и Стерн и поради 
което сигурно чувстваше по-тревожна всяка мизерия на германските 
условия, както и Йохан Г. Зойме и преди всичко Жан Пол, този реши
телен защитник на свободата, който, подобно на Хердер, приписваше 
произхода на държавата на завоеванията и робството и чиито трудове 
упражниха огромно влияние над неговите съвременници. Мъжествени
те думи, коитаизрече в ушите на германците в „Обявяване война на вой
ната“ за нещастие се забравиха в Германия, но затова пък не по-малко 
са верни:

„Никоя книга не ще завладее, нито убеди завоевателите. Въпреки 
това трябва да говорим против отровената администрация, която им 
дава дан. Шелинг говори за почти божественото право на управника, но 
има против себе си разбойници, които по този въпрос, както Алексан
дър и Цезар поддържат същото нещо за себе си и имат на своя страна 
императора Марк Аврелий, който в Далмация превръщаше пленените 
разбойници във войници. “

Хьолдерлин, нещастният поет, който в своя „Хиперион“ хвърляше в 
лицето на германците такива ужасни истини, написа следните дълбоко- 
съдържателни фрази: <• f

„Извънредно много власт се отстъпва на държавата. Тя не може да 
изисква онова, което не може да наложи чрез сила. Онова, което раж
дат обичта и духът, не може да се наложи чрез насилие. То остава 
непокътнато или се отнема неговия закон и се приковава на позорния 
стълб. О, небесаJ Онзи който търси да направи от държавата школа за 
обичаи, не знае колко греши. Човекът, който би пожелал да направи от 
държавата своя рай, винаги прави своя ад. Сурова опаковка около ядро
то на живота е държавата и нищо друго. Тя представлява стената 8 
градината на човешките плодове и цветя. Какво обаче струва стената 
около градината, където земята е изсушена? Важен е дъждът падащ 
от небето. " t

Такива идеи бяха почти всеобщи между хората, на които Германия 
трябваше да благодари за възраждането на своя духовен живот, макар 
вследствие на печалната конфузия в германските условия и безгранич
ното своеволие на типичния германски камбанарски деспотизъм да не 
можеха навсякъде и винаги да се изразят със същата острота и логика,
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както в Англия и Франция; но в замяна на това, намираме във всички 
тези мъже онази волева черта за световно гражданство, което не се 
чувства свързано от ограничението на национални концепции и въз
приема човечеството като едно цяло. „ Идеи върху философията на ис
торията на човечеството“ от Хердер и неговите ценни „Писма за по
вишаване на хуманността“ бяха между най-добрите, докато бяха вре
менно изместени поради влиянието на така наречените „ войни за неза
висимост“, духовната кристализация на идеите на Кант, фихте и Хегел 
и концепцията за държавата на романтиците. -

Лесинг изрази открито в писмата си до Глейм своя недостиг на ува
жение към официално предписаните патриотични възгледи:

„Може би също така патриотът у  мен да не е бил задушен напълно, 
макар похвалата като ревностен патриот, според моя начин на мисле
не да е последното, което жадувам; патриот на отечеството, което 
ме научи да забравя, че трябва да бъда гражданин на света. “ >

И в друг пасаж четем: ‘
„За любовта към отечеството общо взето (боли ме, че трябва да ви 

призная може би моя грях), аз нямам никакво разбиране и ми се струва 
най-много една героична слабост, от която аз с удоволствие се лиша
вам. “

Шилер, когото германският филистер днес шумно чества като голям 
пророк на националните интереси позовавайки се на прочитането на 
„Вилхелм Тел“ - труд хулен от Фридрих IV с думите, че това е „пиеса за 
еВреи и революционери“ - и на фамозната фраза: „Недостойна е нация
та, която не показва радостно всичко за своята слава“, от „Орлеанска- 
та дева“, която извън контекста придава твърде различен смисъл на 
действителността; Шилер декларира също така с универсално достойн
ство:

„Ние, модерните, изпитваме интерес към нашата власт, какъвто 
никой грък и никой римлянин не бе имал и който не отговаря на патрио
тичния интерес. Последният изобщо е важен за незрели нации, за мла
дите в света. Твърде различен е интересът, когато се изложи на хора
та значението на всяко важно събитие, случило се с човешки същества. 
Извънредно унизителен е един идеал, написан само за една нация. Тази 
граница е непоносима за един философски дух. Такъв дух не може да се 
затвори в една толкова променлива форма, акцидентна и ръководна в 
обществото, в един фрагмент (и какво е по-важно, ако не нацията?). 
Той не може да се въодушевява за такова нещо, освен доколкото смята, 
че тази нация или национална изява е важна за прогреса на вида. “

За Гьоте, който бе потвърдил за себе си: „ Чувството и значението 
на моите творби и живот е триумфа на чисто човешкото" и на когото 
не простиха и днес за липсата на каквото и да е патриотично чувство 
през епохата на „войните за независимост“, не трябва дори и да се 
говори.

Когато активните прокламатори на Третия Райх анатемосват либе
рализма като „не германски продукт“ и заедно с господин Мюлер ван 
дер Брюк повтарят с грамофонна настойчивост: „Либерализмът е сво
бодата да нямаш убеждение и в същото време да твърдиш, че именно 
това е едно убеждение“, може да им се отговори, че този „не германски 
продукт“ в друго време бе общо интелектуално владение на всички оне-
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зи, които направиха I ермания отново една културна общност, след като 
политическата и социална варварщина бе задушила духовния живот на 
страната в продължение на векове. От тази „липса на убеждение" се 
възроди неотдавнашна Германия.

Онова, което най-силно вълнуваше новите реформатори на герман
ската литература и поезия, социал-философски бе резюмирано от Вил- 
хелм фон Хумболт в неговия труд „Идеи за един опит да се определят 
границите и деятелността на държавите". Тази работа бе написана в 
1792 г. под непосредственото впечатление от революционните събития 
във Франция; но по това време видяха бял ден само няколко фрагмента 
в различни германски издания. Този труд бе отпечатан изцяло едва през 
1851 г. след смъртта на автора. Върху намерението на своя опит Хум
болт бе писал през юни 1792 г. на Георг форстер, негов духовен прия
тел: „Опитах се да противодействам на манията за управление и огра
ничих навсякъде границите на държавната дейност. “

Хумболд се противопоставя преди всичко на неоснователната кон
цепция, че държавата би могла да даде от само себе си нещо на хората, 
което не е получила преди това от тях. Специално той се противопоста
вя на идеята, че държавната власт е призвана да издигне моралните 
качества на човека. Суеверие, което по-късно помрачи най-добрите умо
ве на Германия под влиянието на Хегел. Като заклет враг на всяко ед
нообразие в мисълта, Хумболт радикално отхвърли всяка еднообраь- 
ност в моралните разбирания и заяви смело: „Върховната и последна 
цел на всеки човек е експанзия на неговите сили в неговата лична идио- 
синкразия/' Поради това свободата му се вижда единствената гаранция 
за културно и духовно издигане на човека и развитие на неговите най- 
добри морални и социални способности. Той желаеше да предпази хо
рата от мъртвото заплитане в политическия механизъм, в чиито нечувс
твителни ръце сме попаднали. Оттам е и неговото отвращение към вси
чко механично и изкуствено, недостъпно за каквото и да е духовно оп- 
лодяване и под чиято автоматическа логика трябва да загине всеки по
лъх за живот.

„Но сигурно - казва Хумболт - свободата е необходимото условие, 
без което и най-пламенното начинание не може да произведе някакъв 
целебен ефект от този вид. Онова, което не е избрано от самия човек 
и с което е свързан или към което е отправен, никога не се идентифи
цира с неговото същество и винаги му е чуждо. 'За да го реализира, той 
не използва своите човешки сили, а само някакво механично дресиране."

Ето защо Хумболт търсеше да види дейността на държавата ограни
чена до най-неизбежното и да й повери само онези области, отнасящи 
се до личната сигурност на индивида и обществото като цяло. Всичко, 
което надминаваше тези граници, му изглеждаше като зло и като на
силствено вмешателство в правата на личността, което може да бъде 
само пакостно. В този аспект Прусия му даде най-добрия нагледен при
мер, тъй като в никоя друга страна държавната опека не бе добила тол
кова ужасни форми както там, където под своеволното управление на 
брутални деспоти, крепостта на властта бе едновременно скиптър на 
гражданските дела. Това стига толкова далече, че по време на Фридрих 
Вилхелм, даже и артистите от Кралския театър в Берлин бяха подложе
ни на военна дисциплина и бе в сила една специална заповед, според
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която „артистите които са я нарушили св изпращат В крепост като 
Войници или бунтовници.“ (Едуард Врехезе: „История на Пруския двор“, 
1851 г.) < ■

Същият дух, който видя отчайващата деградация на човека до кате
гория на инертна машина, върховната мъдрост на всяко изкуство, въз- 
насящо и хвалещо пагубното послушание на труда като най-висока до
бродетел, днес празнува своето срамно възкресение в Германия и от
равя сърцата на младежта като убива нейното съзнание и подценява 
напълно нейната човечност. ,  >

Във франция също обновителите на духовния живот преди избух
ване на Великата революция бяха повлияни от идеите на политическия 
радикализъм. Монтескьо, Волтер, Холбах, Дидро, Кондорсе, Хелве- 
ций и някои други имаха за своя школа англичаните. Безспорно усвое
ните от французите идеи получават особен оттенък, което до голяма 
степен може да се отдаде на специалните социални условия в страна
та, съществено различни от тези в Англия. С изключение на Дидро и 
Кондорсе, болшинството от политическите новатори във франция бяха 
по-близо до идеологиите на демокрацията, отколкото до либерализма 
и допринесоха в голяма степен за укрепване на държавната власт, въ
преки острите им атаки срещу абсолютизма, поддържайки сляпата вя
ра във всемогъществото на законодателните структури и писаните за
кони, които впоследствие имаха толкова гибелни резултати.

За Волтер, за когото главното беше „свободата на духа“, по въз
можност най-широка, проблемът за формата на правителството играе
ше ограничена роля. Един просветен монарх, заобиколен от интелекту
алния елит на страната, би задоволил напълно неговите желания. По 
природа Волтер беше един дух, винаги буден за борба в специални слу
чаи против наследените предрадсъдъци и винаги готов да скочи на аре
ната против несправедливостта, обаче той не бе революционер в ис
тинския смисъл на думата. Нищо не му бе по-странно от една социал
на трансформация, макар да фигурира между най-изтъкнатите умове, 
които духовно подготвиха Великата френска революция. Още по-малко 
той може да бъде определен като представител на конкретна политиче
ска система. Поради това той никога нямаше особено влияние в поли- 
тико-социалното оформяне на неизбежната революция, каквото имаха 
Русо или даже Монтескьо.

Същото може да се каже за Дидро, който беше най-всеобхватния 
дух на своята епоха, но именно поради това, беше най-малко адекватен 
като авторитет за някаква партийно-политическа програма. При все то
ва, Дидро в своите заключения за социалната критика стигна много по- 
далече от всичките си съвременници. Той въплъщаваше по-чисто от 
който и да било друг либералния дух на Франция. Въодушевен привър
женик на начеващите природни науки, той се отвращаваше в мисълта, 
си от всяко изкуствено творение, противно на естественото формира
не на обществените форми в живота. Поради тази интерпретация, сво
бодата му изглеждаше началото и края на всяко нещо. Но свободата за 
Дидро беше „възможността да можеш да започнеш от самия себе си 
едно действие, независимо от всякакви минали“ и излага това изобрета
телно в своите „Разговори с Даламбер“. Цялата природа съществува, 
според него, с цел да покаже формирането на феномените от самите
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тях. Ьез свобода историята на човечеството не би имала абоолютно 
никаква стойност, тъй като свободата е, която предизвиква всяка ре
форма в обществото и проправя пътя за всяка оригинална мисъл.

С подобно мислене можеше да се случи само едно, френският мис
лител да стигне до идентични заключения като тези на самия Уйлям 
Годуин. Разбира се, той не резюмира своите идеи както последния в 
един специален труд, обаче те се срещат разпръснати във всичките му 
работи и показват ясно, че и Дидро не се опираше на случайни наблю
дения, чийто дълбок смисъл не стига до неговата съвест, но представ
ляват най-дълбоко съдържание на неговото собствено същество, което 
го кара да говори така. Който и труд да се изследва, ще ни накара да 
усетим един истински свободен дух, несвързан с никаква догма и сле
дователно реализирал своята неограничена способност за развитие. 
Когато четем неговата „Мисли Върху интерпретацията на природата", 
чувстваме веднага, че този прекрасен химн на природата и на всичко 
живо можеше да бъде написан единствено от човек, освободен от вся
какви вътрешни вериги. Такава бе дълбоката същност на личността на 
Дидро, която вдъхна на Гьоте, е когото до голяма степен бе духовно 
близък, думите от познатото писмо до Зелтер:

„Дидро е Дидро, един самотен индивид; този който цензурира него 
и неговите неща е филистер, а те са легион. Хората не знаят да прие
мат от Бога, нито от природата, нито от себеподобните с благодар
ност онова, което е неоценимо. “ *

Безвластническият характер на мисълта на Дидро се изразява 
по най-завършен начин специално в неговите малки ръкописи. Напри
мер в „Разговор на един баща с неговите деца“, който съдържа много 
от собственото детство на Дидро и специално в „Допълнение за пътува
нето до Бугенвил* и в поемата „Абдикацията на един крал на баклата“.

Тази поема дължи своя произход на едно весело събитие. В едно 
малко общество от мъже и жени Дидро бива избран за „крал на бакла
та" и случайността пожелава, че в продължение на три години по съ
щия” случай ще се намира в една пита омесена от тесто с бакла. Първи
ят път, следвайки духът на Рабле, един закон казва на своите подчине
ни: „Бъдете щастливи по ваш начин!“ През третата година обаче в пое
мата той описва как е изморен от своето царуване и се отказва от ко
роната, изразявайки по най-красив начин своята любов към свободата. 
Следващият пасаж показва това по-добре от всичко:

Никога пред хората доброволно
човекът не е пожертвал правата си! »
Природата не е създала ни господар, ни слуга.
Не искам нито да дам нито да приема законите!
И ръцете им бъркат в утробата на предците. ,
Но липсва едно въже да обесим кралете.
Многобройните статии в монументалната „Енциклопедия“, довърш

ването на която се дължи на упоритата настойчивост на Дидро и за 
която самият той дава повече от хиляда статии, също така често изра
зяват ясно неговите основни идеи, макар издателите да употребяват 
цялата си хитрост за да измамят зоркото око на кралската цензура. В 
отдела съставен от неговото перо върху „Властта“ обаче той деклари
ра, че „на никой човек не е дадено от природата право да командва над
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останалите“ и отдава всяко отношение на власт на насилническото 
потисничество, чиято продължителност трае докато господарите се чу
встват по-силни от робите, но се разпада на прах, когато настъпи обра- 
тното положение - когато робите се почувстват по-силни от господари
те. В този случай потисканите преди имат същото право, което е 
служило на техните предишни господари, за да ги подчинят на сво
еволието на своята тирания. ,

Както Волтер, също така и Монтескьо беше под влиянието на анг
лийската конституция и идеите, довели до нейното постепенно израбо
тване. При все това, в противоречие с Лок и неговите последователи, 
той не изхожда от естественото право, чиито слаби страни му бяха не
познати, но се опита исторически да обясни произхода на държавата. 
Той защищаваше мнението, че търсенето на някаква идеална форма на 
държавата, която да има същата валидност за всички народи е илюзия, 
тъй като всяка политическа институция се оформя посредством опре
делени естествени предварителни условия и във всяка страна трябва 
да приеме формите, определени от окръжаващата я естествена среда. 
Така обаче той заключава в своя капитален труд „Духът на законите“ с 
голяма острота, че обитателите на една плодородна територия са пове
че изложени на опасност от опустошения от военни нападения, изобщо 
ценят по-малко своята свобода и по-лесно се подчиняват на някой дес- 
пот, който им обещава покровителство срещу външни атаки, отколкото 
жителите на неплодородните планински райони; при това мотивира сво
ето мнение с различни интересни примери от историята.

Истинският политически идеал на Монтескьо бе конституцион- 
ната монархия по английски модел, базиран на представителната си
стема и разделение на властите, за да не се излагат на постоянната 
опасност от акумулиране на всякакви средства за власт в едни и същи 
ръце правата на гражданина и съществуването на църквата. Френският 
мислител прави разлика между деспотизма, при който всяко действие 
на държавата е обосновано от свободното решение на краля в истинс
ките монархии, дори и републики, където всички проблеми на общест
вения живот се решават със закони. Законите за Монтескьо не са ре
зултат от своеволието, но отношения на нещата помежду им и отноше
нието им с хората. Макар самият той да декларира, че значението на 
закона не трябва да се търси в неговата външна принуда, а във вярата 
на човека в неговата полезност, въпреки че не може да не се признае, 
че неговите идеи, които имаха голямо влияние върху начина на мислене 
по негово време, допринесоха много за развитието на това сляпо вяр- 
вайе в закона, характеризиращо природата на Великата революция и 
демократичните претенции на XIX век. Монтескьо е, така да се каже, 
прехода от либерализма към демокрацията, която трябваше да на
мери в личността на Русо своя най-виден представител. ^
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ГЛАВА X  a 
ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ДЕМОКРАЦИЯ ,

Връзките на либерализма с демокрацията. Идеята на Русо за „об
щата воля“. Русо и Хобс. Русо като създател на модерната държав
на реакция. Социалният договор и равенството пред закона. Кон
цепцията на Русо за правото. Демокрация и диктатура. Влияние на 
Русо във френската революция. Якобинците като заветни екзеку- 
тори на монархията. Централизмът. „Кралят слънце“ и „Нацията 
слънце“. Национализъм и демокрация. Нацията като представител 
на „общата воля“. Новият суверен. Национализмът като култ на но
вата държава. „Националната воля“. Наполеон, наследник на нова
та идея за държавата. Мечтата за национално всемогъщество на 
държавата. Трансформация на обществото. Гражданинът като вой
ник. Новата мечта за могъщество.

Съществува една значителна разлика между либерализъм и де
мокрация, основаваща се на две различни интерпретации за връзките 
между индивида и обществото. Нека предварително отбележим, че тук 
имаме предвид най-вече социапполитическите течения на либерализ
ма и демокрацията, а не претенциите на либералните и демократически 
партии, които са свързани повече или по-малко с първоначални си иде
али, сходни с отношенията и реал-политическите опити на работничес
ките партии, включително тези на социализма. Преди всичко обаче тря
бва да се пазим да смесваме либерализма с икономическите концеп
ции на така наричания манчестериапизъм, което често се случва.

За либерализма е валидна също така старата максима на Протагор, 
според когото човекът е мерило за всички неща. Изхождайки от това 
разбиране, той преценява дали социапната среда е благоприятна и по
лезна за естественото развитие на индивида или прегражда пътя на 
неговата свобода и лична независимост. Неговото разбиране за обще
ството е, че то е резултат на един органичен процес, призван да задо
волява естествените нужди на хората и определя техните свободни об
щности, които съществуват докато това е необходимо. Колкото по-мал- 
ко прегради се издигат в този естествен ход на нещата, толкова по- 
лесно и с по-малко търкания и конфликти ще протичат обществените 
процеси и в толкова по-голям размер човекът ще може да се чувства 
щастлив от своята лична свобода и независимост.

От тази гледна точка също така либерализмът преценява държава
та и всяка правителствена форма. Неговите защитници вярваха, че 
едно правителство е необходимо за известни неща, но ясно разби
раха, че всяка форма на правителство застрашава свободата на чо
века, поради което се опитваха винаги да предпазят индивида от узур- 
пациите на правителствената власт и му оставяха възможно по-голям 
простор на действие. Администрацията на нещата ги интересуваше по
вече отколкото управлението над хората. Следователно държавата за 
тях имаше право на съществуване, само доколкото нейните органи по
кровителстват личната сигурност на гражданина срещу насилствени ата
ки. Държавното конституиране за либерализма има отрицателна при-
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рода; крайната цел и всички социално-политически съображения на не
говите представители се състояха в трайно осигуряване на възможно 
най-голяма свобода за индивида. 1

Противно на либерализма, отправната точка на демокрацията бе 
схващането за колектива: народът, обществото. И точно с тази абст- 
рактна представа, върху която се спираше демократичната мисъл, мо
жа да се стигне до такива срамни резултати, които по природата на 
нещата трябваше да окажат толкова вредно влияние върху индивидуал
ния живот на човешката личност и особено - когато е обкръжена от 
ореола на една въображаема концепция за свободата, чиято стойност 
или липса на стойност трябваше да бъде доказвана. Русо, истинският 
пророк на модерната идея за демократичната държава, в своя „Социа
лен договор“ бе противопоставил „ върховенството на народа срещу вър
ховенството на краля". По този начин той превърна суверенитета на 
народа в символ На свободата срещу тиранията на стария режим. По 
този начин демократичната идея се превърна в мощен импулс за про
мени и доказа, че никоя власт не става по-силна, ако не потърси да се 
опре върху принципите на свободата.

В своите философско-социални размишления Русо се опираше съ
що така на доктрината за социалния договор, която бе заел от пред
ставителите на английския политически радикализъм; тази доктрина вдъ
хна сила на неговото дело да нанесе жестоки рани върху кралския аб- 
солютизъм във франция. Това е и причината, поради която и до днес се 
изказват толкова противоречиви мнения за Русо и неговите доктрини. 
Всички знаят до каква степен неговите идеи спомогнаха за падането на 
стария режим и колко силно хората през Великата революция бяха по
влияни от неговите доктрини. Но точно поради това, общо взето, се 
забравя, че в същото време Русо стана апостола на една нова полити
ческа религия, чиито последици за свободата на човека бяха не по- 
малко вредни, отколкото вярването в божествения произход на нация
та. В действителност Русо бе един от изобретателите на абстрактната 
идея за държавата, появила се в Европа след като бе завършен фети- 
шисткия етатичен период, изразен в личността на абсолютния монарх. 
Не без основания Бакунин наричаше Русо „ист инският  т ворец на 
модерната реакция“. Той бе един от духовните бащи на уродливата 
идея за някакво политическо провидение, което управлява всичко, об
хваща всичко, не губи никога от поглед човека и безмилостно слага 
печата на своята върховна власт. Русо и Хегел - всеки по свой маниер 
- станаха пазачи на модерната държавна реакция, която издигна днес 
фашизма във върховна категория на своето величие. С разликата!, че 
влиянието на „Гражданина на Женева'' в процеса на това развитие бе 
по-голямо, понеже неговото дело можа да раздвижи много по-дълбоко 
общественото мнение в Европа, отколкото това можеше да стори Хе
гел с мъглявия си символизъм.

Идеалната държава на Русо е институция построена изкуствено. 
Той бе научил от Монтескьо да обяснява различните държавни системи 
съобразно климатичната обстановка на всеки народ, но все пак след
ваше стъпките на политическите алхимици на своето време, които изг
раждаха от „неблаговидните елементи на човешката природа “постройка 
с надежда, че ще могат един ден да добият чистото злато на абсолютна-
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та рационална държава от ретортата на своите безплодни спекулации. 
Той бе твърдо убеден, че онова, което е важно, е само намирането на 
точната форма на управление и най-добрия начин на законодателство, 
за да направи от хората съвършени същества. Така той декларира в 
своите „Изповеди":

„Намерих, че първата среда за прогреса на морала се съдържа В поли
тиката, която атакува нещата както пожелае и оформя характера на 
народа съгласно формата на управление, което е характерно. В това 
отношение, целият проблем отново се свежда до търсене на по-добра 
форма на държавата, а именно: каква трябва да бъде В същност форма
та на управлението, за да се направи един народ най-виртуозен, обра
зован, учен; с една дума най-добрият в пълния смисъл на думата“,

Тази концепция е характерна от теоретична гледна точка за всички 
демократически идеологии изобщо и специално за манталитета на Ру
со. И тъй като демокрацията тръгва от разбирането за колектива и след 
това дава място на индивида, човекът за нейните представители се пре
върна в абстрактно същество, с което може да се правят опити докато 
той добие желаната духовна форма и се превърне в модел, подходящ 
за държавните форми. Не напразно Русо наричаше законодателя „ме
ханик, който открива машината.“ В същност модерната демокрация 
специално греши поради нещо механично, зад чийто ангренаж изчезва 
човекът. Но тъй като даже и демокрацията, както Русо я вижда, не мо
же да върви без човека, тя го връзва в Прокрустовото ложе да добие 
такава духовна форма, каквато държавата изисква.

Ако Хобс искаше да види в лицето на монарха временното въплъ
щение на абсолютната власт на държавата, пред която правата на ин
дивида не съществуват, Русо измисли схема, на която предостави съ
щото абсолютно право. „Левиатан", който Русо имаше предвид, полу
чава властта си от колективното схващане, наречено „колективна во
ля“. Колективната воля за Русо не бе нещо при което волята на всички 
се получава от сбора на индивидуалните воли на всеки и стигна по този 
начин до абстрактната концепция за една обществена воля, където „об
щата воля" е непосредствен резултат от „социалния договор“ от който 
изникна неговото схващане за политическото общество - държавата. 
Ето защо общата воля е винаги права и винаги непогрешима, понеже 
нейното действие при всички случаи има за цел общото благоденствие.

Тази идея на Русо се ражда, от религиозното въображение, което 
има своите корени в понятието за някакво политическо провидение, 

* което като такова е надарено със способността на „всезнание и съвър
шенство“ и затова не може да се отклони от истинския път. Всяко инди- 
видуапно възражение против намесата на подобно провидение е рав- 
носилно на политическо богохулство. В интерпретацията на общата во
ля индивидите могат да грешат понеже „народът никога не се оставя gt 
бъде прелъстен - както казваше Русо т обаче често се оставя да бъде 
заблуден.11 При все това, общата воля остава недокосната пред всякак
ва фалшива интерпретация и витае както божествения дух над водите 
на общественото мнение. То може понякога да изпадне в отклонение, 
но отново се връща в центъра на, общественото равновесие, подобие 
евреите, отклонили се от пътя на Йехова. Тръгвайки от този въобража- 
ем ъгъл, Русо отхвърля всяко частно сдружение вътре в държавата, тъй
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като чрез него се помрачавало ясното разпознаване на общата воля.
Следвайки тези стъпки, якобинците заплашваха със смъртно нака

зание първите опити на френските работници да се групират в профе
сионални съюзи и декларираха, че националното представителство не 
може да търпи „държава в държавата“, понеже чрез тези съюзи щяло 
да се помрачи чистия образ на общата воля. Днес болшевизмът в Ру
сия и фашизмът в Германия и Италия си присвояват същата докт
рина и забраняват всякакви съюзи, освен онези, които вървят в 
крак с държавните органи. ?

Така се роди една нова тирания от идеята за общата воля, чиито 
вериги ставаха толкова по-здрави, колкото повече се кичеха с фалши
вия блясък на една въображаема свобода. Свободата на Русо бе толко
ва инертна и схематична, каквато бе и неговата фамозна концепция за 
общата воля. Русо се превърна в творец на нов идол, комуто човекът 
принася в жертва свободата и живота си със същата жар, с каквато бе 
правил това пред падналите идоли от миналото. Пред неограничения 
суверенитет на една въображаема обща воля, всяка независимост на 
мисълта се превърна в престъпление, всеки разум, както казва Лю
тер, в „проститутка на дявола. “ За Русо държавата се превърна в тво
рец и пазител на всяка нравственост, срещу която не може да същест
вува никакво друго етично разбиране. Това бе само едно преповторе- 
ние на престарялата кървава трагедия: Бог е всичко, човекът нищо!

Много неискреност и ослепяваща мистификация има в доктрината, 
на Русо, които могат може би да се обяснят единствено с ужасяващото 
тесногръдие и болезнено недоверие на този човек. Колко отчайваща 
хитрост и отвращаващо лицемерие се крият в тези думи:

„Накрая, за да не бъде празна формула, общественият договор вклю
чва следното задължение, което единствено може да има валидност и 
то гласи така: онзи, който откаже да се подчинява на общата воля, 
трябва да бъде заставен да го направи от всяка отделна корпорация, 
което не означава нищо друго освен, че ще го задължи да бъде свобо
ден“ (Ж. Ж. Русо: „Социалният договор, част 1, глава 7)

Ще бъде задължен да бъде свободен! Свободата в затворническа
та риза на държавната власт! Съществува ли някоя пародия за свобо- 
дняшко чувство по-лоша от тази? И този човек, чийто болен мозък из- 
мъти такава чудовищност, все още се превъзнася като апостол на сво
бодата! И след всичко това се вижда, че концепцията на Русо не е ни̂  
що друго, освен резултат от един абсолютно доктринерски начин на 
мислене, който жертва всички живо на мъртвата механика на една тео
рия, чиито представители g упоритостта на луд газят върху човешките 
съдбини, като че ли те са сапунени мехури. За истинския човек Русо 
имаше толкова неверна представа, колкото и Хегел. Неговото „човешко 
същество“ бе изкуствен продукт роден в реторта, човече на политиче
ски алхимик, което отговаря на всички изисквания, които общата воля 
му е приготвила. Той не е господар на собствения си живот, дори и на 
собствената си мисъл. Той чувства, мисли и действа с механичната пре
цизност на машина, поставена в движение qt една фикс идея. Ако въп
реки това е жив, то е само благодарение на милостта на едно „полити
ческо провидение“ и докато не възразява против неговото съществува
не. . >
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Впрочем „целта на социалния договор е запазване на договарящите".
„Който иска целта, иска също и средствата, а те са съпътствани 

от известни рискове, даже и загуби. Който желае да запази живота си 
за сметка на другите, трябва също така да го пожертва за тях, кога
то това се налага. Именно поради това гражданинът на държавата не 
вижда опасността, на която законът иска да го изложи. И когато кра
лят (или държавата) му казва: „Необходимо е да умреш за държавата', 
той трябва да умре, тъй като дотогава е живял при това условие на 
сигурност и животът му не се дължи вече само на природата, а е усло
вен дар от държавата.“ („Социалният договор“, част 2, глава 5)

Онова, което Русо наричаше свобода, е свободата да правиш то
ва, което държавата като страж на общата воля-ти заповяда. Това е 
нагласата за всяко човешко чувство, акордирано с един единствен тон, 
премахване на богатото разнообразие на живота, механично фокуси
ране на всеки стремеж към определена норма. За постигане тази глав- 
на задача на законодателя, Русо играе ролята на върховен политичес
ки жрец, облечен със светостта на своето министерство. Неговото за
дължение се състои в това - да коригира природата и превърне човека 
в своеобразно политическо творенИе, което няма нищо общо със своя
та първична същност,

„Онзи, който се осмели да даде институции на един народ, трябВа 
да се чувства силен, за да преобрази, така да се каже, човешката при
рода, да превърне всеки индивид, който сам по себе си е едно завършено 
солидно цяло, в част от едно по-голямо такова, от което казаният 
индивид получава в известен смисъл живота и съществуването си. С 
една дума, той трябва да отнеме на човека неговите собствени сили и 
да му даде други, които са му непознати и с които не знае да си служи 
без чужда помощ. Колкото no-мъртви и нищожни станат Естествени
те сили, толкова по-големи и no-трайни са придобитите и толкова по- 
солидно и съвършено е творението." („Социалният договор“, част 2, 
глава 7) л

От тези думи ясно прозира античовешкият характер на тази докт
рина. Релефно изпъква по най-очевиден начин непреодолимото проти
воречие между първоначалните идеи на либерализма и демокрацията) 
Русо и неговите последователи. Либерализмът, който изхождаше от ин
дивида, виждаше в него възможности за разгръщане на способностите 
му и създаване условия за живот при истинска свобода, желаеше едно 
състояние на нещата, което не спъва естественото развитие и оставя 
на индивида най-широка възможност да изживее своя собствен живот 
На това мислене Русо противопостави унифицирания принцип на демо 
крацията, която прокламира равенството на всички граждани пред за
кона. И макар с основание да предвиждаше опасността от еднообраз 
ното движение на своята политическа машина над многото и най-раз 
лични наклонности на човешката природа, той предпочете да замени 
естествената същност на човека с изкуствения сурогат, който предос 
тавя на гражданина способността да действа единствено е ритъма на 
машината.

Тази ужасна идея, която се стремеше не само към пълно разруша 
ване на индивидуалността и изобщо смазване на всеки хуманизъм, по 
стави условия в интерес на държавата, които намериха своето етичнс
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оправдание в понятието за общата воля. Всичко живо тук се парализи
ра и свежда до една схема; всеки органичен процес се заменя от рути
ната на машината. Политическата техника поглъща всякакъв личен жи
вот, както техниката на модерната икономика поглъща душата на про
изводителя. Най-ужасното е, че тук не се касае до непредвидени резул
тати от някаква доктрина, чиито последици изобретателят не е могъл да 
предчувства. При Русо всичко се прави съзнателно и с логична вътре
шна последователност. Нормалният човек за него съществуваше един-' 
стеено до сключване на „Социалният договор“. С това неговата роля 
приключва. Всичко, което се появи по-късно е продукт на обществото, . 
превърнато в държава: политическият човек.

„Естественият човек е едно цяло само за себе си. Той е числената 
единица, абсолютното цяло, което има връзка само със себе си и свои
те подобни. Човекът гражданин е една дробна единица, функционираща 
със своя числител и чиято стойност е в отношението му с цялото, 
каквото е общественото тяло." (Ж. Ж  Русо: Емил или За възпитание
то, част 1) 1

Оттук произтича един от най-странните феномени, при които с'амият • 
индивид очевидно третираше пренебрежително културата и призовава
ше за „завръщане към природата"; човекът, който по сантиментални при
чини отхвърли мисловната способност на енциклопедистите, чиито пи
сания предизвикаха сред неговите съвременници толкова силно жела
ние за простия естествен живот. Рядко един човек е изнасилил така 
човешката природа, както теорията на държавата, която по-зле и от 
най-жестокия тиранин събра всички крайности, за да ги съгласува с 
техниката на законите. . *

Би могло да се възрази, че либерализмът също така се опираше на 
една фикгивна предпоставка, тъй като доктрината за личната свобода 
трудно се хармонизираше със съществуващата икономическа система 
тогава. Без съмнение, настоящето неравенство в икономическите ус-. 
ловия е постоянна заплаха за свободата на индивида и води неизбеж
но към растящо заробване на трудовите маси. Но същото може да се 
каже за „равенството пред закона“ на което се опира демокрацията. 
Безспорен е фактът, разбира се, че собствениците винаги намират 
начин да корумпират съдебната система и да я поставят в своя услу
га. Богатите и привилегированите са също така онези, които правят за
коните във всяка страна, но не това е най-важното. Ако либерализмът 
не успя практически да преодолее една икономическа система, бази
рана на монопола и класовото разделение, то не бе защото бе сгрешил 
точността на отправната си точка, но защото бе невъзможно едно спон- 
танно естествено развитие на човешката личност в система, която има
ше своя корен в срамната експлоатация на голямата маса от членовете 
на обществото  ̂ Не може човек да е свободен нито политически нито 
лично, докато икономически е под властта на трети и не може да се 
измъкне от това положение. Това отдавна признаха хора като Годуин, 
Уорън, Прудон, Бакунин и много други, с което стигнаха до убежде
нието, че господството на човека над човека не ще изчезне, докато 
не се сложи край на експлоатацията на човека от човека. *

„Идеалната държава“  каквато търсеше Русо, никога не ще ос
вободи човека, даже и когато ползва най-голямото въобразимо равен-
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ство в икономическите условия. Свободата не се създава, когато се 
търси начин как да се отнемат способностите и нуждите на хората като 
се подменят с чужди, за да действат като автомати на общата воля. От 
сферата на казарменото равенство никога не ще изникне дух за свобо
да. Грешката на Русо -  ако може да се говори за грешка при него - е в 
основата на неговите социални теории. Неговото разбиране за някаква 
въображаема обща воля бе като Молох, който изяжда човека.

Ако политическият либерализъм на Лок и Монтескьо се стреме
ше към разделяне на държавната власт за да се постави преграда на 
правителствената рласт и се предпазят гражданите от нейните неза
конни узурпации, Русо отхвърли тези основни идеи и се подигра с фи
лософите, които не могат да разделят властта на държавата „б нейния 
принцип, но в замяна желаят да я разстроят по отношение нейните 
задачи. “Якобинците действаха в същото направление, оставяйки встра
ни разбирането за  разделението на властите, предвидено в конститу
цията и прехвърлиха на Конвента наред с законодателните задачи съ
що така и администрацията и правосъдието, като по този начин може
ше по-лесно да се установи преминаването към диктатурата на Робес
пиер и неговите привърженици.

Позицията на либерализма относно „Вродените и неотменни права 
на човека“, както ги излага Лок и както no-сетне намериха израз в „Де
кларацията за правата на човека“, също така се различава от демокра
тичната концепция на Русо. За представителите на либерализма тези 
права означават специална област, в която никое правителство не тря- 

/ бва да навлиза: това бе царството на човека, което трябваше да бъде 
закриляно срещу всякаква държавна регламентация. С това се търсе
ше да се подчертае, че извън държавата трябва да съществува нещо 
повече и че това повече е най-ценният и нетленен елемент в живота. 

Много различна бе позицията на Русо и на демократичните движе- 
. ния в Европа основаващи се на неговата доктрина, доколкото не бяха 

смекчени от либералните идеологии, какъвто бе случаят конкретно в 
■ Испания и с демократите в Южна Германия от 1848 -1849 г. Русо говоре

ше също така за „естествените права на човека“, обаче тези права, 
според неговото разбиране, имат корените си в държавата и са пред
писани от правителството: ■

„Общо взето се приема, че частта от власт, блага и свобода, кои
то всеки един получава от социалния договор, е само тази, чието полз
ване има значение за общото; обаче е необходимо да се приеме също 
така, че само държавният глава трябва да определя необходимостта 
от тази делегирана част.“ („Социалният договор“, част 2, глава 4) 

Според Русо естественото право не е право на човека намиращо се 
извън сферата на действие на държавата; това право по-скоро същес
твува доколкото държавата няма нищо против и неговите граници са 
подложени всеки момент на корекция от страна на държавния глава. 
Следователно не съществува лично право. Малкото, което притежава 
индивидът като лична свобода, той го притежава, така да се каже като 
заем от държавата и последната може всеки момент да си го вземе 
обратно. Малко значение има, когато Русо се опитва да подслади гор
чивия хап на добрия гражданин, заявявайки:

„Всички услуги които гражданинът може да направи на държавата,

142



Национализъм и култура

са задължителни когато последната ги поиска, но тя от своя страна 
не може да налага на подчинените никакъв излишен товар за общество
то, даже и да иска това, тъй като според законите на разума, също 
както и според законите на природата, нищо не се прави без основа
ние. “ >

Наистина невъзможно е да се измисли по-лоша измама, откриваща 
още от пръв поглед вътрешната неискреност да се припише на най- 
очебиещия деспотизъм ореолът на свободата. Може би е утешително, 
че според закона на разума нищо не се случва безпричинно, но съвсем 
не е така, когато се предупреждава, че не гражданинът, а ръководите
лят на държавата е, който трябва да дава оценка за причината. Когато 
Робеспиер предаваше многобройни жертви на палача, сигурно не 
правеше това за да създаде практическа институция на храбрите пат
риоти, основана върху изобретението на доктор Гилотен. Друг бе моти
вът, който вълнуваше неговия мозък; той имаше предвид идеалната струг 
ктура на „гражданина от Женева“ като цел на всяко държавно изкуство 
и тъй като парижаните в забавния си живот не желаеха републиканска
та добродетел да пусне корен, той се опита да прибегне за това дело до 
сатъра на майстор Сансон. Ако добродетелта не желаеше да се появи 
дсброволно, трябваше да й се дадат съответни права посредством те
рора. Адвокатът от Арас имаше сигурно своите причини, които си стру
ваха голямата цел и за да я постигне, той отне от човека = съгласно 
аргумента за общата воля - първото и най-главно негово право, което 
включва в себе си всички други: правото на живот, 1

Русо, който се възхищаваше от Калвин и го смяташе за голям дър
жавник, чийто доктринерски дух означава много, сигурно имаше пред
вид в концепцията за своя „Социален договор“ и родния си град Жене
ва. Само в една малка община от швейцарски кантон беше възможно 
народът да се произнася на общи събрания върху всички закони и да си 
въобрази, че представителството е единствено за изпълнителните ор
гани на държавата. Самият Русо призна много добре, че една форма на 
управление като тази, която той предлагаше, не бе пригодна за по-голя- 
ма държава. Той имаше даже намерение да развие „Социалният дого
вор" в друга книга, която да се занимае с този проблем, но не я написа. 
В своя труд „Разсъждения върху управлението в Полша“) той приема де
путатите също така като представители на народната воля, обаче им 
отдава роля на функционери по чисто технически въпроси, които не 
могат да прибавят никакъв принос напична воля към общата воля. Въо
бще той вярваше, че може да облекчи донякъде злото на самото пред
ставителство чрез често подновяване на представителните органи.

Когато Русо в своите разсъждения върху представителната систе
ма - които съдържат известни добри мисли - се отнася е предпочита
ние към републиканските общества от античността, не трябва от то
ва да се заключи, че античната демокрация е имала сходство с негови
те лични разбирания. Даже и гражданското право на римляните приз
наваше цяла серия от лични свободи, които не бяха засегнати от дър
жавната опека. В гръцките градове-републики такава уродлива идея ка
то теорията за общата воля не би била разбираема. Мнението, че зако
нодателят има правото да отнеме естествените качества на хората и да 
ги замени с, чужди такива, би изглеждало на гърците като болестно съ
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стояние на неуравновесен ум, тъй като неизчерпаемото разнообразие 
на богатата култура на индивида може да се обясни главно с това, че му 
е била предоставена най-широка възможност да развива своите есте
ствени способности и да действа творчески. Не, тази ужасна мисъл е 
първичен продукт на „гражданина от Женева" и тя по-късно се наложи 
и в други страни, благодарение на френските якобинци. В този смисъл 
модерната демокрация е противоположност на либерализма, една 
позитивна консервативна сила на държавата.

Това е причината, поради която има серия пътища, които тръгват от 
демокрацията и стигат до диктатурата; при либерализма такива пътища 
няма. Русо поддържаше също така и диктатурата при известни условия 
и я оправдаваше в интерес на общата воля. Затова той предупреждава
ше срещу една прекомерна.закостенялост на законите, което, при из
вестни обстоятелства, би могло да даде вредни резултати за държава
та* Този който декларира общата неограничена върховна воля като й 
призна неограничена власт над всички членове на обществото;- който 
не виждаше в свободата друго, освен задължението да се изпълняват 
законите и подчинението на общата воля, не можеше да види нищо ужа
сяващо в мисълта за диктатурата. Той отдавна вътрешно беше пожерт
вал човека пред някакъв призрак и му липсваше разбиране за свобо
дата на индивида. Там където се създаде такова положение, там разцъ
фтява буренът на всякакъв вид тирания.

Добрите ученици се хванаха за думите на учителя. Сухи педанти 
като Робеспиер и тесногръди фанатици като Сен Жюст, Кутон и дру
ги, се заловиха със задачата да „променят“ хората според своето 
разбиране и създадоха онзи могъщ държавен апарат, който задуши в 
кълн всякакво чувство за независимост и изкова ново робство за чо
века в името на свободата. В действителност концепцията на якобин
ците за свободата не бе нищо друго, освен механично включване на 
индивида в абстрактното понятие за нацията, безусловното подчине
ние на всяка лична воля на императива на новата държава. Никога във 
франция не бе имало период с толкова приятели на законите, както 
през епохата на Великата революция. Законът се превърна в олтар на 
нацията, в инертен фетиш, в който затвориха духа, в чудотворно средс
тво, което трябваше да реализира всяко стремление. *Духът на закони
те“ бе действително застанал над нацията. Хората от Конвента се чув
стваха като родители на законовите хартии на страната. „Законът уре
жда бъдещето - декларира Сен Жюст в Конвента, следвайки идеите на 
Русо - неговият проблем е да търси доброто, неговата мисия е да фор
мира хората по начин да бъдат съгласни с неговата воля. “

Вярваше се, че така посредством законите ще се излекуват всички 
злини на човечеството и по този начин бяха поставени основите на 
една нова власт, която впоследствие се оказа по-вредна отколкото ре
акционната догматика на Боналд, Шатобриан и де Местр. Напразно 
те полагаха усилия да вдъхнат живот на една мъртва схема и събудят за 
нов живот едно минало, което безвъзвратно бе погребано в боклука на 
времето. Хората на Конвента обаче подготвиха пътя на една нова реак
ция не в името на легитимизма, а под девиза за свободата, равенство
то и братството. Пагубното вярване във всемогъществото на законите 
и повече или по-малко свръхчовешката мисия на законодателя, преми-
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нава като червена нишка във всички речи и публични прояви на якобин- 
ците-държавници и стана непоносима за желаещите да изявяват сво- 
бодняшки чувства. С вярата в чудотворната сила на законите се разви 
и желанието да се подчини всяка проява на обществения и индивидуа
лен живот. Всичко се централизира: управлението, законодателството, 
публичната администрация, религията и легалното убийство в лицето 
на „Революционният терор“.

В началото народните революционни сили в градовете и по-специ- 
ално в селата се възпротивиха с голяма енергия срещу това общо ни
велиране и борбата на централната власт с общините често приемаше 
жесток характер, специално в Париж, където общинската администра
ция влияеше силно върху хода на революционните събития. На тази 
съпротива на общинските корпорации срещу националното представи
телство трябва именно да се благодари, че революцията не спря пое- ' 
ред пътя и разруши из основи стария режим. Но с растящото влияние 
на якобинците, малко по малко беше преодоляна всяка съпротива сре
щу централната власт на държавата. Конвентът все повече се месеше 
в работите на местната администрация и подчини хода на събитията в 
общественото развитие под свой надзор. Всяка местна независимост 
бе систематически ограничавана или унищожавана. Правата на общи
ните и провинциите изчезнаха или бяха сведени до минимум. Старите 
общински администрации бяха заместени от държавната Префектура, 
която ръководеше всичко от Париж и парализираше всяка локална ини
циатива. . ч ’

По този начин, доброто и злото за милиони хора се повери на вър- 
ховното вмешателство на една централна корпорация, чиито предста
вители се смятаха като „машинисти в машината“>- казано с думите-на 
Русо - и поради това забравяха напълно, че онези, които трябваше да 
им послужат като опитни зайци за да изпитат политическата мъдрост 
на „гражданина от Женева“, бяха живи хора. И тъй като истинското дей
ствие и безпокойство на тези избраници остават скрити за простия ра
зум на средния гражданин, именно тази скрита дейност се превръща в 
неизчерпаем извор на всякакъв вид сляпа вяра в непреходността на 
някакво политическо провидение, което става толкова по-силно, кол- - 
кото повече изчезва увереността у хората в техните собствени сили. 
Чисто човешкото избледнява пред свещената външност на политичес
ката институция; както вярващият не вижда човек в свещеника, а го 
вижда обкръжен с ореола на божествеността, така законодателят се 
появява за простия гражданин с ореола на земно провидение, което 
има за мисия решаване съдбата на всички.

Това вярване се превърна не само в съдба за простодушния човек 
от народа,'но даде своя отпечатък и върху говорителя и проповедника 
на така наричаната „обща воля“. Именно поверената му задача все по
вече го отдалечаваше от реалния живот. Тъй като всяко негово дейст
вие и тежнение клонеше към съгласуване на всички обществени неща, 
мъртвият механизъм и движения на машината малко по малко се прев
ръщаха в символ на такова съвършенство, зад което изчезва напълно 
истинският живот с неговото безкрайно разнообразие. Поради това той 
смята всяко незаконно движение, всеки импулс произтичащ от народа 
- като неконтролирана вражеска сила, която заплашва неговото изкус-
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твено създадено обкръжение. Доколкото тази неконтролируема сила, 
която не се съобразява с мненията на държавните мъже или откаже да 
приеме послушанието, към каквото я задължава законодателят, тя тря
бва да бъде принудена чрез сила да замлъкне в името на тези „Върховни 
интереси", които винаги се появяват, когато се случи нещо извън сфе
рата на бюрокрацията. Той се чувства легитимен пазител на тези вър
ховни интереси и живо въплъщение на тази обща метафизическа воля, 
която движи мистериозно новото същество. Търсейки да приведе и вси
чки феномени на обществения живот в съзвучие с машината, човекът 
превръща сам себе си полека-лека в машина. Човекът Робеспиер вед
нъж произнесе красноречиви думи против ужасната институция на смър- 
тната присъда. Диктаторът Робеспиер направи от гилотината „олтар 
на отечеството“, очистителен инструмент на патриотичната нравстве
ност.

В действителност хората от Конвента не бяха изобретателите на по
литическата централизация. Те само продължиха по свой маниер оно
ва, което монархията им бе оставила в наследство, довеждайки до край
ност стремежите за национапно единство. Френското кралство от вре
мето на филип Красиви не преставаше да прави опити за установява
не политическо единство на страната под знамето на абсолютната мо
нархия. Представителите на кралската власт не отстъпваха пред никак
ви средства и предателствата, убийствата, фалшификациите на доку
менти и други престъпления им изглеждаха винаги добри, когато обе
щаваха успех. Управленията на Карл V, Карл VII, Людовик XI, фран- 
циск I и Хенрих II представляват най-важните жалони на това раз
витие към неограничена монархия, която достигна своя най-пълен 
блясък по време на Людовик XIV след предварителната работа на 
Мазарини и Ришельо.

Великолепието на „кралят-слънце“  изпълни всички страни. Армия от 
продажни куртизанки, шутове, артисти - които живееха по милост на 
двора - имаше за мисия да обкръжи с многоцветен блясък славата на 
деспота маниакза величие. Във всеки двор се говореше френски, флир
туваше се по парижки маниер и се имитираха френските обичаи и кур- 
тизански церемонии. И най-незначителният селски деспот в Европа бе 
обхванат от манията да имитира Версайл, макар и в малък мащаб. Ето 
защо не е никак учудващо, че Суверенът, имунизиран от всякакъв вид 
чувство за непълноценност, се видя като полубожество и се опи от сво
ето собствено величие. Този сляп овчи екстаз пред личността на краля 
малко по малко-заблуди цялата нация; самата тя се обоготвори в лич
ността на своя крал, както сполучливо се изрази Гобино:

„франция, в своите собствени очи, бе нацията-слънце. Светът се 
превърна в планетарна система, в коята според собственото си мне
ние, франция безспорно заемаше най-малко първото място. Тя не жела
еше да има нищо общо с другите народи, освен със своята ярка светли
на; тя бе убедена, че всички останали се намираха в найггъсти облачни 
мъглявини. Франция, в замяна на тов$, бе франция и в нейните очи ос
таналият свят ежедневно се губеше В една плачевна отдалеченост; 
така тя незабелязано се пропиваше от действително китайски идеи и 
нейната суетност се превърна за самата нея в китайска стена. " (Из 
един некомплектен ръкопис. Немски превод на Рудолф Шльосер: Френс-
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ката съдба в 1870 г.) *-
Хората на Конвента не само бяха приелй от монархията мисълта за 

политическата централизация, но също така и култът, който създадоха 
от нацията, се сблъска тук със своите първи рудименти. В понятието 
„нация“ по времето на Людовик XIV сигурно са включвали само приви
легированите съсловия: аристокрацията, духовенството и нагодилата 
се буржоазия. Големите селски маси и работниците от градовете все 
още не са били зачитани.

Предполага се, че няколко дни преди държавния преврат Наполеон 
е имал разговор с абат Сийес - един от петте членове на Директория
та по това време и по този случай е казал следните думи на талантли
вия теолог, който сполучливо бе преминал всички бури на революция
та: „Аз направих великата нация." На това Сийес отговаря: „Да, защото 
ние преди това направихме нацията." Интелигентният абат имаше пра
во и сигурно е говорил с по-голям авторитет от Бонапарт. Първо тряб
ваше да се роди нацията или, както казва Сийес така сполучливо, да 
бъде направена, преди да може да стане велика. 1 *1

Именно Сийес беше онзи, който от началото на Революцията беше 
вложил в понятието „нация“ неговото модерно съдържание. В прочуто
то си съчинение „Какво е третата държава?“ той поставя три въпроса 
от решително значение: Какво е третата държава?- Всичко. - Какво бе 
досега в политическия ред на нещата? - Нищо. -  Какво трябва да бъде?
- Нещо. Но за да бъде нещо третата държава, трябваше преди това във 
франция да бъдат създадени напълно нови условия. Буржоазията мо-< 
жеше да се наложи единствено, ако предизвикателството на предста
вителството на съсловието бъде заместено с едно национално събра
ние, което да се опре на Конституцията. Затова политическото единст
во на нацията беше първото изискване на революцията, изправено сре
щу раздробяването на държавата. Третата държава вече се усещаше и 
Лакло я декларира в своите „Обсъждания“ от които Орлеанският хер
цог беше взел само нейното име: „Третата държава, това е нацията.“ 

Сийес беше определил нацията в съчинението си като „общество 
на съюзените и н д и в и д и които са „под един общ закон и са представе
ни в същата законодателна корпорация. “ При все това, повлиян от духа 
на Русо, той разширява смисъла на тази чисто техническа декларация 
и направи от нацията предварителната основа на всички политически и 
социални институции. Така нацията за него се превърна в легитимно 
средство на общата воля в смисъла на Русо. „Нейната воля има винаги 
сила на закон, тъй като самата тя е въплъщение на закона. “

От тази интерпретация възникваха от само себе си всички останали 
заключения. Ако нацията бе проводник на общата воля по силата на 
своята същност, тя трябваше да бъде единна и неделима. В този случай 
обаче националното представителство трябваше също да бъде единно 
и неделимо, тъй като само то имаше свещената мисия да интерпретира. 
националната воля и я направи разбираема за гражданите. Всички ча
стни домогвания на съсловия или класи изчезваха пред нацията. Нищо 
не можеше да съществува преди нея, даже и специалните организации 
на църквата. Така Мирабо малко след паметната нощ на 4-ти август 
каза в Националното събрание:

„Никой национален закон не е поставил духовенството като посто-
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янно тяло в държавата. Никой закон не е лишил нацията от правото да 
изследва дали е уместно служителите на религията да представляват 
съществуваща политическа корпорация, способна да наследява и при
тежава. Могат ли обикновените граждани като поднасят своите иму
щества на духовенството и последното ги получава, поради това да му 
се даде правото да съставлява специална държава в държавата? Всички 
членове на духовенството са функционери на държавата. Службата на 
духовенството е публична институция. Както войника, така и свеще
ника е в служба на нациятаt “ #

Не напразно братът на краля, граф Д’Артоа, в съгласие с другите 
владетелни принцове-, в своите „Мемоари представени пред краля...“ бе 
протестирал против новата роля, която си бе присвоила нацията, пре
дупреждавайки краля, че ако приеме подобни идеологии, това немину
емо ще доведе до сриване на монархията, църквата и всички привиле
гии. В действителност, осезателните изводи от тази нова интерпрета
ция бяха премного ясни. Ако нацията като представител на общата воля 
стои над всички и всичко, кралят би бил вече нещо друго, но не и най- 
висшия функционер на националната държава. Но в този случай зави
наги би отминал.часът, в който един „християнски крал“ можеше да си 
позволи да каже чрез устата на Людовик XIV: „Във франция държавата 
не представлява никаква корпорация: тя съществува изключително чрез 
личността на краля. “

Дворът осъзна много добре опасността, която го застрашаваше и 
отправи няколко застрашителни жестове, обаче беше вече много къс- 
но. На шестнадесети юни 1789 г. представителите на третото със
ловие, към които се бе присъединило също така и низшето духовенст
во, по предложение на абат Сийес, се обявяват за Национално съб
рание, базирайки се на това, че представляват 96 % от нацията и че 
останалите 4 % имат свободата всеки момент-да се присъединят към 
тях. Превземането на Бастилията и маршът към Версайл упражниха мал
ко след тази декларация необходимия революционен натиск. По този 
начин се изпълни съдбата. Едно старо вярване бе отнесено в гроба, за 
да даде място на друго ново: „суверенитетът на краля" трябваше да 
свали знаме пред „суверенитета на нацията.“ По този начин бе кръс
тена модерната нация, помазана с демократически зехтин, тъй като са
мо така можеше да добие значението, което й бе отредено от история
та на Европа впоследствие.

В действителност по този начин положението бе напълно изяснено, 
тъй като в самото Национално събрание имаше едно значително тече
ние, ръководено от Мирабо, което заедно с него се произнасяше в 
полза на едно „народно царство“, стремейки се по този начин да спаси 
суверенитета на краля, нещо при дадените условия все още възможно. 
Това стана ясно специално при обсъжданията за редактирането на „Де
кларацията за правата на. човека и гражданина“, къДето последовате
лите на Русо и тези на Монтескьо се срещат често лице срещу лице. 
Ако последните можаха да имат успех, доколкото болшинството в съб
ранието се изказа за представителната система и разделение на влас
тите, привържениците на Русо бяха удовлетворени,. че третият член от 
Декларацията прокламира: *

„Принципът на всеки суверенитет no4uBat в неговата същност, вър
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ху нацията. Никоя корпорация и никой индивид не могат да упражняват 
каквато и да е функция на власт, която не изхожда изрично от нея. “ \

Широките народни маси сигурно разбираха твърде малко дълбокия 
смисъл на тези различия на мненията в Националното събрание, тъй 
като и до момента им бяха винаги безразлични детайлите на политиче
ските програми. В този случай самите събития и специално подробнос
тите по отношение на привилегированите и живота в двореца, доприна
сяха повече за разрешение на проблема, отколкото би могло да напра
ви това сухото доктринерство на привържениците на Русо. При все че 
лозунгът за *суверенитета на нацията“ беше кратък и убедителен, той 
отразяваше несъответствието между новия ред на нещата и стария ре
жим и стоеше на преден план във всички доводи, което в революцион
ни периоди е от голяма важност.

Когато по-късно, след неуспешното бягство на кралската фамилия 
вътрешното положение, въпреки всички опити за посредничество, се 
изостри, накрая бурята в градината на Тюйлери постави край на всички 
колебания и уговорки и народното представителство започна да разис
ква премахването на монархията, тогава се яви Мануел, който резюми
ра целия проблем в една фраза: „Не е достатъчно да се декларира на
дмощието на единствения и истински суверен нацията; необходимо е 
да се освободим също така от неговия антагонист, от фалшивия суве
рен, краля." И абат Грегоар го подкрепя като квалифицира династиите 
като „генерации) живеещи от човешко месо“ и декларирай

„Необходимо е накрая да осигурим пълна сигурност на приятелите 
на свободата. Трябва да се разруши този талисман, чиято магична си-, 
ла би могла все още да притисне духа на много хора. Изисквам премахва
нето на монархията чрез един тържествен'закон.“ i *-

Избухливият абат не бе лишен от право: като теолоп той знаеше 
колко тясно се допират религията и политиката. Разбира се, че бе необ
ходимо да се строши старият талисман, за да не може да продължава 
да заблуждава духовете на простодушните. Това обаче не можеше да 
стане, освен като се прехвърли магическото влияние на друг идеал, 
който отговаря по-добре на човешката нужда да се вярва в нещо и се 
докажат ясно неговите практически резултати по-силно, отколкото уми
ращата „божия милост на царете".

В борбата си против абсолютизма доктрината на „общата воля“, ко
ято се изразяваше във вярването в „суверенитета на нацията“, беше 
едно оръжие от голямо революционно значение и именно затова се 
забравя често, че с Великата революция започна една нова фаза на 
политико-религиозна зависимост,-чиито духовни корени все още не са 
изсъхнали. Обкръжавайки абстрактното понятие за „отечество“ и „на
ция“ с  един мистичен ореол, се създаде нова вяра, която можеше отно
во да прави чудеса. Старият режим вече не беше способен на никакво 
чудо, понеже духът на божествената воля, който преди го окръжаваше, 
го бе напуснал и той изгуби своята привлекателна сила и не можеше 
повече да запали сърцата с религиозния жар.

Организираната политическа нация беше един нов Бог, чиито 
магически сили все още не бяха изразходвани; над нейния храм 
блестяха обещаващите думиг свобода, Равенство, Братство" и съ
буждаха у човека вярата в недалечното царство на избавлението. На
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това ново божество Франция пожертва двоите най-добри синове, сво
ите икономически интереси, всичко. Новата вяра запали душите на не
йните граждани и ги изпълни с толкова силен ентусиазъм, че той напра
ви по-големи чудеса, отколкото най-добрата стратегия на френските во
енни. -а

Религиозният характер на това мощно движение, под чиято бурено
сна атака падна в развалини стара Европа, се оказа в пълна сила едва 
когато монархията бе премахната напълно и „суверенитетът на нация
та“ нямаше никакъв съперник, който би могъл да обърне погледа си 
към миналото на много стари традиции. Френският историк Матьез из
ложи по убедителен начин детайлите на този нов култ и показа колко 
тясно той се опираше в своите изяви на католическия ритуал. (А. Ма
тьез: Произход на революционните култове, Лариж, 1904 г.)

„Французинът няма друго божество, освен нацията, отечеството“, 
четем в циркуляра на клуба на якобинците на централното парижко сдру
жение. Но отечеството беше „новият крал на 749 глави“, както бе казал 
Прудон, новата държава служеше за пълнеж на нацията. За якобинците 
държавата се превърна в национално провидение; оттук и нейната фа- 
натична интервенция в полза на „републиката - единна и неделима“, тъй 
като не можеше да се позволи на други да се месят в работите на ново
то провидение.

1 „Говори се, че между нас има личности, които са склонни да разчле
нят Франция - декларира Дантон през септември 1793 г. от трибуната 
на Конвента - ние ще направим да изчезнат тези безсмислени идеи ка
то произнесем смъртна присъда срещу техните подбудители. франция 
трябва да бъде едно неделимо цяло. Тя трябва да има единство в предс
тавителството. Гоажданите от Марсилия желаят да стиснат ръката 
на тези от Дюнкерк. Следователно аз искам смъртна присъда срещу 
всеки, който иска да разруши единството на франция и оспорва ста
билността на Конвента като фундамент на правителството, единст
во на представителството и администрацията. “

Законодателство, армия, обществено възпитание, преса, клубове и 
- духовно дресиране на гражданина, събрания, всичко трябваше да се 

впрегне и служи за духовното усъвършенстване дресировката на граж
данина и всеки да се пригоди към новата политическа религия. Никоя 
тенденция в това отношение не правеше изключение. Нито даже жи- 
рондистите, които неправилно бяха квалифицирани като федералисти, 
защото техните врагове знаеха, че подобно обвинение трябваше да из
прави срещу тях патриотите. Жирондистите направиха не по-малко за 
обожествяването на нацията, отколкото монтанярите; даже един от из
вестните им водачи, Иснард, се осмели да декларира: „французите 
станаха избрания народ на земята: нека се опитаме, щото тяхното 
положение да оправдае тази нова съдба.“ Злото на „великата нация“ се 
коренеше в главите на нейните представители преди победите на Напо
леон.

Изникна ново духовенство: модерното народно представителст
во с мисия да предаде на роба „волята на нацията“, тъй както све
щеникът бе му предавал „Божията воля“. Няма съмнение, че рево
люцията измете с желязна метла един обществен ред, който беше из- 

• паднал в пълно разложение и отвори за народите на Европа известен
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кръгозор от светлина към бъдещето; обаче в политическо отношение 
нейните резултати, въпреки цялата революционна фразеология, имаха 
напълно реакционна природа. Тя закрепи отново идеята за власт, вдъ
хна нов живот на падналата власт и привърза волята на човека за сво
бода към една нова религиозна догма, в която трябваше да се пречупят 
нейните крехки криле.

Абсолютизмът на монархията бе паднал, обаче само за да отстъпи 
място на нов абсолютизъм, който се оказа още по-жесток от принципа 
за божествената милост на монархията. Абсолютният принцип на мо
нархията беше извън сферата за действие на подчинените и се опира
ше на предполагаемата „Божия muaogiv", чиято воля изразяваше; дока
то абсолютният принцип на нацията направи от всекиго, дори до най' 
незначителния от смъртните - съучастник на обща воля, даже когато му 
бе забранено да я тълкува съгласно собственото си мислене. Овладян 
от такива мисли, всеки гражданин по-късно сам занити своята затвор^ 
ническа верига на зависимостта, която преди това друг бе изковал за 
него. Суверенитетът на нацията направи всички да влезат в същите пъ
тища като анулира всяко лично мнение и замени личната свобода с - 
равенството пред закона.

fie  напразно се поддържаха мозаичните плочи на закона в Конвен^ 
та като символ на националната воля. Не напразно снопът със секира- 
та заплашваше от стените на салона през нейните сесии като отличите
лен белег на републиката - единна и неделима. По този начин човекът 
бе пожертван на гражданина, личната мисъл на измислената нацио
нална воля. Като се опитаха да подкопаят основите на всякакъв вид 
естествено сдружение, изникнало от личните решения и нужди на хора
та, според духа на Русо, ръководителите на Революцията разрушиха 
корените на всяко истинско общество, превръщайки народа в маса и 
започнаха онзи гибелен процес на обществено раздробяване, което се 
ускори до крайност от растящото укрепване на капиталистическата си
стема. '

Тъй като „Бджията воля“ бе винаги волята на духовенството, което я 
предаваше и тълкуваше на хората, също така „волята на нацията" мо
жеше да бъде само волята на онези, които държаха в ръцете си юздите 
на публичната власт и поради това бяха овластени да я тълкуват по 
свой маниер. Този феномен не може да се припише непременно на 
вътрешното лицемерие. В случая, би могло много повече да се говори 
на „измамени измамници", тъй като именно колкото по-убедени бяха про- 
кламаторите на националната воля и на светостта на своята мисия, тол
кова по-катастрофапни станаха резултатите, които се откъсваха от тях
ната вътрешна почтеност. Дълбок смисъл има забележката на Сорел: 
„Робеспиер игра сериозно своята роля, обаче ролята му бе изкуствена. “

' В името на нацията, Конвентът прокуди жирондистите и изпрати 
техните говорители на ешафота. В името на нацията, Робеспиер с помо  ̂
щта на Дантон премахна ебертистите и .така наричаните побеснели; в 
името на нацията Робеопиер и Сент Жюст осъдиха дантонистите; в име-- 
то на нацията хората на Термидор ликвидираха Робеспиер и неговите 
привърженици. В името на нацията Бонапарт стана император на фран
цузите. 1 ,

Ако Верньо поддържаше, че революцията 'също като Сатурн изя
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жда собствените си деца", с по-голямо право би могло да се приложи 
това съждение към този мистичен принцип за суверенитета на нацията, 
новите духовници на когото пленяваха безспир нови жертви^ Нацията 
наистина се превърна в незадоволен Моллох. Както във всички теоло- 
гии и тук също религиозното благоговение доведе до същия резултат: 
нацията стана всичко, човекът нищо.

* Всичко отнасящо се до нацията доби свещен характер. И в най- 
уединените места се издигаха олтари на отечеството и се правеха по
жертвувания. Празничните дни на патриотите получиха глазурата на ре
лигиозните празненства. Имаше химни, молитви, свещени отличия, тър
жествени процесии, патриотични реликви, места за поклонничество про
кламиращи славата на отечеството. Говореше се без отдих за „славата 
на отечеството“, както преди се говореше за j славата на Бога". Един 
депутат тържествено наричаше Декларацията за правата на човека „Ка- 
техизис на нацията“. Социалният договор на Русо се превърна в „Биб
лия на нацията“. Въодушевени вярващи уподобиха монтанярите в Кон
вента с планината Синай, където Мойсей бе получил свещените скри- 
жали на закона. Марсилезата се превърна в Те Деум на новата рели
гия. Едно опиянение бе обзело страната; всяко критично мислене заги
ваше е пороя на честванията.

На пети ноември. 1793 г. Жозеф Шение, брат на нещастния поет 
Андре Шение, говори пред събрания Конвент: <

„Ако се бяхте еманципирали от всички предразсъдъци, за да се пока
жете достойни за френската нация, чиито представители сте, вие 
знаете как върху развалините на детронираното суеверие може да бъ
де основана единствената естествена религия, която не познава сек
ти, нито има мистерии. Нейната единствена догма е равенството, 
нейните проповедници са нашите законодатели, нейните духовници - 
изпълнителните органи на държавата. В лоното на тази религия, чове
шкият род ще гори своя тамян единствено пред олтара на отечество
то, нашата майка и божество на всички нас. “

От нажежената атмосфера на тази нова вяра се роди модерният 
национализъм, стана религия по това време на демократическата дър
жава. И колкото по-високо ставаше почитанието на собствената нация, 
толкова по-голяма ставаше пропастта, която я отделяше от другите на
ции, толкова по-прецизно се гледаше на онези, които нямаха щастието 
да принадлежат към „избраниците“. От нацията до „великата нация“ 
има само една стъпка не само във франция, i

Новата религия имаше не само своя собствен ритуал, своите неосе- 
заеми догми, своята свещена мисия, но също така притежаваше онази 
ужасна ортодоксапност, специфична за всеки догматизъм, която не до
пуска редом с уникапното мнение никакво друго мнение, тъй като воля
та на нацията е божие откровение, което не приема никакво съмнение. 
Онзи, който все пак се съмнява и постоянства в размишления противо
речащи на интерпретацията на националната воля е прокажен и трябва 
да бъде изхвърлен от обществото на вярващите.

„Не трябва да се очаква нещата да се подобрят - казваше Сен Жюст 
пред Конвента - докато все още диша дори един враг на свободатя Вие 
не само трябва да накажете предателите, но също така равнодушни
те и безличните, всеки един, който е безучастен в републиката и не си
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мърда дори пръста за нея. След като френският народ изрази своята 
Воля, всеки който се противопоставя на тази воля е извън суверените
та на нацията, а онзи който е вън от суверенитета е негов враг.4

Младият фанатик, който имаше силно влияние върху Робеспиер, не 
оставяше съмнение у никого върху значението на тази враждебност.
„ Трябва да се подчинят с желязо ония, които не могат да се управляват 
със справедливост.“ С правосъдие обаче не можеха да се подчинят хо
рата, които не тълкуваха волята на нацията както я разбираха Робеспи
ер и якобинците и като така - трябваше да се прибегне към желязото. 
Трудно би могло да се оправдае острата логика на гилотината.

фанатичното съзнание на Сен Жюст беше единствено неизбежен 
резултат от неговата абсолютична концепция. Всеки изключителен аб- 
солютизъм се гради върху непризнати форми. Именно поради това тря
бва да се отхвърли като заклет враг на всяко обществено развитие, 
което непрестанно отваря нови перспективи за живота и създава нови 
форми на обществото. Зад всяка абсолютна идея се показва грима
сата на инквизитора и съдията на ересите.

Суверенитетът на нацията водеше до същата тирания, както и суве
ренитета на Бога или този на кралете. Ако преди съпротивата срещу 
свещената личност на монарха беше най-недостойното престъпление, 
по-късно всяка алюзия против величието на нацията се превърна в смър
тен грях против свещения дух на общата воля. И в двата случая обаче 
палачът беше изпълнителния орган на една деспотична власт, която се 
чувстваше призвана да бди над една мъртва догма, пред чиято брутал- 
на жестокост трябваше да се разбие всяка творческа идея и.да се обе
зкръви всяко човешко чувство.

Робеспиер, за когото Кондорсе поддържаше, че няма „нито ми
съл в неговия мозък, нито чувство в сърцето“, бе човек на мъртвите 
формули, който вместо душа имаше своите „параграфи на вярата“. С 
удоволствие той би построил всяка република върху единствената фор
мула за добродетелта. Неговата добродетел обаче се вместваше в ли
чния интегритет на индивида; тя бе като някакъв безкръвен призрак, 
който се носеше над човека, както духът Господен над творението. Ня
ма нищо по-жестоко от лишената от сърце добродетел, но още по-жес- 
тока и по-неумолима е абстрактната добродетел, която не отговаря на 
никаква жизнена нужда, но се обляга на „принципа“ и трябва да бъде 
непрекъснато защищавана срещу молците.

Якобинството бе смъкнало монархията, обаче се влюби преко
мерно в монархическата мисия и съумя да я подсили до голяма степен 
като я подкрепи чрез политическата теология на Русо. Доктрината на 
Русо достига връхната си точка с пълното отрицание на човека пред 
„върховната необходимост“ на една метафизическа идея. Якобинство
то си бе поставило задача да реализира тази уродлива доктрина и ло- 
гично стигна до диктатурата на гилотината, която отвори пътя на дикта
турата, Н9  сатъра на генерал Бонапарт, който на свой ред направи кол
кото можа да узрее новата идея за държавата до своето върховно съ
вършенство. „Човекът е една машина“, но не в смисъла на Ламетри, а 
като краен резултат на една религия, която си поставяше като задача 
да разкрои в единствен модел всичко човешко и в името на равенство
то го издигна в принцип на униформеностга. '
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Наполеон, щастливият наследник на Великата Революция, койтс 
беше взел от якобинците човекоядната машина - централизираната дър
жава и доктрината за националната воля - се опита да изгради чрез 
държавните институции една безпогрешна система, където случайност
та не би имала никакво място. Онова, от което се нуждаеше не бяха 
хора, а шахматни фигури, които да отговарят на всяка игра на неговите 
капризи и безусловно се подчиняват на тази „Върховна нужда“, на която 
се чувстват изпълнителни органи. Хората общо взето не бяха годни за 
това; именно гражданите бяха неразделни елементи на държавата, ча
сти на машината. „Мисленет о е главният  враг на суверенитета“, 
бе казал веднъж Наполеон. И това не беше казано случайно, тъй като 
той бе разбрал дълбоко верността на тези думи. Онова от което той се 
нуждаеше не бяха хора които мислят, а други, склонни да се отрекат от 
самите себе си, когато заговори „съдбата." ;

Наполеон мечтаеше за държава, в която изобщо не съществува ни
каква разлика между военна и цивилна власт. Цялата нация, армия, 
всеки гражданин * войник. Индустрия, земеделие, администрация, фи
гурираха като членове на това огромно държавно тяло, което разделе
но на полкове и командвано от офицери, трябваше да се подчинява и 
на най-малкия знак на императорската воля, без търкане, без отпор. 
Трансформацията на „ Великата нация" в една огромна единица не оста
ви никакво място за независима дейност на индивида, работещ с пре
цизността на машина и поддържайки единствено ритъма на своето со
бствено движение, подчинявайки се безусловно на волята на оня, кой
то я е поставил в движение. Такава бе политическата цел на Наполеон, 
за която работи с желязна логика и желаеше да реализира в живота. 
Всецяло обладан от тази амбиция, той положи усилия да отстрани вся
каква възможност, която би могла да даде повод за оформяне на няка
кво мнение, различно от неговото. Оттам идва неговата непреклонна 
борба срещу пресата и всички други средства за изразяване на публи- 
чното мнение.

,/Печатната, машина - казва той - е един арсенал; той не трябва да 
бъде достъпен за болшинството. Книгите трябва да бъдат отпечат
вани само за личности,, ползващи се с доверието на правителството. “

В ума на този ужасен човек всичко се превръщаше в цифри. 
Само цифрата решава; статистиката се превръща във фундамент на но
вото държавно изкуство. Императорът изисква от своите съветници не 
само точно изложение и изброяване на всички материални и техничес
ки ресурси на страната. Той налага също така да се води една „стати
стика на морала“, за да бъде информиран във всеки момент даже и за 
най-интимните чувства на своите подчинени, фуше, този ужасен шпи
онин, който виждаше с хиляди очи и чуваше с хиляди уши, чиято душа 
беше толкова студена, както и тази на неговия господар, се превърна в 
„статистика на публичния морал“, който зарегистрирва полицейски и 
знае с точност, че неговите движения са също наблюдавани от неизве
стни сфери и са отбелязвани в специален регистър. *

Не Наполеон Не можа никога да постигне последната цел на своята 
вътрешна политика, че цялата негова правителствена политика трябва
ше да се натъкне на човешки същества, сигурно бе най-суровата мъка 
да неговата душа, жадна за власт, голямата трагедия на неговия живот,
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която го изгаряше все още и на Света Елена. Маниакалната идея, която 
го преследваше, не умря 6 него, а даже и днес лежи в основата на 
всяка воля за власт, живо и навсякъде където обичта на хората е мър
тва и трептящият живот е пожертван на бледата палитра от сенки на 
тиранични амбиции, тъй като всяка власт е чудовищно безчуствена и 
поради своята същност е безчовечна и превръща сърцата на своите 
представители в убежища на омраза и студено презрение към човека. 
Както Алберик трябваше да пожертва любовта си, защото неговото сър
це бе подчинено на златото, така страстното желание за власт задуша
ва всички човешки чувства и задължава деспота да вижда в себеподо
бните си абстрактни цифри, на които може да се разчита за изпълнение 
на собствените планове.

Наполеон мразеше основно свободата, както всеки властник, раз
брал по силата на нещата същността на властта. Той обаче познаваше 
също така цената, която трябваше да се заплати за нея. Знаеше добре, - 
че трябва да убие човека в себе си, за да е в. състояние да доминира 
над хората. Знаменателно е какво казва самият той за себе си: „Оби
чам властта като артист, както цигуларят обича своята цигулка. Оби
чам я, за да добия от нея тонове, съзвучия, хармония*; знаменателно е, v 
че същият този индивид, още като дете като изплиташе умозрителните 
си планове за власт, бе казал следните чудовищни думи:

• „Мисля, че любовта е вредна за обществото и за личното щастие 
на човека. Ако боговете освободеха qeema от любовта, биха му напра
вили най-голямата услуга." 1

Това чувство не го напусна никога и когато в по-сетнешни години 
той изследва различните фази на своя живот, му остава само това от
чаяно признание: ■ t .

„Съществуват само два лоста, които направляват човека: страха и 
интереса. Любовта е едно недодялано заслепление, повярвайте. Прия
телството е празна дума. Не обичам никого. Даже и моите братя. Мо
же би малко Жозеф по навик и защото е по-възрастен от мене, а Дюрок 
го обичам също, но защо? Защото неговият характер ми харесва. Сери
озен е и решителен и мисля, че момъкът все още не е проронил една 
сълза. От моя страна знам, че нямам нито един приятел. “

Колко празно трябва да е било това сърце, което цял живот бягаше 
подир един призрак и бе водено от едно единствено желание: да госпо
дства. На тази мания той пожертва тялото и душата на хората, след 
като се бе опитал преди това да нагоди своя дух към мъртвия механи- ' 
зъм на една политическа машина. Докато накрая стана ясно, че време
то на автоматите още не бе настъпило. Само един човек, в чиято душа 
дишаше пустинята, можеше да произнесе такива думи: „Едун човек ка
то мен се надсмива над живота на един милион хора. “

Наполеон предпочиташе да мрази хората и неговите слепи почи
татели определяха това като достойнство. Той сигурно е имал често 
мотиви затова, защото не най-честните хора се сближават с властни
ците. Ако се изследват нещата по-основателно, остава впечатлението, 
че неговото презрение към човека, прекомерно демонстративно, бе д о . 
голяма степен едно прикритие, пресметната поза за обкръжаващата го 
среда и 'за потомството, за да направи да блестят по-ярко своите дейс
твия. Защото този предполагаем ненавистник на човешките същества
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беше артист от първа класа за когото мнението на потомството никак 
не бе безразлично; затова прибягваше към всички средства, за да пов
лияе върху интерпретацията на идващите поколения и не отстъпи даже 
пред фалшификацията на ноторни факти за да постигне своята цел.

Не, не бе вътрешната погнуса, която го отделяше от хората, но него
вият безграничен егоизъм, не познаващ предели и не отстъпващ пред 
никоя лъжа, пред никоя низост, никакво безчестие, пред никакво прес
тъпление, колкото и долно да е то, за да се наложи. Още Емерсон с 
право отбелязва: „Бонапарт беше лишен до изключителност от всяко 
сърдечно чувство...; даже не притежаваше достойнството на обикно
вените истина и почтеност.“ И в друг пасаж на своя „Опит" върху 
Наполеон казва: „Цялото негово съществуване бе един опит, направен 
при най-добри обстоятелства, за да види, че може да реализира един 
интелект без съвест.“ Само когато с&има предвид отчаяното вътреш
но състояние на един човек, в който инстинктът за слава бе разрушил 
из корен всяко обществено чувство, могат да се разберат тези думи на 
самия Наполеон: ,

„Дивакът, както и цивилизованият човек, се нуждае от господар и 
учител, магьосник-f който да държи в шах неговата фантазия, да го по
дчинява на сурова дисциплина, да го оКовава, да му забранява да хапе не 
навреме, да го бие и го заведе в къщи; неговото предназначение е да се 
лодчинява; той не заслужава нищо по-добро и няма никакво право."

Само циник без сърце, който на младини се бе опиянявал от четене
то на „Социалният договор" можеше да разбере наистина дълбокото 
злощастно значение на тази нова религия, върху която накрая установи 
своето господство. Така в един от онези моменти на вътрешна открове
ност, така редки при него, той си позволи да направи следното заклю
чение: ' ‘ ,

„Вашият Русо е един луд, който ни доведе до това положение.* А в 
друг един случай казва вразумително: „Бъдещето ще покаже, дали не 
би било по-добре за спокойствието на света, нито аз, нито Русо да не 
бяхме съществували." *

h п
ij

* rft
4 Г ч

•'"Ч, *
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ГЛАВА XI
ГЕРМАНСКАТА ФИЛОСОФИЯ И ДЪРЖАВАТА

Принципът на властта в германската философия. Кант като пре
дставител на абсолютната държавна власт. Законът на обичаите. 
Кантианска интерпретация на обществото. Идеята за „вечния мир“ 
и интернационалната лига на държавите. Кант и Хердер. фихте и 
доктрината за вроденото зло в човека, фихте и Макиавели. „Затво
рената търговска държава“. Фихте и държавния социализъм. „Речи 
към германската нация“ на фихте. Фихте и националното възпита- . 
ние. Идеята за „историческата мисия на германците“. Влияние на 
Хегел по това време. Хегел и държавата. Диалектиката на Хегел. 
Размишление за категориите. Хегеловата философия на история
та. Хегел и държавата. Религията и съдбата. Хегел и протестантст
вото. философът на пруската държава. Хегел и социализма.

<
В противоположност на представителите на германската литерату

ра и поезия, германската философия се ориентира към много по-раз
лични пътища. Класическата философия в Германия никога не бе 
пространство за свободата, дори и когато затова не са и липсвали 
достатъчно благоприятни моменти. Нейните най-известни представите
ли често кокетничеха със свободата, но никога от това не се получава
ше някакво сериозно сродство. Създаваше се само някакво впечатле
ние, че се работи в тази насока без да се възстанови нарушеното рав
новесие като се правеха някакви отстъпки пред пробуждащото се съз
нание с оглед да не се компрометират с нищо пред бруталната действи
телност, която ставаше вече прекомерно осезателна и явна. В действи
телност германската философия помогна само да се свърже липсата 
на свобода в различни системи и направи от робството добродетел, 
което неотдавна получи фамозното наименование „вътрешна свобода“.

Какво да се каже, когато Кант свеждаше своя прочут закон на оби
чаите до формулата: „Действай по начин, щото нормата на твоята 
постъпка винаги да служи като принцип на едно общо законодателст
во“? Не значи ли това да се сведе етичното чувство на човека до ми
зерното юридическо схващане за правителството? Разбира се, такава 
позиция на Кант, който беше твърдо убеден, че човекът е лош по приро
да, не ни изненадва. Само човек с такова убеждение можеше да се 
осмели и да каже: ' * ■

„Човекът е животно, което когато живее сред другите от неговия 
вид, се нуждае от господар понеже злоупотребява със своята свобода 
по отношение на подобните нему. Като рационално същество той же
лае закон, въпреки че неговата егоистично животинска склонност го 
тласка в обратна посока. Следователно той се нуждае от господар, . 
който да пречупи собствената му воля и го задължи да се подчини на 
една общо валидна воля и по този начин всеки ще стане свободен. “

Това в основата си е само различна формулировка на старата ужа- 
сна догма за първородния грях, с неговите неизбежни последици. Сре
щу тази позиция на Кант се обявиха свободолюбивите духове. По този 
повод Гьоте пише в едно писмо до Хердер:
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„Кант трябва да изчисти своята философска мантия, след като я 

захабяваше цял живот с един повече от Мръсен предразсъдък, този за 
първородния грях и с това накара християните да целуват неговата 
мантия."

Самият Шилер, който бе силно повлиян от Кант, нямаше силата да 
създаде централно ядро на своята етика. За поета и идеалиста, който 
твърдо вярваше в човешката доброта, грубото схващане на кантианс- 
кия дълг, който не обясняваше значението на социалните инстинкти, му 
изглеждаше отвратително. По този повод той писа на Гьоте, че у Кант 
все още съществува нещо, което „както при Лютер, напомня калугер, 
който отваря вратите на своя манастир, без да промени своята същ
ност напълно. “ л

Кант често се наричаше републиканец и демократ. Но тези раз
бирания са твърде относителни и не доказват нищо, тъй като много пъ
ти в историята са служили за прикритие на най-брутапно насилие. Този 
своеобразен републиканец беше непреклонен крепител на неограни
чената власт на държавата. Да се разбунтуваш против нея, според него 
бе престъпление достойно за смъртна присъда. В своята „Теория на 
правото* той декларира изрично; у 4

„За народа, който е подчинен на върховната власт, нейният произ
ход в практически смисъл е непроницаем. Следователно подчиненият не 
трябва да се замисля върху този Произход и да приеме, че това е нор- 
мално. За да оцени значението на върховната власт на държавата, на
родът трябва да бъде обединен под една обща законодателна воля и не 
може нито трябва да мисли по друг начин, освен както го изисква конк
ретният държавен суверен. Дали първоначално е имало един ефективен 
договор за подчинение и дали отначало е съществувала властта, за 
народа, подчинен понастоящем на закона, това са напълно неуместни 
подробности, които обаче могат при все това да станат опасни за 
държавата, поради което, ако подчиненият се замисли върху нейния про
изход и пожелае да се възпротиви на днешната господстваща власт, 
той ще бъде наказан съгласно нейНите закони, т. е., с пълно право ще 
бъде унищожен или изхвърлен ех-1ех като изгнаник. Един такъв закон е 
неприкосновен, дори най-малкото съмнение в него се смята за престъп
ление. Той е представен като че ли не е създаден от хора, а от някакъв 
върховен и безупречен законодател; точно такова е и значението' на 
фразата: „Всяка власт произтича от Бога“, която няма за цел да дока
зва историческата основа на гражданската конституция, а е само идея 
за това, че човек трябва■ да се подчинява на съществуващата власт, 
какъвто и да е нейният произход. “ \  ,

Ако съпоставим това напълно реакционно разбиране на Кант с иде- 
,  ите на либерално-юридическата школа в Англия, които стигат до Лок, 

ще разберем срамната изостаналост при този начин на мислене, изра
зен в епоха, в която зад германските гранични жалони старият свят се 
превръщаше в руини. В своя труд „Какво е П р о с в е щ е н и е излязъл през 
1784 г., Кант беше признал деспотизма на Фридрих II и превъзнесъл 
подчинението на поданиците като първа максима на политическия мо
рал; но своята теория за правото той разви едва в един от последните 
си трудове, доказателство, че той никога не промени своите идеи в то
ва отношение. „Демократът" Кант стигна до положение да се произ-
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несе в полза на робството и го оправдае като уместно при известни 
условия и дори поддържаше мнениетог че робството е пригодно за чо
вешки същества, които поради личните си престъпления са изгубили 
своите граждански права. Тези хора, според мнението на нашия фило
соф, нямат друга съдба, освен да се превърнат „в заслужени инструмен- . 
ти на други" (на държавата или на някой друг гражданин на държава
та).

Консервативната държавна концепция и реверанса на поданика у 
Кант бяха чисто и просто в кръвта му. Когато през 1794 г. той получава 
мъмрене от кралското правителство за предполагаемонеуважение към 
библията и християнската доктрина, той не се задоволява да даде на 
Фридрих Вилхелм II само писмено обещание да се въздържа в бъдеще 
от всякакво устно и писмено изявление по адрес на християнската ре
лигия. При тежките условия в Прусия по това време, действие като това 
не само бе обяснимо, но и оправдано. Но в посмъртните книжа на Кант 
се намериха също така и следните характерни редове отнасящи се до 
даденото обещание пред краля, в които се казва: „Да се отречеш и 
измениш на вътрешното си убеждение е низост, обаче мълчанието В 
случай като този е задължение на подчинения/

Кант, чието спокойно филистерско съществуване не излезе никога f  
вън от предписаните граници на държавното настойничество, не бе об
щителен по природа и мъчно преодоляваше своето вродено отвраще
ние срещу всяка обществена форма, VI тъй като не можеше да отрича 
нуждата от обществено сдружаване, той я приемаше както се приема 
едно необход им о  зло, Кант мразеше всякЬ доброволно съдружие по 
същия начин, както го отвращаваше и всяка добра проява, реализира
на сама по себе си. Той не познаваше друго, освен своето непреклон
но и жестоко „Ти си длъжен“I *

Човек с такива наклонности не бе най-подходящ за формиране на 
великите принципи на една социапна етика, които в същността си ре
зултират до социапна полза, намираща своя израз при всеки човек и 
непрекъснато оплодявана и утвърждавана от обществото. Кант не бе 
способен да открие за хората големи теоретично-социапни ценности, 
тъй като всичко което създаде в тази област отдавна бе надминато от 
големите френски и английски светила преди още Германия да бе видя
ла светлината на света. 4

Неотдавнашното честване на неговата книга „Към вечен мир“  и един 
опит излязъл преди това, „Идея за една обща история на световния 
ллан“ като духовен вдъхновител на така наричаното Общество на наци
ите, трябваше да се очаква от едно поколение, отдавна забравило Jle- 
синг, Хердер и Жан Пол, което показва, че предполагаемите „предста
вители на германския дух“ са научили недостатъчно в това отношение. 
Онова, за което Кант претендираше, всъщност не беше един съюз на 
народи, а една лига на държави, които поради това не бяха в състояние 
да изпълнят никога своята възвеличавана мисия. Направените опити с 
интернационалната спогодба в Женева би трябвало да отворят очите 
на всеки, който може да гледа. ^

Това беше разбрал ясно още Хердер, когато следвайки стъпките на 
Лесинг, се обяви против предложението на Кант и доказа, че едно раз
бирателство между народите може да се постигне единствено по орга-
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ничен път, f.e. по културен, а не по механичен такъв или чрез действия
та на „политическите машини“l Хердер казва, че насилствената орга
низация на държавата се утвърждава единствено благодарение на фа
кта, че непрекъснато създава противоречия по отношение частните ин
тереси и противопоставяне на интересите на други държави, поради 
което не е целесъобразно да служи като посредник и арбитър. Затова 
той отхвърли идеята за една интернационална лига от държави, ка
квато бе предложил Кант и противопостави своето „общество на всич
ки мислещи хора от всички краища на света"понеже тръгваше от приз
нанието, че едий взаимен договор между човешки групировки от раз
лични страни не може да бъде диктуван отгоре надолу, а да се постигне 
единствено отдолу нагоре, чрез волята на самите народи и така „ще се 
смегчат, отстранят и направят безвредни всички предразсъдъци, ка
саещи държавния интерес, вродената религия и най-абсурдния предраз
съдък - този за ранга и класата. “ Но „подобни победи над предрасъдъка 
- както казва Хердер - трябва да бъдат постигнати отвътре навън, а 
не отвън навътре."

Като характер от друга категория изглеждаше фихте, който има
ше революционна жилка, каквато липсваше на Кант- В действител
ност, от всички представители на германската философия по това вре
ме, фихте беше единственият, който бе взел живо участие в политиче
ския и обществен живот на своето време. Обаче един революционен 
темперамент не е гаранция и доказателство за някакъв начин на без- 
властническо мислене. Кромуел, Робеспиер, Мацини, Ленин, Му
солини и с тях всички защитници на държавната диктатура отдяс
но и отляво бяха революционери. Истинският революционер се обя
вява в своите цели, към които човек се стреми, а не само в средства
та, които употребява и които зависят почти винаги от обстоятелствата.

Истина е, че в своята доктрина за правото фихте разви идеята, че 
„ крайната цел на Всяко правителство е да направи Всяко правителст
во излишно", х>баче предвидливо бързо прибави, че „може би ще тряб
ва да минат милиарди години“, преди човекът да узрее за такова със
тояние на живота. Между другото, всички негови действия бяха в най- 
остро противоречие с тази далечна цел, понеже фихте имаше госпо
дарска природа, авторитарно сглобена; човек, който носеше свобо
дата винаги на устните си и затова тя бе само името на свободата и 
нищо повече. Подобно на Кант, от чиито доктрини първоначално тръг
на, фихте Вярваше във „Вродената злоба“ в човека. В неговата до
ктрина по-късно се промени нещо, обаче в този пункт той постоянст* 
ваше. Може дори да се докаже, че тази негова концепция се изрази 
толкова по-твърдо, колкото повече падна по-късно в Берлин под по
литическото влияние на новия романтизъм, чиито най-големи изрази
тели бяха по това време Шлайермахер и братята Шлегел. През 1812 
г. написа една студия върху Макиавели, с която -1 точна и безполезна -* 
напразно се опита да тласне пруския крал да направи решителна Ьть̂  
пка: '*

„Главният постулат на Всяка теория за държавата се разбира от 
само себе си. Той се съдържа В следните думи на Макиавели: „Всеки, 
който изгражда една република (или изобщо една държава) и създава 
законит рябва да не забравя, че всички хора са злосторници и че без
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каквото и да в изключение ще проявят тази вътрешна злоба, когатд , 
намерят удобен случай за това. *

Онзи, който мисли по такъв начин, няма дори частица от безвласт- 
нически дух. Тази зловредна вяра за „вроденото"зло, която изникна от 
теолологическото понятие за „първичния грях“, е който служи и до днес 
за морално оправдание на всяка тирания. v *

фихте изрази по най-добър начин своето разбиране за отношение
то на човека към държавата в книгата си „Затворената търговска дър
жава“, която самият той определя като „най-обмисленото дело“. Тази 
книга, посветена на пруския министър фон Стрюзее, съдържа план за 
една така наречена „рационална държава“, в която животът на гражда
ните е регулиран и предписан до най-малките подробности по начйн, че. , 
навсякъде и във всеки момент те чувстват над себе си протегнатата 
ръка на едно политическо провидение. Това представлява една поли
цейска държава в най-лошия смисъл на думата, & която едва ли ос
тава някакво пространство за лична свобода от каквато и да било кате
гория. Идеалната държава на Фихте е изградена от различни класи, 
строго разделени и чиято количествена мощ е определена от правител
ството. Трудът на всеки гражданин е предписан съгласно неговото по
ложение по начин, че не може доброволно да промени своя занаят. 
Следвайки принципа, че „земята е стопанин“ и Човекът има единствен 
но задължението „да я обработва и я използва подходящо", цялата земя 
е собственост на държавата, която я дава под наем на гражданите. Дър
жавата не само има мисията да покровителства собствеността на сво
ите граждани. Тя трябва също така да се стреми те да получат частта, 
която законът е определил. Благата на индивида са поверени на пое- 
тоянната бдителност на държавата и по този начин се гарантира, 
щото никой да не може да стане много богат, но и никой да не изпа
дне в мизерия. > - >

На мястото на обикновената златна или сребърна монета, претегле
на от държавата, се появява новата национална валута (Книжните 
пари нямат собствена стойност и държавата ги печати, с което създава 
инфлацията. -  б.ред.) от хартия или кожа, за улесняване размяната във 
вътрешността. Това е толкова по-възможно, тъй като границите са зат
ворени и на всеки гражданин е строго забранена търговията с чужбина 
по начин, че да поддържа обществени отношения само със своите съг
раждани, възможността за които може да реши само държавата. Един
ствено държавата има право да осъществява обмяна с другите страни.

Разбира се, един така фанатичен почитател на държавата, какъвто 
бе Ласап, така силно се въодушевяваше от Фихте; разбира се също 
така, че самото това просто представяне на тази бюрократична и поли
цейска машина » толкова чудовищна, каквато я скицира в основни чер- - 
ти фихте г сигурно задоволяваше защитниците на Третия Райх, които, 
при липса на собствени идеи, се опитаха да покрият своята голота и 
духовно теснофъдие с предпочитание на фихте. Доктрината на фихте 
за държавата съдържа всички предварителни условия за един държав- 
но-капиталистически икономически ред, под политическото ръководст
во на правителство, конституирано по модела на старата пруска дър
жава на обществените чинове, който днес се опитват да формули
рат като „социализъм“  ̂Вярно е, че материалното съществувание на

161



Рудолф рокер_______________________________________ _____________
-  , _  -

гражданина трябва да бъде осигурено* обаче единствено с цената на 
отнемане всякаква лична свобода и всякакви културни отношения с други 
народи. Що се отнася до фихте, може да се приеме старата истина, че 
никоя машина за обществено потисничество не заслужава уважението 
на хората; дори и само за сравнение така непоносима като реализаци
ята на рационалните философско-държавни планове на нашите учени.

В Германия фихте минава като истински пророк на най-леги- 
*  тимния германизъм. Превъзнасят го като живо въплъщение на патри- 

отичната мисъл. Неговите „Речи към германската нация“ днес (в 1936 г. 
-> б.ред.) отново са във всички уста. В интерес на историческата истина 
трябва да се каже, че превръщането на фихте в германски патриот и 
пазител на националните интереси стана достатъчно внезапно. В тази 
точка той бе непостоянен в своя атеизъм и републиканизъм от минали 
времена, които по-сетне напълно отхвърли. При все това в книгата си 
„ Основни черти на съвременната епоха “той не можа никак да се въоду
шеви от националните идеи и на въпроса: „Кое е тогава отечеството за 
действително просветения европеец християнин?“, той даде следния 
отговор: „Общо взето за Европа, през всички периоди за предпочитане 
е била тази държава, която е имала висока култура. “

Така пишеше фихте в 1805 г.| през декември >1807 г., в салона на 
берлинската Академия, той започна своите „Речи към германската на
ция“, които не само че са едно сипно изображение на неговите филосо
фски концепции, но за пръв път представят в сценария германския пат
риот. Неговото вътрешно прераждане по този начин се осъществи твър
де бързо и показа, че „най-дълбокото чувство за светата кауза на на
цията му е било вродено“,

Речите на фихте представляваха мъжествена акция, тъй като бя
ха произнесени, така да се каже, под сянката на френските щикове и 
ораторът се излагаше да бъде арестуван от тайните агенти на Наполе
он. Че последният не се шегуваше, бе потвърдено с екзекуцията на кни- 
жаря Папм. Но и други бяха показали същото или по-голямо мъжество 
и често за несравнимо по-достойна кауза. Какво е съдържанието на 
тези речи, ако не само едно превъзнасяне на всемогъществото на на
ционалната държава? Нейната главна задача се заключава в нацио
налното възпитание на младежта. Според фихге първата и най-важна 
задача за освобождение на страната от игото на чуждестранната власт 
е запознаването на новото поколение със свещената повеля на нация- 
та. Затова възпитанието на младежта не трябва да се повери на църк
вата, тъй като царството на църквата не е от този свят и е сходно на 
чуждестранна държава( чиито представители са заинтересувани хо
рата да бъдат щастливи след тяхната смърт, т.е. на онзи свят.

Погледът на фихте беше отправен към земята. Неговият Бог бе от 
този свят. Поради това, той не можеше да остави младежта на попове
те, а на държавата, макар последната да не направи друго, освен да 
сведе задачите на църквата до политиката, преследвайки същата цел 
като нея: заробване на човека лод игото на една върховна власт. И 
нека не ни се възразява* че доктрината за възпитанието на фихте съ
държа някакви широки проекти, наподобяващи стъпките на Песталоци: 
всичко това губи стойност като се има предвид намерението, което пре
следваше. Възпитанието е развитие на характера, хармонично израбо-
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тване на ловешката личност, ХЗнова, което създава държавата в тази 
област, е празно инструктивно дресиране, унищожение на естествени-^ 
те чувства, стесняване на духовната панорама, разрушаване на най- 
дълбоките качества на човешкия характер. Държавата може да създа
де подчинени или - както ги наричаше фихте - граждани; обаче не може 
никога да формира свободни хора, които да вземат съдбините в собст
вените си ръце, тъй като независимата мисъл е най-голямата опасност 
от която трябва да се страхуват всички граждани. н

фихте издигна национапното образование до степен на култ. За 
да не попадне това възпитание под никакво чуждо влияние* той пожела 
да откъсне децата от бащиния им дом. Той бе убеден, че подобна мярка 
ще срещне големи трудности, но се утешаваше с мисълта, че един ден, 
ако се намерят държавни мъже, яубедена в безпогрешността и сигур
ността на предложените изгоди“, ще може да се очаква от тях да раз
берат, че държавата като върховен администратор на човешките дела 
и като покровител, отговорен единствено пред Бога и своята съвест* 
има право да наложи на невръстните тяхното спасение. Къде същест
вува държава, която да се съмнява в правото си да призовава своите 
поданици на военна служба и да откъсва децата от техните бащи за 
тази цел?, t

Това характеризира ясно човека, който със своята доктрина за Пра- s 
вото поддържа: „Никой няма право освен държавата“ и който написа 
следните думи: *Правото е свобода съгласно законите. * Разбира се, за 
Фихте всичко е в полза за спасението на човека, но дано съдбата ни 
опази от такова спасение, което неволно ни напомня фразата на изсле
дователя на Песталоци Хунзикер за „дресирането, въведено от държа
вата за народно щастие“. v

Другите идеи изложени от фихте в неговите „Речи към германската 
нация“ не съдържаха никаква следа от истински безвластнически дух, 
макар да се говореше много за свобода. Тази свобода бе само свобо
да, която Фихте си въобразяваше и имаше твърде особен характер. Те
зи речи обаче постигнаха и до голяма степен спомогнаха в Германия да 
се култивира онази арогантност, толкова детинска, колкото и нахална, 
която не донесе престиж за името германец. Тук се говореше за вярата 
на въглищаря в „историческата мисия на германците“, която днес от
ново се поражда между нас. Още от времето на Лютер, тази необикно
вена мания отново се размахва в германската история, при фихте и 
Хегел тази болезнена мания се прояви по особено близък начин, нами
райки своя израз в литературата на германския социализъм и бе отгле- • 
дана с особени грижи от Ласал, Хюстън Стюарт Чембърлейн и техни
те многобройни ученици, които със странните си фантазии замърсиха 
духовния живот в Германия и станаха пророците на „германската ми
сия“ преди войната. На тях им хрумна в главата да направят осезаема 
истина от фразата на Гайбел: . й

„И  нека светът да се наслади още веднъж на германската същност. * 
Още Хердер привлича вниманието върху този куриозен каприз, кой

то бе успял да се-превърне с течение на времето в духовен дефект, 
когато постави в устата на ексцентричния Реалис от Виена думите:

„Превъзходството на Германия се състои В следните четири де
тайли: през дългата нощ на дълбокото невежество тя е имала първи-

163



Рудолф Рокер

те, най-многобройнитеt най-великите изобретатели и в продължение 
на деветстотин години е показала повече разбиране от другите чети
ри народа, които са ги създали за четири хиляди години. Може наисти
на да се каже, че Господ пожела да направи света интелигентен посре
дством два народа: преди Христа посредством гърците и след Христа 
посредством германците. Гоъцката мъдрост може да  се нарече Ста
рият Завет; а германската - Новият ‘  (Хердер: Писма за повишаване на 
хуманността, 1794 г.) ,т

фихте бе, така да се каже, предшественик на Чембърлейн, Волт- 
ман, Хаузер, Розенберг, Гюнтер и много други, които днес поощряват 
расови теории и предвещават „кървава епоха“. В същност не трябва да 
поставяме фихте на тяхното ниво, тъй като той във всички случаи бе 
човек с духовно значение, което не може да се каже за неговите сует
ни тълкуватели. -

фихте, в своите „Речи към германската нация", защищаваше вяра
та в „световно-историческата мисия на германците“ с особена страст 
и по такъв начин стана пророк от Стария Завет. Особено формата и 
идиоматичния ритъм на тези речи бяха, които намериха толкова дъл
бок отзвук сред германската младеж. Той защищаваше германската 
нация като призвана да бъде извор на възраждането и възстановява
нето на човечеството. „Измежду всички народи, вие сте в които най- 
много е вложен зародиша на човешкото съвършенство и импулса за 
неговото развитие." При все това, за него тази вяра не бе достатъч- 
на. Той осъди и отлъчи всичко онова и всеки онзи, който не бе съгла
сен с неговото мнение по „германизма“, което бе напълно логично за 
един упорит и авторитарен характер. Той не забрави да прокламира 
собствената си доктрина не само като фундаментална, но и като един
ствена истинска философия на германците и да ликвидира като „не 
германски“ идеите на своите големи противници, каквито бяха Кант и 
Хегел. Метод, поддържан жив и днес в Германия, както това ясно по
казва най-новата история. Това е вечната процедура: човекът съз
дава своя Бог по свой образ, фихте не страдаше от липса на аргу
менти, когато казваше: „философията, която някой си избира, зависи 
от личностните качества, които притежава. “ Но когато се осмели 
да прехвърли тази персонална оценка върху цялата нация, той стигна 
до най-чудовищни софизми, чиито трагични последици и днес все още 
не са превъзмогнати.

От великите представители на класическата философия в Гер
мания, Хегел бе, който повлия най-дълбоко върху своите съвре
менници. По време на неговите последни години, той царуваше като 
абсолютен монарх в царството на духа и едва ли някой се осмеляваше 
да му се противопостави. Хора, извоювали име в най-различни области 
и други, на които бе възлагана ръководна роля по-късно, падаха в кра
ката му и следваха неговите думи, като че бяха думи на оракул. Негови
те идеи не само повлияха върху най-големите умове в Германия, но на
мериха отзвук и в Русия, франция, Белгия, Дания и Италия. Нам не е 
лесно да преценим днес g  т о ч н о с т  това силно излъчване на идеи, обаче 
най-особеното бе, че влиянието на Хегел можа да се разпространи 
всред хора от всички социални и политически среди, всред напълно 
зрели реакционери и революционери, които бяха фиксирали пог-
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леда си в бъдещето. Консерватори и либерали, абсолютисти и демок
рати, монархисти и републиканци, врагове и защитници на собствено
стта, всички бозаеха като луди от гърдите на неговата мъдрост.

За по-голямата част от тях, този ослепителен ефекг не трябва да се 
приписва толкова на съдържанието на хегелианската доктрина. Това 
бе особеният диалектически метод на неговата мисъл, който ги очаро
ваше. Хегел противопостави на здравите концепции на своите пред
шественици идеята за вечната променливост, при която по-малко зна
чение имат самите неща като такива, отколкото техните взаимоотноше
ния с другите феномени. Той интерпретираше по свой начин тезиса на 
Хераклит за вечното изменение на нещата и бе приел едно вътрешно 
свързване на феномените, което се изразява във факта, че всяко нещо 
носи в себе си своето собствено противоречие и трябва да стигне до 
неизбежната необходимост да отстъпи място на нов феномен, по-съ- 
вършен от предхождащия го. Хегел нарече това теза, антитеза и син
теза. Обаче тъй като всяка синтеза се превръща отново в теза, изниква 
цяла непрекъсната верига, чиито халки се обвързват здраво едни с други, 
подобно един вечен божествен план. t

За тази интерпретация Хегел бе обявен като един от великите пре
двестници на доктрината за еволюцията, но неоснователно, понеже 
тази чисто спекулативна концепция едва ли може да има нещо общо с 
мисълта за еволюцията. Великите основатели на еволюционната тео
рия дойдоха до тази идея благодарение наблюденията върху органич- 
ната природа, където промените са взаимно свързани, произтичат ед
на от друга по начин, при който висшите организми произлизат от низ
шите. В този процес се крие, така да се каже, цялото съдържание на 
историята на промените в органичния свят и той роди идеята за еволю- - 
цията на различните видове на земята и тяхната постепенна трансфор
мация или води до ускорение, което предизвиква модификации в окол- 
ната среда и променя външните условия на живота. Никой сериозен 
изследовател не е наблюдавал, нито би си въобразил природен процес 
в хегелиански смисъл като вечно повтаряне на схема за неизбежност, 
необходимост и непрекъснато повторение на общия процес на проме
ните. Тази надута фраза на Хегел, която работи с „тезата, антитеза
та и винтезата“, не само няма никаква връзка с действителните фено
мени на живота, но е в явно противоречие с истинската същност на 
идеята за еволюцията, опираща се в разбирането за естествения про
изход и промяна и затова отхвърля всякаква възможност даден вид да 
се превърне в своята противоположност. Хегеловата въображаема фор
ма за промените чрез теза, антитеза и синтеза е спекулация на лутащо 
се въображение.

Хегел облече мисълта в категории и с това причини и продължава 
да причинява много конфузии в умовете. Приписвайки отделни черти и 
качества в характера на дадени хора като свойствени за цели народи, 
доведе нашите модерни расисти до абсурдни заключения и арогантни 
схващания за някаква „етническа психология" и пробуди онзи злокобен 
дух, който парализира мисълта и отклони нейната естествена насока.

Макар писаното от Хегел да се забрави отдавна, неговият метод от
носно създаването на колективните концепции заблуждава човешките 
умове и не рядко води до най-произволни твърдения и най-чудовищни
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^, заключения, чиито последици болшинството не подозира. з «£
В своя прекрасен малък труд »Раса и политика“ Юлиус Голдщайн 

остро предупреждава за
„л.празната схема на неговата (на Хегел) мисъл, която продължава 

да причинява опустошения върху онези хора, които мислеха да намерят 
ключа за разбиране на света в историята на расите. Гобино, Лапуже, 
Чембърлейн, Волтман са в орбитата на едно хегелианство с натурали- 
стически окраски; хегелианство е, когато на мястото на духа на инди
вида се появи действието на расата, за да се обяснят духовните твор
би; хегелианство е, когато от историята се изравя някакво съвпадение 
и се предрича съдбата на народите с предубедени идеи, какво може или 
не може да прави една раса; хегелианство е, когато се противопоста
вят с логически предубеждения германизма и семитизма и се отричат 
със сурова рационалистическа формула дълбоките витални отношения 
между тях. Хегелианство е най-после, когато само чрез един единст
вен фактор се обяснява хода на историята до днес, без да се вземе под 
внимание многообразието на действащите сили през различните епо- 

. хи.“ ,
Хегел приписва на всеки народ особен дух с който в течение на 

своето развитие е изиграл определена световно-историческа роля, чи
ято мисия е била да изпълни някакъв план на Бога.

Той съществува само доколкото трябва да служи като средства за 
изразяване на някакъв колективен дух. Неговата задача следователно 
му е ясно предписана:

„Поведението на индивида (по отношение на националния дух) е да 
си осигури особено субстанциално съществувание, да го превърне в своя 
модалност и същност, за да представлява нещо ценно. И след като 
намира съществуванието на народа като един вече изграден свят, той 
остава задоволен. “ (Хегел: Лекции върху философията на историята).

Понеже Хегел беше на мнение, че щом като „световният дух“ си е 
създал инструмент за реализиране яа своите тайни планове, във всеки 
народ живее специален дух, който го прави способен за изпълнение на 
неговата предварително отредена задача. От това следва, че всеки на- 

' род има да изпълни една собствена „историческа мисия“, която пред
варително определя облика на неговата историческа дейност. Тази ми
сия е негова съдба, негова крайна цел, предназначена само за него, а 
не за който и да било друг народ и той не може да я промени по свой 
собствен почин.

фихте се беше опитал да обясни „мисията на германците“ проповя
двана от него, посредством специалната особеност на неговата исто
рия. По този начин той си позволи най-дръзките твърдения, с които вре
мето му не премина напразно. Въпреки това той търсеше разбираеми 
мотиви, за да оправдае тази предполагаема мисия. Според Хегел миси
ята на един народ не е резултат от неговата история. Съдбата, опреде
лена му от „световния дух“ представлява по-скоро съдържанието на 
неговата история и това съдържание се осъществява единствено, кога
то придобие „съзнанието за самия себе си.'1

По този начин Хегел бе модерният създател на сляпата теория за 
фаталната съдба, чиито представители виждат във всеки исторически 
процес някаква „историческа необходимост“, във всяка задача поста-
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вена от човека, някаква „ историческа мисия“. В този смисъл Хегел е 
винаги актуален, понеже даже и днес се говори, напълно сериозно, за 
„историческата мисия“ на една раса, нация или класа, без да се подо
зира поне, че всяка една от тези отровни концепции, действащи така 
осакатяващо при постъпките на хората, се коренят в ^егелианския на
чин на мислене. , t -i •

Няма съмнение, че се касае само за едно сляпо вярване, което ня
ма никаква връзка с реалностите на живота и чиито изводи не могат да 
се потвърдят по никакъв начин. Цялата фразеология върху задължител
ността на историческото развитие и „ исторически обусловените необ- 
ходимости“ на обществения живот-празни формули, повтаряни до втръ
сване от привържениците на марксизма - не са нищо друго, освен вяра 
в събитията, изникнала от призрачния свят на Хегел. Само че в този 
случай, „производствените условия“ играят ролята на „абсолютния дух", 
При все,, че всеки миг животът ни показва как всички тези „историчес
ки необходимости“ нямат никаква стойност, оовен ако хората ги прие
мат без да се съпротишляват. В историята не съществуват неизбежни 
събития, а само условия, които са толерирани и които изчезват, когато 
хората разберат техните причини и се разбунтуват против тях.

фамозният афоризъм на Хегел: „К оет о е рационално е реално и 
коет о е реално е рационално“ - думи, истинското съдържание на кои
то никаква диалектическа хитрост не може да прикрие -  това е лайтмо
тив на всяка реакция, именно защото издига като основен принцип 
помирението със съществуващите условия (това наблюдаваме и в 
наши дни: "свободното пазарно стопанство“ съществува, следователно 
е рационално; основна измама на епохата. - б.ред.) и се опитва да 
оправдае всяка низост, всяко недостойно положение за човечест
вото, с неизменността на „исторически необходимото“. Ние вижда
ме само една имитация на хегелианския софизъм, когато действат ръ
ководителите на германския социализъм, които досега бяха склонни да 
виждат винаги и във всяко обществено недоволство следствие от ико- 
номико-капиталистическия ред, който волю-неволю е необходимо да 
приемем с любов, до момента когато узряхя за тази промяна или - да 
кажем както Хегел - докато тезата се превърна в антитеза.-Кое служи 
за основа на това тълкуване, ако не хегелианският фатализъм, припи
сан на икойомиката? Примиряват се с дадените условия и не чувстват, 
че смазват духа, който единствен оказва съпротива срещу съществува
щите несправедливости. ц

Кант беше издигнал за основен принцип на обществения морал по
дчинението на поданика на държавната власт, фихте твърдеше, че пра
вото произтича от държавата и искаше да й предостави цялата младеж, 
за да бъде най-после признато на германците „да  бъдат германци в 
истинския смисъл) т.е. граждани на държавата“ Хегел обаче превъз- 
несе държавата като самоцел, като j,действителност на идеята", като 
„Бог на земята* Никой не бе издигал такъв култ в умовете на хората. 
Той издигна етатизма до религиозен принцип и постави на една плос
кост откровението на Новия Завет с юридическите концепции за дър
жавата, заключени в законови параграфи:

й Впрочем днес се знае, че моралното и справедливото в държавата ' 
са подобни на божественото и заповедите на Бога и че па съдържание

л
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няма нищо по-висше, нито по-свято."
Хегел подчерта по различни начини, че дължи своята концепция за 

държавата на античните и специално на Платон, но в действителност 
имаше предвид старата пруска държава, т.е. онзи зародиш, който има
ше за цел да замести липсата на дух с казармената дресировка и бю- 
рократическата обремененост. На Рудолф Хайм не липсваше основа
ние, когато отбеляза с язвителна ирЪния, че от Хегел „прекрасната ста
туя на старата държава получи едно бяло и червено лустро. “ В дейст
вителност Хегел бе само философа на държавата на пруското прави
телство и никога не престана да оправдава нейните най-лоши подвизи. 
Предговорът на неговата „философия на правото" е една безпощадна 
защита на мизерните пруски условия, една мълния за отлъчване на вси
чки, които се осмеляват и се опитват да съборят традиционното. Така 
той се надигна с язвителност равна на публично доносничество против 
професор Якоб ф. фриз, твърде уважаван от младежта поради негови
те либерално-патриотични идеи, защото той в своето съчинение „За гер
манския съюз и германската конституция“ не бе се поколебал да под
държа, че в едно истинско общество „животът идва отдолу“, от „така 
наричаният народ“, както иронично предупреждаваше Хегел. Подобно 
разбиране естествено беше в неговите очи висше предателство; пре
дателство срещу „идеята за държавата“, която според него е единст
вената, която може да даде живот на един народ и така стои над всички 
критики, тъй като държавата въплъщава „целият морал" и следовател
но е „морал в самата себе си“. Хайм окачестви тези хрумвания на Хегел 
като „демагогско оправдание". (Рудолф Хайм: Хегел и неговото време, 
Берлин 1857)

Пруската държава имаше специална притегателна сила за Хегел, 
преди всичко защото му се видя, че е намерил в нея всички необходи
ми условия, които са особено решаващи за същността на държавата. 
Както Де Местр и Боналд, големите предци на реакцията във фран
ция, Хегел също бе съзнал, че всеки авторитет се корени в религи
ята и затова голямата задача на неговия живот бе да слее по най- 
интимен начин държавата с религията, да претопи и двете, така да се 
каже, в едно голямо единство, чиито отделни части са органически сле
ти. Католицизмът му изглеждаше малко пригоден за тази мисия, която 
оставяше премного поле за маневра на човешката съвест:

„Обратно, в католическата църква - четем във „философия на исто
рията“ - съвестта може много добре да бъде противопоставена на дър
жавните закони. ■Цареубийствата, конспирациите против държавата и 
други неща от този род бяха покровителствани и реализирани от све
щениците. “ <

Такъв е легитимният Хегел и е разбираемо, когато неговият биограф 
Розенкранц твърди за него, че е имал амбицията да успее да бъде 
Макиавели за Германия. Безспорно за държавата е опасно нейните 
граждани да имат съзнание; онова от което има нужда държавата - са 
хора без съвест или по-добре казано, хора/чиято съвест е идентична с 
държавния интерес и в които чувството за лична отговорност е замес
тено от автоматичното решение да действат в интерес на държавата.

За тази мисия, според Хегел, е призвано само протестантството, 
понеже чрез протестантската църква се стигна до „помирението на ре-
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шгията с правото. Няма никаква света религиозна съвест, която да е 
отделна или да се противопоставя на светското право. “ По този път 
задачата бе ясно трасирана от помирението на религията със светско
то права и до обожествяването На държавата оставаше само една кра
ска, която Хегел направи с пълно съзнание на своята вътрешна логика: 

„Чрез Божията милост над света, държавата съществува. Нейният 
здрав смисъл е властта на разума, който се реализира като воля. В 
идеята за държавата не трябва да се имат предвид отделни държави, 
нито специални институции. Идеята по-скоро трябва да се смята в 
:ебе си и за себе си като истински Бог. “

При все това, този върховен духовник на авторитета се опита на 
зсяка цена да напише в последната глава на своята „философия на 
историята“ следните думи:

„Впрочем световната литература не е нищо друго, освен развитие 
на понятието за свободата. “ ■ ~ ъ

Всъщност тук се касаеше за хегелианската свобода, която имаше 
изцяло същия външен вид, както фамозното помирение на религията с 
правото. За успокоение на слабите духове той добави следното:

"За обективната свобода законите на реалната свобода изискват 
подчинение на изключителната воля, тъй като тя е над всичко формал- 
чо. Ако обективното е рационално в себе си, кръгозорът на този разум 
трябва да бъде съответен и тогава съществува също така и главният 
рактор за субективната свобода."

Смисълът на тези фрази е достатъчно тъмен, както всичко което пи
са Хегел, обаче в своята основа не значи друго, освен абдикация на 
1ичната воля в името на свободата, тъй като свободата за която гово
ри Хегел, беше само едно полицейско понятие. Нека неволно си спом- . 
ним думите на Робеспиер: „Революционното правосъдие представлява 
деспотизма на свободата над тиранията. “ Адвокатът от Арас, който 
зтиваше да спи с „разума" за да се събуди с „добродетелта“, би бил v 
юбър последовател на Хегел.

Често се отбелязва социал-християнският характер на хегелианст- 
зото за да се докаже, че подобна тенденция може да произлиза само 
d t  революционен извор. При все това може с право да се отговори, че 
цял легион от най-упоритите и жестоки реакционери произхождат от 
школата на Хегел. Не трябва също така да се забравя, че именно неохе- 
гелианството донесе със себе си множество реакционни елементи в 
фуги среди, където все още продължава отчасти да процъфтява.

Играта с празните думина Хегел, -чиято липса на съдържание той 
съумя да прикрие чрез един толкова надут, колкото и неразбираем сим- 
золизъм, затрудни за десетилетия вътрешния импулс към истинското 
познание в Германия и накара не малко съобразителни глави да се за
нимават с ненужни китайски картини и спекулативни игри, вместо да се 
цоближат плътно до действителността на живота и ориентират сърцето 
и ума си в посока към борба за трансформация на социалните условия 
на съществувание. Гьоте писа:.

„Казвам ти го: един зависим, който спекулира е като животно, кое
то злият дух кара да се върти из сухата ливада, докато наоколо расте 
зелена трева. “

философът на пруската държава Хегел би могъл да служи за модел
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на I ьоте, за да извае тази силна истина. В действителност, той цял жи
вот се въртя в кръга на тези духове, които самият той си бе създал. 
Хиляди го следваха като носител на факела на познанието и нито вед 
нъж не им хрумна идеята да помислят, че това бе само един предпола
гаем огън, който припламваше от блатото и привличаше все по-дълбо
ко към мъглявото царство на една безплодна метафизика.

В голямото социалистическо движение хегелианството се обяви в 
лицето на марксизма като главня в крехък посев. Той опозори горещи
те думи за живот на Сен Симон: „Мисли сине мой, че е необходимо да 
бъдеш Въодушевен, за да реализираш велики дела“, учейки хората да обу
здават своите въжделения и внимателно да слушат монотонния тик-так 
на часовника, изразяващ нямото действие на неизбежните закони, спо
ред които се създава всяко предполагаемо или случайно събитие и всяка 
промяна в историята, фатализмът обаче е гробаря на всяко горещо же
лание, всеки идеен стремеж и всяка спяща енергия, която се стреми да 
се изяви и да се подготви за творческа дейност, тъй като убива вътреш
ната сигурност и дълбоката вяра в правотата на един идеал, който в 
същото време е вяра в собствените сили. Когато Фридрих Енгелс се 
хвалеше: „Ние, германските социалисти сме горди да произхождаме he 
само от Сен Симон, фурие и Оуен, но също така от Кант, фихте и 
Хегел“, този последният придаде на социализма в Германия толкова 
опустошително-авторитарен характер. Сигурно германският социали
зъм би бил оплоден повече, ако беше получил по-голямо влияние 
от Лесинг, от Хердер и Жан Пол, вместо да затъне в школата на 
Кант, Фихте и Хегел.

Да бъдеш революционер, значи да завоюваш обществени промени, 
посредством употреба на собствена енергия, фатализмът означава да 
приемеш нещата такива каквито са, вярвайки, че не могат да бъдат про
менени. Само един фаталист в най-лошия смисъл на думата може 
да произнесе думите: „Което е рационално, е реално, което е реално е 
рационално." Да се нагодиш към света такъв какъвто е, такова е духов- 
ното условие за всяка реакция, тъй като реакцията не е нищо друго, 
освен парапизация в съгласие с един принцип. Хегел беше реакционер 
до мозъка на костите си. Всяко свободняшко чувство му бе абсолютно 
чуждо, тъй като не влизаше в тесните рамки на неговите фаталистични 
разбирания. Той бе твърдия и безпощаден защитник на един брутален, 
властнически принцип, по-лош .отколкото този на Боналд и Де Местр, 
тъй като последните виждаха единствено в личността на монарха жи
вото представителство на всяка власт, докато Хегел взе една полити
ческа машина, държавата, смазваща хората с тяхната пот и кръв в 
безмилостните си челюсти, представи я като инструмент за всякакъв 
вид морал и направи от нея „Бог на земята“. Такова е неговото дело 
пред историята.
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ГЛАВА XII
ДЕМОКРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

Отношение между общество и държава. Народ и нация. Държа
вата като политически организъм и църквата. Гражданството е по- 
литико-религиозно вероизповедание. Демокрацията като инициа- 
торка на модерното национално съзнание. Ласал върху демокраци
ята и нацията. Нация и националност. Ехо от френската революция 
в Германия. Социални условия. Чуждестранно завладяване. Разпа
дане на Прусия. Развой на националното движение. Арндт и фихте. 
Шарнхорст и Гнайзенау. Претенциите на барон фон Щайн. Загово
ри на пруските юнкери. Дворянски обещания. Мечтата за германс
ко единство и германските князе. Предатели и продажници. Пре
ценка на Гьоте относно така наричаните „войни за независимост“.

Видяхме при какви обстоятелства се появи националната държава, 
докато малко по малко тя получи демократическото лустро, което роди 
модерното схващане за нацията, и само когато внимателно се просле
дят многобройните разклонения на тази изключителна обществена тран
сформация в Европа, може да се хвърли светлина върху истинската 
същност на нацията. Старото твърдение, че развитието на национална
та държава произлиза от растящото национално съзнание на народите 
е само една фантазия, която оказа добри услуги на представителите на 
идеята за националната Държава, но с това не стана по-малко фалши
ва. „Нацията не е причина, а резултат от държавата. Държавата е, 
която създаде нацията, а не нацията - държавата. “ От тази гледна точ
ка, между народ и нация съществува същата разлика, каквато има меж
ду общество и държава. Всяко обществено свързване е естествен про
цес, който протича и се формира хармонично отдолу нагоре, въз осно
ва яа общите нужди и взаимното съгласие, с оглед защитата и общата 
полза. Обществените институции се утвърждават постепенно, превръ
щат се в кълнове и причините за техния произход се виждат ясно. В 
болшинството от страните всяка държавническа организация е изкуст
вен механизъм, наложен отгоре надолу от някой могъщ и никога не пре
следва друга цел, освен да брани и осигурява частните интереси на 
привилегированите малцинства.

Всеки народ е естествен резултат от обществени съюзи, слива
не на човешки същества, произлезло при дадени еквивалентни външни 
условия на живот, с общи език и специални предразположения, дължа
щи се на климатичната и географска среда в която се развива. По този 
начин се формират и известни общи черти, които оживяват във всеки 
член от етническата асоциация й съставляват важен елемент за него
вото обществено съществуване. Това вътрешно сродство не може да 
бъде изработвано изкуствено, както и не може да бъде разрушавано по 
насилствен начин, освен ако бъдат унищожени насилствено и изчезнат 
от земята всички членове на една етническа група. Една нация никога 
не е друго, освен изкуствен резултат на политически претенции за 
власт, а национализмът - никога друго, освен политическа религия на 
съвременната държава. Принадлежността към една нация не се опре
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деля от дълбоки естествени причини, както принадлежността към наро
да. Тя винаги е зависела от политически съображения и мотиви, от дър
жавен интерес, зад които винаги са стояли частните интереси на при 
вилегированите върхушки в държавата. Една шепа дипломати, които са 
само търговски агенти на привилегированите класи и касти в държава
та, често пъти решава произволно от името на нацията към която при
надлежат определени групи от хора, които трябва да се подчинят на 
техните заповеди, защото не могат да постъпят другояче, преди всички 
понеже не е взето предвид тяхното собствено мнение.

Народи и етнически групи са съществували много преди да се появъ. 
държавата. Продължават да съществуват все още и се развиват без 
интервенцията на държавата. Тяхното естествено развитие се наруша
ва от момента, когато някоя външна власт насилнически се намеси в 
техния живот и ги принуди да приемат форми, които са им били напълно 
чужди дотогава. Нацията обаче не може да съществува без държавата. 
Тя е обвързана с нея във всичко и дължи съществуването си изключи
телно на нея. Ето защо същността на нацията ще ни бъде винаги непо
нятна, ако се опитаме да я видим отделно от държавата и й дадем соб 
ствен живот, какъвто всъщност никога не е имала.

Един народ при всички случаи е едно достатъчно ограничено обще 
ство, докато една нация обхваща цяла серия от народи и различни ет
нически групи, обвързани повече или по-малко насилствено в рамките 
на една обща държавна форма. В действителност, едва ли има в Евро
па държава, която да не е съставена от множество различни народнос
тни групи, разделяни поначало от произхода и езика си и споени силс 
во в една нация единствено поради династични, икономически и поли
тически интереси.

Включително и там, където под влиянието на демократическите, идеи 
бяха поддържани стремежи към национално единство от големи народ
ни движения, какъвто бе случаят в Италия и Германия, в основата си 
тези стремежи носеха винаги реакционен фермент, който не можеше 
да доведе до никакъв добър резултат. Революционната дейност на Ма- 
цини и неговите привърженици бяха в полза за установяване на една 
унитарна държава, която щеше да се превърне неизбежно в пречка за 
социапното освобождение на народа. Истинските цели бяха покрити с 
воала на национапистичната идеология. Между човека Мацини и насто
ящият диктатор в Италия има цяла пропаст, но развитието на национа
листическата мисъл, от „политическата теология" на Мацини - до фа
шистката тоталитарна държава на Мусолини минаваше по права линия.

Един поглед върху новите национални държави създадени след све
товната война ни дава прекрасен пример, който не може лесно да бъде 
пренебрегнат. Същите националности, които преди войната се възму
щаваха срещу насилието, бидейки негови жертви от страна на чуждес
транни потисници, днес след като постигнаха стремежите си, станаха 
най-жестоките потисници за националните малцинства в своите страни 
и употребяват срещу тях същите брутални методи на морапно и законо
во подчинение, против което се бяха бориЛи упорито и с основание, 
когато бяха потискани. А това отвори очите и на най-слепите, че в рам
ките на настоящата държавна система никога не е възможно взаимно 
хармонично съжителство на народите. Но народите, които разбиха иго
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то на омразното чуждестранно господство в името на националната 
независимост, не спечелиха нищо от това. В болшинството от случаите 
те само приеха ново иго, което понякога е много по-потисническо от 
старото. Полша, Унгария, Югославия и граничещите между Германия и 
Русия държави са класически примери.

Трансформацията на човешки групировки в нации, т.е. в държавни
чески структури, не разкри никаква нова перспектива за общото обще
ствено развитие в Европа. По-скоро тя се превърна в една от най-си
гурните опори на интернационалната реакция и днес стана опасно пре
пятствие за социалното освобождение. Европейското общество бе раз-г 
дробено при този процес на враждебни групи, които се гледат лице 
срещу лице с недоверие и често пъти с голяма омраза. Национализмът 
във всяка страна бди с очите на Аргус и увековечава тази болестна 
ситуация. Там където се създаде някакво сближаване на народите, ра
детелите на национализма създават нови експлозивни материали, 
за да задълбочат националните различия. Впрочем националната 
държава се крепи върху тези различия и би изчезнала в момента, в 
който спре да поддържа изкуственото разделение.

Разбирането за нацията се базира на един чисто негативен прин
цип, зад който при все това се крият известни позитивни цели. Впрочем 
зад всяко „национално“ стои винаги волята за власт на малцинствата и 
специфични кастови и класови интереси, привилегировани от държава
та. Те определят в действителност „Волята на нацията". Впрочем, не 
„държавите като такива - както с право забеляза Менгер - са които 
имат цели, но техните кормчии“. Но за да се превърне волята на магь 
цинствата във воля на всички - тъй като само така може да се развие 
нейната пълна ефикасност - трябва да се прибегне към всички средства 
за духовна и морална дресировка, да я всадят в религиозното съзна- 

‘ ние на масите, да я моделират и превърнат в предмет на вяра. Истинс
кото укрепване на всяко вярване се състои в това, неговите вдъхнови
тели да изработват възможно по-съвършени форми за разделение, ка
то противопоставят „ортодоксалните" на ентусиазирани вярващи от друг 
религиозен колектив. Без внушението за злото на сатаната беше тру- 

. дно да се поддържа величието на Бога. Националните държави всъ
щност са политически църковни органи. Така наричаното национално 
съзнание не е вродено в човека, а плод на възпитанието; то е едно 
религиозно понятие; човек е французин, германец или италианец, след 
като е и католик, протестант или юдаист. «•

С разпространението на-демократичните идеи в Европа, започва 
възходът на национализма в развитите страни. Едва с установяването 
на новата държава, която - поне теоретически ■* осигурява на всички 
граждани гарантираното от конституцията право да участват в полити
ческия живот на своята страна, както и да избират нейното правителс- 

■ тво, „националното съзнание“ можа да пусне корени в масите и засили 
в индивида убеждението, че е член на голямия политически колектив, 

' към който е свързан неделимо и че този колектив е който дава смисъл 
и съдържание на неговото лично съществуване. В преддемократичес- 
кия период подобно вярване можеше да пусне корени само в тесните 
кръгове на привилегированите, докато за голямото болшинство от на
селението сигурно то е било чуждо. Ласал с право забелязва:
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„Принципът за свободните независими националности е основата и 
извора, майката и корена на схващането за демокрацията въобще. Де
мокрацията не може да изкоренява принципа на националностите, за
щото с това ще'посегне към собственото си самоубийство, би се ли
шила от всяко теоретично основание и оправдание без радикално да се 
предаде. Повтаряме: принципът на демокрацията има за основа прин
ципа за свободните националности. Без това, увисва във въздуха. “ (Фер
динанд Ласал: Италианската война и задачата на прусаците, 14359)

В това отношение демокрацията също се различаваше от либе
рализма, чиято концепция принадлежеше на американо-европейския 
културен кръг и се бе развивала при сходни условия. Докато либерали
змът изхождаше от съображения за защита на индивида и преценява
ше дали състоянието на нещата е благоприятно или не за хората и инс
титуциите им, националните ограничения за неговите привърженици бя
ха от .второстепенно значение, така че винаги можеха да възкликнат 
заедно с Пейн: „Светът е моето отечество, хората -  моите братя". 
Вместо това демокрацията се опираше върху колективното понятие за 
„общата воля“ и бе близък родственик на концепцията за нацията, като 
я превърна в проводник на общата воля.

Демокрацията не само спомогна за съживяването на „националния 
дух“, но също така уточни по-строго разбирането за националната дър
жава, отколкото това можеше да стане при управлението на абсолютиз
ма. По време на старата монархия всяко политическо разбиране и мне
ние бяха подчинени на династическите интереси. Нейните представите
ли навярно мечтаеха - като резултат на особения блясък на френската 
история - да прегрупират още по-непреклонно националните сили и да 
подчинят цялата администрация на страната на едно централно управле
ние, като при това забравяха изгодата за династията, даже и там където 
ее смяташе за по-удобно да се прикриват нейните истински намерения.

С началото на демократическия период изчезват всички династич- 
ни съображения и нацията като такава се издига до връхната точка на 
политическия процес. По този начин самата държава доби ново изра
жение. Едва сега тя се превърна в национална държава в пълния й сми
съл, обхвана политически всички жители на една страна и ги направи 
членове на едно цяло, с равни права. -
f  Въодушевявани от постулатите за едно абстрактно политическо ра
венство, представителите на демократическия национализъм правеха 
разлика между нация и националност. Нацията за тях бе като полити
ческа групировка, която - обединена чрез общия език и култура - се е 
затвърдила в един независим държавен организъм, но смятаха за на
ционалности тези етнически групи, които бяха подчинени на управлени
ето на една чуждестранна държава и полагат усилия да добият своята 
политическа и национална независимост. Демократическият национа
лизъм виждаше в борбите на потиснатите националности стремеж да 
се превърнат в нация с неприкосновено право и действаше в това нап
равление. Както гражданинът на една нация трябваше да се ползва не
ограничено с всички права, които конституцията му гарантира в собст
вената му страна, така и никоя нация като цяло не трябва да бъде под
чинявана на никоя чуждестранна власт, тъй като е равна на всички ос
танали нации в своята политическа независимост.
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Без съмнение, в основата на тези въжделения лежи един справед
лив принцип: теоретическото равенство в правата на всяка нация и на
ционалност, без разлика на тяхната обществена и политическа принад
лежност. Обаче още от самото начало стана ясно, че подобно равенст
во не можеше никога да бъде поставено в хармония с политическите 
домогвания за власт на държавата. Колкото повече управниците на дър
жавите в Европа разбираха, че не могат да спрат проникването на де
мократичните идеологии, толкова по-ясно им ставаше, че принципът за 
националността може и трябва да стане отлично средство и да бъде 
използвано в интерес на техните собствени страни. Наполеон I, пора
ди своя произход, беше по-малко обременен от такива предразсъдъци, 
отколкото представителите на легитимната монархия и съумя да дейст
ва по ефикасен начин в полза на своите тайни планове с помощта на 
принципа за националностите. През май 1809 г. той отправи от Шьонб- 
рун своя известен призив към унгарците, призовавайки ги да разтърсят 
игото на австрийското владичество. „Не търся нищо от вас - четем в 
този императорски манифест - желая единствено да видя една свобод- 
на и независима нация“.

Знае се в какво се състоеше тази независимост. За Наполеон наци
оналната независимост на Унгария бе толкова безразлична, както в дъ
ното на неговото сърце бяха безразлични французите, които въпреки 
неговия чуждестранен произход го бяха преобразили в национален ге
рой. Онова, което действително го интересуваше, бяха неговите собст
вени политически амбиции и планове за власт. За да ги реализира, той 
играеше с италианците, илирите, поляците и унгарците същата комедия, 
която бе играл с „Великата нация“ в продължение на 14 години. Яснота
та с която Наполеон още отначало бе съзнал какво значение имат на
ционалностите за неговите собствени политически цели се вижда съ
що така и от думите, които ни предаде един от неговите другари от Све
та Елена. Той никога не се учудваше, че между германските князе не е 
имало поне един, който да има достатъчно ум, за да използва идеята за 
националното единство на Германия, широко разпространена всред на
рода, като маска за обединение на различните германски населения 
под скиптъра на една определена династия.

Оттогава принципът за националностите заема важно място в евро
пейската политика. След наполеоновите войни, Англия подпомогна ос- 
новното право на потиснатите народи на континента единствено за да 
попречи на континенталната дипломация, което можеше най-малко по
не да бъде изгодно за политическия и икономически подем в Англия. 
Като правеха това, английските дипломати разбира се съвсем не мис
леха да отстъпят същите права на ирландците, Лорд Палмерстон про
веждаше изцяло своята политика в тази насока; но хитрият английски 
политик се досети да поддържа потиснатите националности, когато има
ха най-неотложна нужда от помощ. Напротив, преди това той наблюда
ваше най-спокойно как агонизираха опитите им за независимост под 
лапите на Свещения съюз.

Наполеон III продължи същата политика на коварство и се предста
ви като защитник на потиснатите националности, докато в действител
ност имаше предвид единствено изгодата на собствената си династия. 
Неговата роля в движението за италианско обединение, което имаше
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като следствие анексирането на Ница и Савоя от Франция, е убедител
но доказателство в това отношение.

Карл Алберт от Сардиния подпомогна движението за национално 
обединение на Италия с всички средства, понеже беше съзрял с пох- 
вална предвидливост предимствата, които ще има това за неговата ди
настия. Мацини и Гарибалди, двамата решителни защитници на рево
люционния национализъм, трябваше по-късно да гледат спокойно как 
наследникът на Сардиния си присвояваше плодовете от тяхната свята 
дейност през целия им живот и се превръща в крал на обединена Ита
лия, която те бяха замислили навремето като демократична република.

Начинът, по който националното чувство във франция по време на 
революцията можа да лусне така бързо корени и стигна до толкова бързо 
разрастване, може да се обясни с факта, че революцията беше отвори
ла дълбока пропаст между Франция и Европа, разширявана постоянно 
от неспирните войни. Впрочем най-добрите и достойни умове от всички 
страни поздравиха „Декларацията за правата на човека" с искрен енту
сиазъм и вярваха твърдо, че впоследствие във Франция ще започне 
ера на свобода и справедливост. Даже много от хората, които проигра
ха по-късно всичко за да отприщят националното въстание в Германия 
против господството на Наполеон, поздравиха революцията с нескри- 
то ликуваме, фихте, Гьорес, Харденберг, Шлейермахер, Бенценберг 
и много други, отначало бяха напълно под вълшебството на революци
онните идеи, които се излъчваха от Франция. Именно горчивото разо
чарование от този стремеж за свобода движеше мъже като Жан Пол, 
Бетовен и много други, които бяха между най-горещите почитатели на 
генерал Бонапарт, в лицето на когото виждаха инструмента за социал
на трансформация в цяла Европа, да се дистанцират от него, когато той 
се провъзгласи за император, подчертавайки все по-явно своите заво
евателни намерения.

Лесно може да се разбере безграничното въодушевление на мнози
на от най-добрите духове в Германия от французите, когато се имат 
предвид безсрамните политически и социални условия, които характе
ризираха германската действителност в навечерието на революцията. 
Германската империя беше само една маса от държави, разлагащи се 
от собствената си гнилост, чиито касти и управляващи слоеве не бяха 
способни за никакъв вътрешен импулс и поради това, още по здраво се 
хващаха за старото. Ужасните рани, следствие на тридесет годишната 
война, които едва заздравяваха, бяха отново отворени от завоевател
ните кампании на Фридрих II, който бе дамгосап населението в измъче
ната страна с най-странния печат.

„Едно поколение обременено от безкрайни страдания - казва Трайч- 
ке в неговата ^Германска история“ - беше изгубило човешката си доб
лест, човекът от низините беше навикнал да пълзи пред силния. Наши
ят либерален език се научи да мълчи в най-покорно смирение и замести 
богатото езиково съкровище е общи робски фрази, които днес все още 
не са превъзмогнати. *

Две трети от цялото население при избухването на революцията 
живееше в състояние на робство и неописуеми мизерни условия. 
Страната пъшкаше под тежкото иго на безбройни локални деспети, чийто 
безмилостен егоизъм не се колебаеше да спекулира със собствените
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си съграждани като с пушечно месо за чуждестранни сили, с цел да 
продължават да пълнят техните празни каси с окървавените пари, пла
щани с живота на тези нещастници. Всички историци се съгласяват с 
това, че тази нещастна страна не можеше да постигне избавлението си 
отвътре. Даже един антифранцузин като Ернст Мориц Арндт не можа 
да постави под съмнение това твърдение.

Затова отначало френската инвазия създаде ефект на очистителна 
буря, тъй като френските армии носеха революционен дух в страната и 
събудиха в сърцата на нейните жители чувството на човешко достойнс
тво, непознато дотогава. Разпространението на революционните идеи 
бе едно от най-опасните оръжия на френската република в нейната от
чаяна борба срещу европейския абсолютизъм. Борба, която се стреме
ше да отдели каузата на народите от каузата на князете. Наполеон не 
мислеше нито за миг да изостави това ценно оръжие. Ето защо, нався
къде където неговите победоносни знамена се развяваха над чуждест
ранна земя, той въвеждаше широки реформи, с цел да окове по този 
начин жителите на окупираните територии. *

Мирът от Люневил (1801) задължи германския император да приз
нае Рейн като граница между Франция и Германия. Съгласно сключени
те договори, суверените северно от левия бряг на Рейн трябваше да 
бъдат обезщетени чрез владения във вътрешността на империята. Така 
започват тези недостойни преговори на германските князе с „наследс
твения враг“, за да се присвои всяко парче земя, което всеки се опит
ваше да получи за сметка на други и всички заедно се силеха да откра
днат за сметка на своите народи. „Най-благородните от нацията“ ским
тяха като кучета, на които е настъпена опашката, пред Наполеон и 
неговите министри, с цел да се отърват възможно по-добре от подялба
та. Едва ли историята е видяла пример на подобно падение. С право 
барон фон Щайн казва на руската императрица пред целия царски 
двор, че загубата на Германия бе дело само на мизерното поведение 
на нейните князе. Щайн сигурно не бе революционер, но откровен чо
век, който имаше достойнството да изрази една истина позната на вси
чки. Германският патриот Ернст Мориц Арндт писа с горчиво презре
ние:

„Онези, които можеха да помогнат - отстъпиха, другите бяха сма
зани. Така съюзът на по-силните се предаде на страната на враговете 
и никакво публично безчестие не анатемоса безсрамниците, които има
ха безочието да се представят като освободители, тях, които подло 
търгуваха със собствената и чужда чест. Касаеше се за мира. Говоре
ше се много за германските князе и никога, в никой параграф, за гер
манския народ... Никога князете не бяха част от народа, но толкова 
далече от нацията и дори срещу нея. Те не се изчервиха в присъствие
то на един мъжествен и силен народ, който ги третираше като отдел
на партия, за да могат да поделят плячката... Несправедливостта се 
ражда от несправедливост, насилието от насилие, подлостта от под
лост и Европа ще се срути подобно империята на монголите. Такива 
бяхте и такива сте днес - като бакали, не като князе; като евреите с 
кесията, не като съдиите с везните и още по-малко като маршала с 
меча. “ (Е. М. Арндт: Духът на времето)

След битката при Аустерлиц (1805) и основаването на Ренанския
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съюз, на император Франциск не му остана друг изход, освен да дек
ларира разпадането на германската империя. В действителност, тя от
давна вече не съществуваше. Шестнадесет германски князе се бяха 
подчинили на протектората на Наполеон и бяха натрупали, срещу отка
за си от патриотичното чувство, прекрасно богатство. Когато обаче ис
ториците патриоти представят нещата, като че ли след това явно преда
телство на нацията, пруската монархия е била последното убежище на 
германските населения срещу френското надмощие, те изпадат в съз
нателна фалшификация на историческите факти. Прусия беше толкова 
развратена вътрешно и морално толкова корумпирана, колкото и дру
гите части на империята. Сгромолясването й през 1806 г., ужасните по
ражения на пруските армии при Йена и Ауерщедт, срамното предаване 
укрепленията на французите, без никаква съпротива от аристократич
ните коменданти, бягството на краля чак до руската граница и позорни
те машинации на пруските юнкери, които сред тази ужасна катастрофа 
мислеха само как да спасят своите мизерни привилегии, определят до
статъчно добре пруските условия от това време. Цялата печална исто
рия на отношенията между „великите съюзници“ Русия, Австрия и Пру
сия, всяка една от които зад гърба на другата работеше за или против 
Наполеон, е една истинска „събота на вещици“ изпълнени с подла ни- 
зост и вулгарно предателство, каквито мъчно могат да се намерят в 
историята.

Само едно нищожно малцинство от откровени хора, чийто патрио
тизъм беше нещо повече от устна декларация, въодушевиха чрез тайни 
съюзи и открита пропаганда националната съпротива в страната. Воен
ното управление на Наполеон тежеше над населението в покорената 
страна, синовете на която бяха задължени да попълват празнотите, от
ворени във френската армия от войната. Ни пруската монархия, нито 
пруското юнкерство бяха способни за тази работа. Напротив, те се въз- 
противяваха на всеки сериозен опит, който би могъл да постави в опа
сност техните привилегии и се отнасяха с явно недоверие към хора 
като Щайн, Гнайзенау, Шарнхорст, фихте, Арндт, Ян и дори Блюхер. 
Поведението на Фридрих Вилхелм 111 пред Щайн и подлия заговор, пос
редством който прусащината се опита да провали усилията на герман
ските патриоти, говорят изключително много в тази печална история на 
германските князе и Зойме сигурно имаиЗе право, когато писа:

„Онова, което би трябвало да се очаква от нацията и за нацията, 
князете и благородниците го разрушиха, за да спасят своите абсурдни 
привилегии. Най-добрите поддръжници на Наполеон са князете и знат
ните германци... Наистина ние се намираме в положението на Цицерон: 
не знаем дали трябва да желаем победата на нашите приятели или на 
нашите врагове. “

14 при все това, хората крито работеха за националното въстание в 
Германия и онези, които взеха толкова подчертано участие в така на
речената „война за независимост“, не бяха никакви революционери, ма
кар твърде често да бяха клеветени от юнкерите като „якобинци“. Почти 
всички те бяха верни на краля до последния момент и бяха напълно 
имунизирани към истинските свободняшки идеи. Но те бяха разбрали 
едно нещо: ако трябваше да се направи от безправните роби и наслед
ствените поданици нация и се разтърсят широките народни маси за
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борба против чуждестранните власти, трябва да се започне преди вси
чко с намаляване на дразнещите привилегии на князете и се гаранти
рат на човека от народа гражданските права, които са му отричани.

„Трябва да се вдъхне на нацията чувството за независимост; - каз
ваше Шарнхорст - нужно е да й се даде повод да опознае сама себе си, 
да бди сама за себе си; само тогава тя ще оцени самата себе си и ще 
съумее да си извоюва уважението на другите. Да работим в това нап
равление, там можем всичко да направим. Да развържем възлите на пре
дразсъдъците, да насочим възраждането и се грижим за него, а не да 
възпрепятстваме неговото свободно развитие. Нашият обсег на дейс
твие не отива no-далече. Тук са бичовете, а там дисциплината.“ 

Гнайзенау също така отбеляза в своите записки от 1807 г., че ще 
може да се говори за някакво равновесие в Европа единствено когато 
всички са готови да подражават на французите, освобождавайки, чрез. 
една конституция и изравняване правата на институциите, всички есте
ствени сили на нацията. '

„Ако другите държави биха пожелали да възстановят това равнове
сие, за тях тогава ще се отворят и използват същите допълнителни 
източници. Те би трябвало да постигнат свои резултати от революци
ята и по този начин да спечелят двойно предимство; могат да проти
вопоставят цялата си национална мощ на всяка чуждестранна сила и 
така да избегнат опасността от революция, защото са пожелали да 
се предпазят от насилствената промяна чрез доброволна такава."

По-ясен бе Харденберг, който по време на Тилзитския мир бе увол
нен от Фридрих Вилхелм по искане на Наполеон. В своите „Записки 
върху реорганизацията на пруската държава" от 12 септември 1807 г. 
той декларира:

„Илюзията, че е възможно да се противопоставим ефикасно на Рево
люцията, като се вкопчим здраво за старото и строго следваме съдър
жащите се в него принципи, допринесе именно за нейното стимулиране 
и ускори нейното развитие. Силата на тези принципи е толкова голя
ма, те са толкова разпространени и общопризнати, че държавата, ко
ято. не ги приеме трябва да загине или да се приготви за насилствено
то им приемане." И той стига до заключението: „Демократичните прин
ципи на едно монархическо правителство ми изглеждат като най-при- 
годната форма за настоящия дух на времето. “

Такива бяха идеите, които се разпространяваха по това време всред 
патриотичните германски кръгове. Даже самият Арндт, на когото сигур
но не може да се припише някаква симпатия към Франция, трябваше да 
разбере, че Великата революция бе събитие от европейско значение и 
се убеди, че „всички държави, даже недемократични, от век на век Ще 
стават по-демократични. “

Барон фон Щайн, един абсолютно консервативен дух и открит враг 
на всички революционни тенденции, също така не можа да си затвори 
очите за разбирането, че едно възраждане на държавата и освобожда
ване от чуждестранно иго бяха възможни, ако се реши премахване на 
робството и въвеждане на национално представителство. Истина е, че 
Щайн се погрижи да добави в проектирания документ за Шьон като 
свое „политическо завещание":

„За нас бе и е свещено правото и властта на нашия крал. Обаче за
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. да могат това право и тази неограничена власт да донесат доброто, 
което съдържат в себе си, видя ми се необходимо да се даде възмож 
ност на върховната власт да може да узнае желанията на народа и да 
вдъхне живот на своите решения."

■■ Сигурно е, че тези идеи не бяха революционни и въпреки* това фон 
Щайн трябваше да се бори срещу големи мъчнотии, за да въведе дори и 
най-скромните реформи. Знае се как винаги го атакуваха в гръб „най- 
благородните от нацията" и как не отстъпваха даже пред явно преда 
телство на страната, за да попречат на неговите патриотични планове 
факта, че фамозният „Едикт за независимост" от октомври 1807 г. пре
махва личното робство само номинално, тъй като неговите адвокати не 
се осмелиха да докоснат ни най-малко юнкерската собственост на зе
мята, превърна предишните крепостни роби в наемни роби на земевла 
делците, които господарите можеха да изхвърлят всеки момент от пар
чето земя, ако не се подчиняват безусловно на тяхната воля. '

Така нареченият „Едикт за регулация“ от 1811 г., който бе обявен по 
времето на Харденберг, беше също така обмислен главно да подтикне 
селското население към отпор срещу французите. Предлагайки на ста
рото крепостничество перспективата за една реформа на правото на 
собственост, която би поставила селяните в положение да станат соб
ственици на земята, се опита просто да направи по-приемлива за тях 
борбата против чуждото владичество. Но след като френските армии 
бяха изхвърлени от страната, правителството предателски отхвърли вси
чки компромиси и изостави селското население в мизерията на него
вото робство под юнкерите. ' - ■ > .

Силата на обстоятелствата бе, която принуждаваше германските кня
зе да правят всякакъв вид прекрасни обещания на своите поданици и 
да им представят в перспектива една Конституция, от чиято ефикасност 
раждащата се буржоазия черпеше надежди за всякакъв вид чудеса 
Беше се разпространило разбирането, че само една „Народна война' 
ще може да освободи Германия от френското господство, колкото и да 
се съпротивляваше специално Австрия срещу тази мисъл. Събитията в 
Испания особено благоприятстваха в полза на тази идея. Така големи
те сеньори бързо отвориха към народа своето приятелско сърце и при
знаха - принудени от необходимостта, не по собствена воля - че въста
нието на масите е последното средство, което можеше да даде поддръ- 

_жка на техните разклатени тронове. * -  ■
В манифеста от Калиш руският цар се яви като милостив свидетел 

в полза на една бъдеща, свободна и обединена Германия и пруският 
крал обеща на своите верни поданици една Конституция. Всред широ
ките народни маси, които вегетираха в една голяма духовна апатия, те
зи обещания не направиха някакво особено впечатление; обаче буржо
азията и специално младежта бяха завладени от патриотически ентуси
азъм и мечтаеха за възкресяване на Барбароса и възстановяването на 
империята в нейното старо величие и античен блясък-, i ».

Въпреки всичко това, Фридрих Вилхелм винаги се колебаеше и 
се опита да се предпази от двете страни..Даже когато руската зима и 
пожарът в Москва унищожиха огромната армия на Наполеон и той по
бягна през глава стремително към Франция, кралят не бе способен да 
вземе никакво решение, понеже изгодите на пруската династия го ин
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тересуваха повече, отколкото някаква мъглява I ермания, за която нито 
той и още по-малко неговите любими юнкери на изток от Рейн имаха 
някакво разбиране. Едва под постоянния натиск на горещите патриоти
чни желания, накрая се реши за война. В действителност на него не му 
оставаше вече друг избор. Душевното състояние на патриотите от оно
ва време може да се види от личното писмо на Блюхер до Шарн- 
хорст, датирано на 5 януари 1813 г., в което между другото се казваше:

„Сега отново е време да се прави онова, което съветвах още през 
1809 г., т.е. настъпил е часът да се призове цялата нация на оръжие и 
ако князете не желаят и се противопоставят, да ги изметем заедно с 
Бонапарт, тъй като не само Прусия трябва да се вдигне, но и цялото 
германско отечество, за да консолидираме нацията.“

Случи се обаче нещо различно от онова, което си бяха въобразили 
патриотичните рупори на мисълта за германско единство. Всички обе
щания на големите се изпариха, доколкото Наполеон бе детрониран и 
опасността от нова инвазия се отдалечи. На мястото на Конституция
та се появи Свещеният съюз; на мястото на мечтаната гражданска 
свобода, дойдоха решенията в Карлсбад и преследванията на демаго
зите. Зародишът носещ името „Deutsche Bund“, който Ян нарече 
,,Deutsche Bunt“ (Германски съюз; Германска шарения -  б.ред.), трябва
ше да послужи като допълнение за желаното единство на империята. 
Но мисълта за единство бе обявена извън закона от правителството; 
Метерних изказа мнението, че „няма по-абсурдна идея от тази да се 
обедини германското население в една единствена Германия“ и комиси
ята по проучване от Майнц обвини бащата на спорта Ян „че е разпрост
ранил за пръв път опасната доктрина за обединението на Германия“, 
което казано пътьом не беше истина.

Речите към германската нация на фихте бяха забранени, голе
мите патриоти бяха предадени на яростта на реакцията. Арндт бе 
наказан дисциплинарно и подведен под съд. Шлайермахер можеше да 
проповядва само под полицейско наблюдение. Ян бе окован във вери
ги, вкаран в затвор и лишен от свобода в продължение на много години 
след неговото освобождение. Гьорес, който с неговия „Rheinischen 
Мегсиг“, когото Наполеон нарече „петата власт“, беше толкова допри
несъл за националното въстание срещу французите, трябваше да бяга 
и търси защита при „наследствения враг“ срещу агентите на пруската 
реакция. Гнайзенау се оттегли; Бойен, Хумболт и други направиха съ
щото. „Burschenschafteп “ (младежките дружества) бяха разтурени, уни
верситетите поставени под моралната опека на полицията.

Никога народ не бе лишен така основно и безочливо от плодове* 
те на своята победа. Разбира се, не трябва да се забравя, че само едно 
малцинство бе заложило толкова големи надежди в падането на френс
кото господство и действително вярваше, че е дошъл часът за обедине
нието на Германия под знака на гражданската свобода. Широките наро
дни маси както винаги бяха тласнати във „войната за независимост“ и 
единственото, което направиха, бе да изпълнят заповедите на своите 
владетелни князе, на които бяха задължени да се подчиняват. Не може 
да се обясни по друг начин безусловното подчинение на населението 
под терористичния режим на напредващата реакция. Хайне имаше пра
во когато писа в своите есета върху „Романтичната школа“:
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„Когато Бог, снегът и казаците унищожиха най-добрите сили на На
полеон, ние германците получихме върховната заповед - да се освобо
дим от чуждото иго, да се възмутим с мъжествена ярост срещу толко
ва дълго понасяното робство и въодушевени от хубавите и лошите сти
хове на Къорнер се борим за свободата, тъй като ние правим всичко, 
което ни се заповядва от нашите князе. “

Гьоте, който бе живял по време на борбите за независимостта,' бе-- 
ше навикнал да прониква по-дълбоко в основата на нещата, отколкото 
вечно ироничният Хайне1 В тази точка мненията им съвпадаха. Ето как 
се изразява в разговора си с Луден, малко след кървавата битка на 
народите при Лайпциг:

„Вие ни говорите за събуждане, за издигане на германския народ и 
мислите, че този народ не ще се остави да изтръгнат отново онова, 
което е завоювал и за което плати толкова скъпо с изобилие от кръв 
т.е. свободата. Събуди ли се в действителност народа? Знае ли какво 
може?... И  всяко движение ли е Въстание? Въстава ли оня, който задъл
жително е подгонен като стадо? Нека не говорим за хиляди младежи и 
образовани хора; да говорим за мнозинството, за милионите. И какво 
се завоюва и спечели след всичко това? Вие казвате - свободата; може 
би по-добре бихме казали еманципация, но еманципация не от игото на 
чужденеца, а от чуждестранното иго. Наистина аз не виждам вече фран
цузи, нито италианци; в замяна на това виждам казаци, хървати, маджа
ри, казахи, мрачни хусари и всякакви други типове. Отдавна бяхме свик
нали да отправяме нашия поглед на запад и да очакваме всяка опасност 
от тази страна, земята обаче освен това се простира и на изток. “ < 

Гьоте имаше право; от Изтока разбира се не дойде революцията, 
но Свещеният съюз, който в продължение на десетилетия тежеше вър
ху европейските народи и заплашваше да задуши всякакъв духовен жи
вот. Никога Германия под френско господство не бе насилена да 
понася подобно нещо, което изстрада след това под позорната ти
рания на собствените си княз е „освободит ели.“
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ГЛАВА XIII
РОМАНТИЗЪМ И НАЦИОНАЛИЗЪМ

Културен национализъм. Германският романтизъм. „Изгубени
ят рай“. Идеята за изкупителя. Теорията за „първичния народ“. Сен
ките на миналото. Омразата на Арндт към французите. „Катехизи- 
сът на германците“ от Клайст. Лудвик Ян, предшественик на хитле- 
ризма. Германизъм. Германският дух на горски примитивизъм. 
"Burshenschaften" -ите. Влиянието на Рим и романтизма. Към Да
маск. Фридрих фон Гентс. Адам Мюлер и романтичната идея за дър
жавата. Лудвик фон Халер и нео-абсолютизма. Франц фон Баадер, 
наследник на германската мистика. Германското обединение като 
мечта и като действителност.

Всеки национализъм е реакционен по своята същност понеже 
има претенциите да наложи върху различните зони на голямата човеш
ка фамилия едно предварително измислено вярване. В това отношение 
националистическата идеология наподобява на всяко религиозно отк
ровение. Национализмът създава изкуствени разделения и разцепле
ния вътре в естественото органическо единство, което е свойствено на 
човека. В същото време той е устремен към едно фиктивно единство, 
което отговаря само на едно желание. Неговите представители, ако им 
се отдаде възможност, биха уеднаквили изцяло членовете на дадена 
човешка групировка, за да подчертаят още по-ярко онова, което я раз
граничава от други такива групировки. В това отношение така нарече
ният „културен национализъм“ съвсем не се различава от политическия, 
на чиито домогвания за власт е длъжен да служи като фигов лист. И 
двата са духовно неразделими и представляват две различни форми на 
едни и същи претенции.

Културният национализъм се появява особено силно там, където има 
поробени под чуждо владичество народи, тъй като те не са в състояние 
да проведат собствени политически планове за управление. В този слу
чай, „националната мисъл“ предпочита да се занимава с творческата 
културна дейност на народа и се опитва да поддържа живо национал- 
ното съзнание чрез спомени за изчезнала слава и минало величие. 
Такива съпоставяния на минало, превърнало се в легенда и робско на
стояще, правят понасяната несправедливост двойно по-осезаема за на
рода, тъй като нищо не е по-ценно за душата на човека от традицията. 
Рано или късно, тези потискани етнически групи успяват да разтърсят 
чуждестранното иго и да се проявят самостоятелно като национална 
сила, а културнаТа част от техните въжделения се оказва премного де
легирана за да остави място на простата действителност на политичес
ки съображения. Неотдавнашната история на формираните след вой
ната в Европа държави говори красноречиво в това отношение.

Националните стремежи в Германия бяха силно повлияни от роман
тизма преди и след „войната за независимост“, чиито пропагандатори 
се стремяха да превъзнасят в народа традициите на една отминала епоха 
и представят миналото забулено с ореола на славата. Когато по-късно 
последните надежди, лелеяни от Германските патриоти за освобожде
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нието от игото на чуждестранното владичество, се изпариха като сапу
нени мехури, духът се изпари в чаровните нощи на легендарен свят, 
бременен с въжделенията на романтизма, за да търси забрава пред 
тъжната действителност на живота и неговите разочарования.

Общо взето в културния национализъм се сливат две различни чув
ства, които в основата си нямат нищо общо, тъй като привързаността 
към родната земя не е патриотизъм, не е любов към държавата, не е 
любов имаща своите извори в абстрактната концепция за нацията. Не 
липсват обширни обяснения, за да се доказва, че парчето родна земя, 
в което човек е минал годините на своята младост е дълбоко въплътено 
в неговите чувства, понеже впечатленията от детинството и ранната 
младост са, които се отпечатват най-силно в духа и се запазват най- 
дълго в душата на човека. Кътчето родна земя е, така да се каже, външ- 
ната дреха на човека, на когото всяка гънка е позната и близка. От това 
чувство към родния край произлиза също така в последно време и ня
мото преклонение пред едно погребано под развалините минало и това 
направи възможно погледът на романтиците да проникне толкова дъл
боко в нещата.

Чувството към родния кът няма никакво родство с така нарече
ното „национално съзнание“, макар често да ги представят и про
дават на дребно на еднаква цена, както правят фалшификаторите 
на пари. Именно това „национално съзнание“ в което подмени и погълна 
привързаността към родния край, като се постараха да нивелират при
добитите представи на човека в точно определена посока и форма. Та
къв е неизбежният резултат от тези естествени стремежи за единство, 
което в същност е стремежът на самата национална държава. -

Опитът да се замени естествената привързаност на човека към 
родния му край със задължителна любов към нацията, която, както 
видяхме, възникна поради външни обстоятелства, без вътрешни осно
вания и срастнала с елементи на брутална сила - е един от най-учудва- 
щите феномени на нашето време, защото така наричаното национално 
съзнание не е нищо друго, освен вярване, разпространявано от поли
тически съображения за власт. Вярване, което замества религиозния 
фанатизъм от миналите векове и се превърна днес в най-голямата пре
чка за всяко културно развитие. Това сляпо благоговеене пред едно 
отвлечено схващане за отечеството няма нищо общо с любовта към 
родния край. Обичта към родното парче земя не познава що е това 
„воля за власт“. Тя е лишена от всички онези празни и опасни арогант
ни черти спрямо съседа, каквито са свойствени-на всеки национали
зъм. Обичта към парчето родна земя не води към политическа практика 
и още по-малко преследва цели, свързани със запазване на държава
та. Тя е израз на вътрешното чувство, което се изразява спонтанно, 
както човешката радост в природата, от която парчето родна земя е 
само една частица. В този смисъл, чувството към родната земя е несъ- 
поставимо с чувството към държавата, към нацията; естествен продукт 
сравнен с един сурогат, изработен в ретортата.

Импулсът на германския романтизъм идва от франция. Лозун
гът на Русо за „връщане към природата", известният му бунт срещу ду
ха на Просвещението, неговото силно подчертаване на чисто санти
менталното срещу хитрата систематика на мисловната способност на
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национализма, намериха от другата страна на Рейн също така очевид
но ехо, специално у Хердер, на когото романтиците, които почти всич
ки бяха в лагера на илюстрационистите, трябва много да благодарят. 
Самият Хердер не бе романтик. Неговият кръгозор бе много ясен, духът 
му премного бодър, за да може да се вдъхновява от екстравагантности- 
те на романтичните концепции около „стерилността на всяка случай
ност". При все това неговото отвращение от всяка систематизация, 
неговата радост пред оригиналността на нещата, неговото виждане на 
интимните връзки на човешката душа с майката природа и преди всич
ко неговата способност да чувства и се проникне взаимно с духовната 
култура на чуждестранните народи и минали времена го приближава до 
рупорите на романтизма. В действителност, големите заслуги на ро
мантиците, дължащи се на откриването и обяснението на чуждестран
ната литература и преоткриването на легендарния германски свят, мо
гат да се припишат в голяма степен на побужденията на Хердер, който 
посочи техния път.

Хердер обаче във всичко което мислеше имаше предвид човечест
вото като съвокупност. Той виждаше.- както така добре го каза Хайне - 
„цялото човечество като една голяма арфа в ръцете на велик маест
ро". Всеки народ за него беше една струна и от хармоничното съзвучие 
на всички струни бликваше вечната мелодия на живота. Вдъхновяван 
от тези идеи, той се наслаждаваше от безкрайното разнообразие в жи
вота на народите и отправяше влюбен поглед към всички прояви на 
тяхната културна дейност. Той не призна „избрани“ народи и имаше съ
щото отношение към черните и монголците, каквото и към принадлежа
щите на бялата раса. Когато четем какво се казва в плана на една „Ес
тествена история на човечеството в чисто човешки смисъл", добива
ме впечатлението, че той бе предугадил абсурдите на нашите модерни 
теоретици и национални фетишисти.

„ Нека преди всичко бъдем безпристрастни, както геният на самото 
човечество; на планетата не трябва да има никакъв предпочитан про
изход, никакъв фаворизиран народ. Подобни предпочитания се отхвър
лят много лесно, тъй като те придават на фаворизираната нация пре
комерни добри качества, а на другите - прекомерно лоши. Ако избрани
ят народ беше само едно колективно име (келти, семити и т.н.), който 
може би никога не е съществувал и чийто произход и приемственост не 
могат да се докажат, това би било все едно като написано върху синьо
то на небето

Първоначапно носителите на романтизма следваха тези принципи и 
развиха голямо количество ползотворни кълнове, които оказаха сти
мулиращо въздействие върху най-различните идейни течения. Обаче нас 
ни интересува просто влиянието, което имаха за развитието на нацио
налната идея в Германия. Романтиците откриха германското минало за 
германците и им показаха някои аспекти, които едва бяха забелязвани 
преди. Те се движеха непрекъснато в това минало и в опитите си да 
съжаляват за него, откриваха някои скрити съкровища. И тъй като мно
зина от неговите интелектуални представители бяха склонни към фило
софски размишления, те мечтаеха за някакво върховно единство на 
живота, в което съжителстват всички области на човешката дейност - 
религия, държава, църква, наука, изкуство, философия, етика в актив-'
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ното ежедневие - като лъч светлина в отражателно огледало.
Романтиците вярваха в някакъв „изгубен рай“ от времето на ан- 

тичното съвършенство, когато е съществувало единство в живота, към 
каквото сега се стремяха. В този момент станало грехопадението и чо
вечеството затънало в хаос от противоречия* следствие на което било 
нарушено вътрешното общуване между неговите членове и всеки се 
чувствал като откъсната частица от едно цяло и изгубил дълбоките си 
връзки с общността. Опитите на хората да се обединят отново в едно 
цяло доведоха единствено до механическата връзка, на която липсва
ше вътрешния импулс за истински растеж и съзряване. Това виждане 
допринесе за.увеличаване на злото и задушаване многообразието на 
вътрешните и външни взаимоотношения в живота на хората. В този сми
съл франция за романтиците служеше като ужасен пример, защото там 
от векове търсеха сливане на всички прояви на живота в един стери
лен политически централизъм, който разврати същественото в общест
вените отношения и ги лиши предумишлено от техния истински харак
тер.

Според романтичната концепция, изгубеното единство не можеше 
да бъде възстановено отново с външни средства; по-скоро беше необ
ходимо поникване и отглеждане на едно вътрешно душевно състояние 
на хората. Романтиците бяха убедени, че мълчаливо в душата на наро
да лежи споменът за това състояние на старото съвършенство, но че 
вътрешният извор бил пресъхнал и трябвало постоянно да се отстраня
ват препятствията, та това чувство отново да се събуди в съзнанието на 
човека. Те са  заплитаха в постоянните извори и изпадаха все по-дъл- 
боко в мистичната мъглявина на едно минало, чието редко вълшебство 
опиваше тяхното въображение. Германското средновековие, с негова
та пъстра разнообразност и неизчерпаема творческа енергия, за ро
мантиците бе като ново откровение. Те вярваха, че са намерили в него 
великото единство на живота, изгубено по-късно от човека. Освен това 
старите градове с готическите катедрали говореха с особен език и на
помняха за този „изгубен рай“, към който гореше романтичното жела
ние. Рейн, с неговите одухотворени от легенди села, с неговите плани
ни и манастири се превръщаше в свещената река на Германия. Цялото 
минало придобиваше един особен характер, едно озарено направле
ние.

Така малко по. малко се появи един особен вид културен национали
зъм, чието съдържание се оформи в идеята, че германците поради 
блестящото си минало, което се възражда в народа, са призвани да 
донесат на болното човечество така желаното възстановяване. По 
този начин в очите на романтиците германците се превърнаха в избра
ния народ, определен от самото провидение да изпълни една божест
вена мисия. Тази идея се повтори у фихте, чийто философски идеали
зъм, ведно с естествената философия на Шелинг, оказа силно влияние 
върху романтиците, фихте бе нарекъл германците „първороден народ“, 
единственият, комуто е отредено задължението да избави човечество
то. Онова, което първоначапно може би бе родено от простодушния 
ентусиазъм на един поетично екзалтиран темперамент и затова от са
мо себе си бе сигурно твърде просто и безобидно, при фихте придоби
ва характер на противоречие, което послужи за основа на всеки наци
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онализъм, съдържащ в себе си семето на омразата между народите. ‘ 
От националното превъзходство до оклеветяване и подценяване на 
всичко чуждестранно общо взето има само една крачка, която във 
време на възбуда се прави много бързо.

Ако германците наистина бяха „първородния народ“, както поддър
жаше Фихте и други повтаряха след него, то те са народ, който носи в 
себе си нещо повече от „изгубения рай“, отколкото всички останали и 
никоя нация не би могла да се мери с тях, даже да е имала някакво 
основание. За да се укрепи едно такова твърдение, трябваше другите 
народи да се възприемат като отделни категории индивиди, на които да 
се придадат реални или предполагаеми различия и необходимото зна
чение. Така започна усилието за спекулиране и празно съчинителство, 
в което фихте заема особено място. За него германците бяха единс
твеният народ, притежаващ характер, „тъй като да имаш характер и 
да бъдеш германец, безсъмнено е еднозначно." От това следваше, че 
другите народи и специално французите не притежават характер. Отк
ри се и че френският език няма дума, с която да се преведе немското 
„Gemtit" (темперамент, сърце, характер), което прави вероятно че Бог е 
поискал да снабди германците g особено благородство.

Тези разлики правят по-смели така обоснованите малко по малко 
заключения: щом французите нямат характер, то техният дух се насоч
ва единствено към чувственото и материалното, неща, които разбира 
се отвращават вътрешната девственост на германците. Чрез характера 
се обясняваше също така и „вродената честност и преданост“ на гер-. 
манеца. А там, където липсва този характер; в дъното на душите царяха 
вероломството и коварството, качества, които германецът без завист 
отстъпва на другите народи. Истинската религия се корени дълбоко в 
характера. Това обясняваше защо във франция трябваше да се развие 
„духът на просвещението“, което накрая завърши в сухото свободоми
слие. Но само германецът разбира духа на християнството в цялата 
негова дълбочина и му придава особен смисъл, едно отговарящо на 
неговата вътрешна природа тълкувание.

Когато фихте говореше за примитивния език на германците, до
йде до заключението,че само един „първороден народ“ с „първороден 
език“ влияе за формиране на духа в живота, докато при другите наро
ди, забравили своя първичен език и приели чуждестранен такъв - към 
тях принадлежеха разбира се преди всичко французите - духовното фор
миране и животът вървят всеки по свой път. От това предполагаемо 
познание фихте извеждаше известни определени социални и полити
чески феномени в живота на народите, както ги предложи в четвъртата 
реч към германската нация:

„В  една първокласна нация великият народ е възпитаващ; неговите 
учители прилагат своите открития всред народа и търсят да ги раз
дадат щедро сред него. Докато във второразредната нация образова
ните слоеве се отделят от народа и го смятат като сляп инструмент 
за своите планове. “

Това произволно твърдение, чиято абсурдност, всекичасно опровер
гавана от самия живот, днес (в 1936 г. - б.ред.) се коментира широко и 
се представя на германската младеж като най-дълбока мъдрост на пре
дшествениците. Колкото повече една нация се издига до небесата, тол-
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кова по-мизерни и незначителни изглеждат другите нации. На чуждите 
народи се отрича дори и способността да творят. За французите фихте 
твърдеше, че никога не могат да се издигнат до мисълта за свободата и 
силата на правото, защото са прескочили чрез тяхната система на ми
слене идеята за личната стойност и истинския творец; те също така не 
могат да разберат, че който и да е друг народ или индивид мисли и 
желае нещо подобно. (фихте: Върху идеята за действителните войни 
и смисълът на войната, 1813)

Естествено, че само германците бяха звани за свободата, защото 
имаха характер и бяха „първороден народ“. За нещастие, днес още се 
говори много често и настоятелно за „германска свобода“ и за „герман
ска преданост“ и всичко това би трябвало да стане подозрително, ако 
Третият Райх не беше ш  дал толкова сериозни доказателства какво 
означават тези предполагаема свобода и предполагаема преданост.

Болшинството от хората, които играеха ръководна роля в национал
ното движение на Германия преди и след 1813, заложиха фундамента 
на духа на романтизма, от чиито описания за „Свещената римска импе
рия на германската нация“, на германското средновековие, на леген
дарния свят на германската предистория и вълшебството на родната 
земя, нейният патриотизъм абсорбира богати подхранващи елементи 
Арндт, Ян, Гьорес, Шенкендорф, Шлайермахер, Клайст, Ейхендорф, 
Гентц, Кьорнер бяха дълбоко повлияни от романтичните идеи, дори и 
Щайн, колкото повече остаряваше, толкова повече попадаше под ма- 

..гията на романтизма. Мечтаеше се за връщане на старата империя под 
императорското знаме на Австрия. Само малцина, заедно с фихте, ви
ждаха в лицето на пруския крал „задължителния сеньор на германизма' 
и малцина вярваха, че Прусия е звана да възстанови единството на 
империята.
■ У болшинството от хората националистическата идея стигна до сво

ето магическо заключение. Тя беше започнала като съблазнително въ
жделение по едно изгубено отечество с поетическо величие на герман
ското минало. По-късно, в главите на нейните разпространители, се сти
гна до идеята за великото предопределение на германците. Направиха 
се съпоставки между Германия и останалите народи, като употребиха 
широки картини на нейните предимства в такива цветове, че за другите 
не остана нищо. Завършекът бе една дива антифренска омраза и 
смешно превъзнасяне на германците, което често пъти стигаше гра
ниците на мисловна безотговорност.

До подобно развитие може да се стигне при всякакъв вид национа
лизъм, независимо дали неговите представители са германци, поляци 
или италианци. И нека не ни се говори, че натрупаният опит от чуждес
транното владичество и войната, коята отприщва всички низки страсти 
у човека, са довели германските патриоти до тези едностранчиви идео
логии пълни с омраза. Онова, което през и след войните за независи
мост се разпространи като германски патриотизъм, бе нещо много по
вече от оправдания бунт срещу чуждестранното иго, беше открито обя
вяване на война срещу езика и духовната култура на един съседен на
род, който - както казваше Гьоте - принадлежеше към „най-възвишени- 
те на земята на когото самият германски народ „дължеше голяма част 
от своето собствено развитие",
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Арндт, който бе един от най-влиятелните в патриотичното въстание 
против владичеството на Наполеон в Германия, не познаваше граници 
на своята омраза срещу французите:

„Мразя чужденците, мразя французите, тяхната арогантност и тя
хното пустословие, тяхната престореност, техния език и обичаи. Да, 
мразя горещо Всичко, което идва от тях. Това трябва да обедини брат
ски и здраво всичко германско: германската храброст, германската сво
бода, германската култура; честта и справедливостта трябва да се 
развиват над всичко и добият отново старото достойнство, което 
нашите бащи показваха пред болшинството от народите на земята... 
Онова, което ги доведе до срам, трябва да го превърнете в слава. Само 
една кръвна омраза към французите може да възроди германската енер
гия, да възстанови германската слава, да изнесе на светло най-благо- 
родните инстинкти на народа и унищожи най-подлите. Тази омраза, 
трансформирана в германската свобода и предадена на синовете и вну
ците като опора, трябва в бъдеще да бъде най-сигурният страж на 
границите на Гзрмания заедно със Судетите, Вогезите и Ардените. “ 
(Е. М. Арндт: За прусаците, 1813)

Омразата на Клайст против всичко френско стига до сляпо бе
зумие. Той се подиграваше с речите на фихте към германската нация и 
виждаше в него само един слабохарактерен училищен маестро, чиито 
безсилни думи трябва да се заместят от мъжеството за действие. Оно
ва, което той искаше, беше народна война, подобна на тази, която во
деха испанците под ръководството на духовенството и фанатизираните 
калугери против французите. В една'такава война, нему изглеждаше 
позволено всякакво средство: отрова и кама, клетвонарушение и пре
дателство. Неговият „Катехизис на германците замислен по испански 
за деца и възрастни“ е написан във формата на най-диво деклариране 
на безскрупулен национализъм, който тъпче всяко човешко чувство със 
своята ужасна нетолерантност. Възможно е да отдадем този ужасен 
фанатизъм отчасти на болнавото душевно състояние на нещастния по
ет. От друга страна, настоящето ни дава практическо доказателство как 
изкуствено може да се култивира такова душевно състояние и как то се 
превръща в опустошително насилие, когато е облагоприятствано от спе
циални социални условия.

Лудвиг Ян, който по-късно, след смъртта на фихте, се превърна в 
духовен водач на германската младеж и когото тя тачеше като герой, 
доведе толкова далече франкофобията и националистическото варвар
ство, че раздразни дори и мнозина от своите другари патриоти. Затова 
Щайн го наричаше „жестикулант и глупак“, а Арндт - „полиран Ойленш- 
пигел".

Ян хулеше навсякъде и във всичко чуждестранното вмешателство и 
подозираше френски мошеничества. Ако се чете биографията на този 
особен „светец“, получава се впечатление, че пред нас е „старият 
брадат“, предшественик на модерния хитлеризъм. Неговите надути и 
брутални удари, неговата невероятна мъглявост, неговият вкус към ду
ховно лицемерие, неговият насилнически характер, неговата нагла за- 
слепеност и преди всичко - безгранична нетолерантност, неговата нес
пособност да зачита каквото и да било друго мнение и да анатемосва 
като антигерманска всяка мисъл, която не му е приятна, всичко това го
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прави определено предвестник на национал-социализма.
Ян нямаше никаква собствена политическа мисъл. Онова което най- 

много го интересуваше не беше германското средновековие, а герман
ската предистория. Там се чувстваше като в своя среда и се радваше 
на пълна германска оригиналност. Негово бе предложението между Гер
мания и франция да се установи една ивица, един вид девствена гора, 
в която живеят само бизони и диви животни. Една специална отбрана 
трябваше да се грижи да не остава място за никаква търговия между 
двете страни, за да не бъде накърнявана германската добродетел от 
галската корупция. В своята преувеличена омраза към французите Ян 
отиде толкова далече, че трябваше да каже: „Онзи, който учи дъщери
те си на френски език, Все едно ги обрича на проституция. “ В мозъка на 
този своеобразен пророк всичко се превръщаше в карикатура и пове
че от всичко - германският език, който той ужасно осакати със своя 
животински очистителен фанатизъм.
. При все това, Ян се ползва от безграничната адмирация на герман

ската младеж. Университетът в Йена го въздигна в хоноруван доктор и 
уподоби неговия празен шарлатанизъм с красноречието на Лютер. Един 
заслужил езиковед като Тирш му посвети своето германско издание 
на Пиндар и Франц Пасов, професор по гръцка литература във Вай- 
мар, декларира даже, че след Лютер не бе написано нищо по-изключи- 
телно от „Тевтонска гимнастика“ на Ян. Ако днешна Германия не ни 
даваше толкова ужасяващ пример как под натиска на специалните ус
ловия една безсмислена фразеология може да обхване широки кръго
ве от една страна и ги тласне в определено направление, влиянието на 
една толкова объркана глава като тази на Ян би било трудно разбирае
мо. Даже един толкова национален историк като Трайчке забелязва в 
своята „Германска история“: „ Това е една болна страна, щом синовете 
на интелигентен народ честват като свой шеф един шумен варварин. * 

Това се случи, защото кресливото шумно изразяване на чувствата 
на германизма се превърна в мода в Германия след „войните за неза
висимост“, което трябваше да доведе и до духовните варварства. Бол- 
ното желание за „подбора“ доведе логично до духовно отдалечаване от 
общата култура на епохата и до пълно незачитане на всички човешки 
отношения. Това бе епоха, в която Лесинг и Хердер не можеха повече 
да мотивират младото поколение; с която заедно живя и Гьоте, но не с 
нацията. Резултатът от всичко това, този особен германски патриоти
зъм, който след Хайне се състои в това, че „притиска сърцата на свои
те крепители и ги свива като кожа при силен студ, защото мразят 
чуждестранното, не желаят повече да бъдат граждани на света, нито 
европейци, но точно германци. “

Абсурдно е да се търси и вижда в хората от 1813 г. пазители на сво
бодата. Никой от тях не бе въодушевяван от либерални идеи. Почти вси
чки бяхй духовно обеднели с твърде далечното минало, което не дава
ше никакви перспективи за настоящето. Същото е валидно и за  
„Burchenschaft" (студентската лига), чието срамно премахване от побе
доносната реакция е причина днес да и се приписват освободителни 
стремежи. Че между нейните членове са съществували някакви идеа- 
листични черти, никой днес не отрича, но това не е никакво доказател
ство за нейното свободняшко чувство. Нейният германо-християнски
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мистицизъм, нейната гротескна съпротива против всичко, което нари
чаха „чуждестранна същност“ и „чуждестранен дух“, нейните антиев- 
рейски претенции, които в Германия отдавна са като наследено от реа
кционните идеологии имущество и общата мъглявост на становищата й, 
всичко това я направи представителка на една мистична вяра, в която 
се събираха като пъстра смес най-различни концепции, -но не осветени 
по особен начин от някакво ново бъдеще. Когато след убийството на 
Коцебу от студента Карл Занд реакцията пристъпи към унищожителен 
удар й чрез позорни средства в Карлсбад бяха унищожени всички асо
циации на младежта, студентската асоциация „Burchenschaft“ не проти
вопостави нищо друго на креатурите на Метерних, освен следните бе
зобидни строфи на Бинцер, завършващи с думите:
„Тази разрязана лига беше черна, червена и златна 
и Бог я толерира, кой знае какво искашеI - 
Къщата може да се сгромоляса - какво значение има това?
Духът живее във всички нас и нашето убежище е Бог“I

Истинските революционери биха намерили други думи срещу това 
брутално насилие над тяхното най-дълбоко човешко достойнство. Ако 
се съпоставят смелите начала на германското просвещение с неговата 
велика идея, доминираща всичко, от човешката любов до свободата на 
мисълта, с жалките плодове на това уродливо „национално съзнание“, ' 
ще се разбере огромната крачка назад, която бе направила Германия и 
ще се прецени по достойнство горещият гняв, който се съдържа в сле
дните думи на Хайне:

„Тук виждаме патешките идеи, която господин Ян подреди в една 
система; започна като жалка опозиция, пустота, глупава съпротива 
срещу един начин на мислене, който именно създаде най-красивото и 
най-свято в Германия, т.е., против онази човечност, против това общо 
побратимяване на хората, против онзи космополитизъм, който зачи
таха нашите велики духове: Лесинг, Хердер, Шилер, Гьоте, Жан Пол, 
всички образовани в Германия. “

Характерен феномен е това, че най-познатите представители на ро
мантизма, които толкова бяха допринесли за формиране на това мис- 
тично национално съзнание в Германия, минават почти без изключение • 
в лагера на откритата политическа и кперикална реакция. Това е толко
ва по-крещящо, защото повечето от тях бяха започнали своята литера
турна кариера като говорители на Просвещението и свободата на ми
сълта и с въодушевение поздравиха Великата революция в съседната 
страна. Изненадващо е, че един бивш якобинец като Гьорес, който бе
ше приветствал с радост разпадането на германската империя, се пре
върна така бързо в най-заклетия враг на всичко френско. Още по-не- 
разбираемо бе, че самият Гьорес, който с мъжествена решителност по
каза зъбите на бясната реакция в съчинението си „Германия и револю
цията“ (1820), малко по-късно се хвърли в ръцете на папството и отиде 
толкова далече в своя клерикален фанатизъм, че заслужи признанието 
на Жозеф де Местр.

Вилхелм и Фридрих Шлегел, Стефенс, Тик, Адам Мюлер, Брен- 
тацо, фуке, Захариас Вернер и много други бяха погълнати от реакци
онната вълна. Стотици млади артисти правеха поклонничества в Рим и 
се върнаха в лоното на католическата църква, която пожъна добра жъ-
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тва. Гова бе действителна събота на вещици о горещи беседи и дива 
екзалтация на средновековния човек. Такъв бе краят на този културен 
национализъм, който бе започнал като пламенно въжделение по „изгу
бения рай“, за да се влее в блатото на най-черната реакция. Георг Бран- 
дес не беше преувеличил като казваше: >

„Що се касае до тяхното религиозно състояние, всички романтици, 
толкова революционни в поезията, прекланят смирено шия под игото, 
доколкото го приемат. И в политиката са именно те, които ръководят 
Конгреса във Виена и които редактират неговите манифести в полза 
на премахването на свободата за мисълта на народите, всред един тър
жествен празник в църквата на Стефан и вечеря от стриди в къщата 
на Фани Елслер. “ (Георг Брандес: Романтичната школа в Германия, Бер
лин 1900)

И при все това, не би трябвало да се постави болшинството от тези 
хора до нивото на един Гентц, когото споменава Брандес. Гентц, ведно 
с Метерних, при когото беше на служба, бе най-много отговорен за 
позорните договори от Карлсбад. Той бе един корумпиран характер, 
както го е назовал Щайн, един хитър търгаш на перото, който се прода
ваше на онзи, който му плащаше. Английският социолог Роберт Оуен в 
един момент на цинична откровеност обяснява с няколко думи целия 
лайтмотив на неговия мизерен живот; когато Оуен, без да познава още 
неговия истински характер, се опитал да го спечели за своите планове 
за социапна реформа. Гентц заявява: „Ние не желаем широките маси 
да се ползват от благосъстоянието и станат независими. Как можем 
после да ги владеем!“ С Гентц общо взето би могъл да се сравни Фрид
рих Шлегел, който също така падна до степен на наемен войник на Ме
терних. Останалите глави на романтичната школа стигнаха по собстве
но желание до блатото на реакцията, защото в самия корен на всяка 
тяхна концепция за света имаше реакционен зародиш, който ги тегле
ше в тази посока, фактът, че почти всички следваха този път» без съм
нение може да послужи за доказателство, че в това движение имаше 
нещо нездраво, което не можаха да превъзмогнат и което определи 
пътя на неговото развитие.

Реакционният зародиш в германския романтизъм се откроява най- 
вече в неговата концепция за държавата, която водеше направо към 
теоретичния абсолютизъм. Още Новалис който беше започнал да при
писва на държавата собствен специфичен живот, смятайки я като няка
къв „мистичен индивид“, стигна до следното заключение: „Отличният 
гражданин живее изцяло в държавата. “ В държавата обаче може да жи
вее напълно само онзи човек, когото държавата задоволява напълно. 
Подобна интерпретация разбира се не отговаря съвсем на либерални
те идеологии от периода на просвещението; тя е нейното общоизвест
но противоречие.

Адам Мюлер, истинският теоретик на държавата на романтизма, се 
надигна с цялата си енергия против „химерите на естественото пра
во“, на което се опираха болшинството идейни течения на либерализ
ма. В книгата „Елементи на държавното изкуство“, той манифестира 
най-патриотичен акцент против либералната концепция, чийто най-из- 
тькнат представител в Германия бе Вилхелм фон Хумболт и стига до 
заключение, че „държавата не е някакво осигурително дружество, ни
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то някакво търговско сдружение“, а „интимна асоциация на всяко духо
вно и физическо богатство на целия вътрешен и външен живот на една 
нация в цялата и съвокупност, безкрайно активна и жива." Следовател
но държавата никога не може да бъде средство за някаква частна цел 
или изобщо за определена цел, както това тълкуваше либерализмът; 
по-скоро тя бе "цел за самата себе си в нейната висша форма“, цел, 
която се стимулира от само себе си и е достатъчна за самата себе си, 
коренейки се в единството на правото, националността и религията. 
Даже когато често изглежда като че ли държавата служи на някаква 
специална задача, според начина на мислене на Мюлер, това се отна
ся само до една оптична илюзия на теоретиците. В действителност, дър
жавата служи на самата себе-си и не е средство за никого.

Трудът, толкова повърхностен и безочлив на Карл Лудвик фон Ха- 
лер, който носи заглавието с високо самочувствие „Реставрация на 
науката за държавата или теория за социал-естествената държава, 
противопоставена на химерите на изкуствено-гражданската“, бе са
мо едно бездарно и вулгарно повторение на същата идеология. Само 
че в Халер се манифестираше най-откритата и очебиеща реакционна 
теория. Халер преди всичко отхвърли идеята, че гражданското общест
во би могло да възникне от някакъв договор, писан или не, между граж^ 
даните и държавата. Естественото условие от което се раждат малко 
по малко всички институции на политическото общество произтича от 
божествения ред, който е начало на всички неща. Първият резултат от 
това положение бе, че най-силният властва над всички останали. Оттам 
следва заключението, че всяка власт произлиза от някакъв естествен 
закон, основан на божествения ред. Властващият управлява, основава 
църквата, определя правото и всичко това стои единствено на основа
та, базирана на неговата сила и превъзходство. Властта, която прите
жава, е божествен дар, недосегаема, именно защото идва от Бога. От 
това следва, че кралят не е служител на държавата, а неин господар. 
Държавата задно с народа е негова собственост, негово легитимно на
следство, получено от Бога и затова може Да я съставя и разтуря по 
свой каприз. Ако кралят е несправедлив и жесток, това разбира се е 
нещастие за подчинените, обаче те въпреки всичко нямат право да про
менят нещата по собствена инициатива. Всичко което в този случай им 
остава е да молят Бога да просветли суверена и го насочи към добрия
ПЪТ. ' . -

Лесно може да се разбере колко приятна трябва да е била подобна 
доктрина за коронованите глави. Халер омагьоса специално пруския 
кронпринц, бъдещият Фридрих Вилхелм IV, когото назоваваха „роман
тика на кралския трон“. Хегелианското обожествяване на държавата 
бе само една крачка напред в същото направление и намери лесен 
прием в Германия, защото държавната концепция на романтиците бе
ше разчистила пътя на неговите идеи.

Единствената подчертана фигура между романтиците, която следва
ше собствен път, бе католическият философ Франц фон Баадер, чи
ито „Дневници“ съдържаха голяма доза задълбочени разсъждения вър
ху държавата и обществото. Баадер изхождаше в своята доктрина от 
първоначапната човешка чистота. Той се бореше смело и открито про
тив кантианската доктрина за „вроденото зло“ и по-специално - против
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манията за управление, която задушава всяка независима дейност. По
ради това, той превъзнесе анархията като свещена сила на природата 
против деспотизма, тъй като задължава хората да стоят върху собстве
ните си крака. Баадер сравни превърнатия от непрекъснатото господс
тво в непълнолетен човек, с онзи глупак, който си въобразява, че не 
може да ходи сам и не иска да мръдне от своето място, докато едно 
внезапно избухване на огън го принуждава да се раздвижи.

Критичната концепция на Баадер за държавата не произтича от ли
берализма, но от германската мистика. Той принадлежеше към школа
та на Майстер Екхарт и Якоб Бьоме и стигна до един вид теософия, 
която се изразяваше скептично срещу всяко средство на светско поти
сничество. Онова, което най-много го привличаше в католицизма, бе 
универсалността на църквата и идеята на християнството като светов
но общество,, затвърдено единствено чрез вътрешната връзка на рели
гията и затова няма никаква нужда от външна защита. Баадер беше 
един самотен дух, който размишляваше дълбоко, който вдъхнови не
колцина, но не можа да окаже някакво влияние в общия ход на герман
ското развитие.

впрочем, нито романтизма, нито неговите непосредствени практи
чески резултати, нито появилото се по това време национално движе
ние, което доведе до войните за независимост, можаха да отворят но
ви духовни перспективи за свободното развитие на Германия, на ней
ните племена и народи. Напротив, философско-държавната концепция 
на романтизма послужи единствено за отлично морално оправдание 
на растящата реакция, докато глупавата песничка на германската мла
деж върху германизма трябваше да отдалечи другите народи от нея. 
Оттук произтича и фактът, че много от защитниците на германската на
ционална идея дори не усетиха, че дължат предполагаемото освобож
дение не на своята германска изключителност, а на „влиянието на чуж
дестранните народи“, против които се перчеше арогантно техният „гер- 
манизъм“. Това бе в резултат на чуждестранните идеи и институции, ко
ито дойдоха отвън и които създадоха това чудо. За да отхвърли чужде
странното господство, Германия трябваше да прибегне до някои от иде
ите, родени от френската революция, фактът, че имаше една „народна 
война“, в резултат на която трябваше да се обезсили властта на Напо
леон, показа колко дълбоко бяха проникнали демократичните идеи в 
Германия, където в основата на всяко национално въстание има, съз
нателно или не, някаква демократична мисъл. Тази форма на борбе- 
ност бе, която даде на Франция сила да се обяви срещу цяла Европа. 
Затова германските князе и по-специално Австрия, до последния мо
мент бяха жестоки врагове на едно национално въстание, зад което 
виждаха да дебне хидрата на революцията! Заедно с Гентц те се стра
хуваха, че „една национална война за независимост може лесно да се 
промени във война за свободата.“ Учредяването на Landwehr (опълчение 
- б.ред.), преди всичко реформата на армията, която осъществи Шарн- 
хорст в Прусия, се направи по френски модел. Без това французите, 
даже след ужасната катастрофа в Русия, биха били все още на висота
та на своите врагове.

Даже идеята за национално образование, която фихте постави 
така на пръв план, задължителната военна служба, юридическата
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принуда, която задължаваше всеки гражданин да изпълнява определе
на функция или да приеме известни задължения, когато държавата му 
нарежда това и много други идеи бяха заети от демократичната иде
ология на Великата френска революция. Германският патриотизъм 
се обремени с това чуждестранно наследство и повярва, че е чисто 
германски продукт. Това се случи и с Ян, който желаеше да изчисти 
немския език от всички чужди елементи и не забеляза, че във формира
нето на „съществено германската" дума turnen (занимавам се с гимна
стика - б.ред.) беше използван романски корен.

Движението за германско единство от 1813 и 1848 - 1849 г. про
падна и в двата случая, поради предателството на германските кня
зе, но когато единството на империята бе реализирано през 1871 г. от 
един пруски юнкер, прозаичната действителност се оказа твърде раз- 
лична от онова, което някога бе като блестящо съновидение. Не „възс
тановяването на старата империя“ бе, което стимулира така силно 
носталгията на романтизма. Делото на Бисмарк имаше толкова общо с 
тази империя, колкото една „берлинска казарма с някоя готическа ка
тедрала", както драстично се изрази федерапистьт от южна Германия 
Франц. Не отговаряше на миналото и мнимото въображение за някаква 
свободна Германия, която би била пример за европейските народи с 
неясната духовна култура, пророкувана от Хофман фон фалерлебен и 
предвестниците на германското единство от 1848 г. Този политически 
образец бе дело на един пруски юнкер, бе само една Велика Прусия на 
власт, която превърна Германия в огромна казарма с един краен мили- 
таризъм и с изключителни империалистически амбиции и с това изигра 
по това време същата злощастна роля, каквато бе играл дотогава бона- 
партизмът в Европа. Точно обстоятелството, че именно Прусия - най- 
реакционната страна, най-изостаналата в своята култура и история 
- си присвои духовното ръководство на всички германски народи, 
не допускаше каквото и да било съмнение докъде ще доведе това 
„творение“. Това най-добре бе разбрано от отявления враг на Бисмарк, 
Константин Франц, чиито съчинения и до днес остават толкова непоз
нати за германците,-колкото и китайския език. Той се бе изразил по 
следния начин:

„Впрочем всеки трябва да приеме, че заема едно противоестестве
но положение, че старата Германия на запад, с многовековната си ис
тория, предшества името на Прусия и в сравнение със стара Германия, 
историята на пруската държава изглежда твърде жалка; какво същес
твуваше, когато Марк Бранденбург беше равнозначен на полупустинна 
страна от вендите; какво че тази стара Германия с нейните древни 
племена на баварците, на саксонците, на франките, на тюрингците и 
хесенците, беше управлявана сега от Марк. “ (Константин Франц: Фе- 
дерализмът като ръководен принцип..., Майнц 1879)

Болшинството от германските патриоти от 1813 г. не искаха да знаят 
нищо за една Германия обединена под ръководството на Прусия и Гьо
рес писа в своя „Rheinischen Merkur" по време на Виенския Конгрес, 
който не желаеше това да стане известно, че саксонците и ренанците 
не могат да разберат как четири пети от германците трябва да се нари
чат както една пета, която от друга страна е полу-славянска. В действи
телност, славянският елемент от пруското население се беше увеличил
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значително чрез завоюването на Силезия и подялбата на Полша по 
времето на Фридрих II и достигаше повече от две пети от цялото насе
ление на страната. Затова беше толкова по-комично, че именно Прусия 
се прояви по-шумно от когото и да било като .избрания пазител на гер
манските интереси. «

Уйпям Пирсон, твърдо убеден в историческата мисия на Прусия за 
възстановяването на германското единство, описва в своята .„Пруска 
история“ заслугите на пруската монархия за създаването на „пруската 
националност“ и свидетелства, против своята воля, за старата истина, 
че държавата създава нацията, а  не нацията държавата.

> „Държавата получи собствена националност, -  каза Пирсон * отдел
ните племена, които й принадлежеха лесно и бързо се сляха в едно тяло, 
откакто всички взеха същото пруско име, същите цветове и  черно- 
бялото знаме. В действителност, прусианизмът се разви впоследст
вие по различен начин в останалата Германия, окончателно като една 
специална единица; пруската държава се рояви решително като нещо 
особено специално.“ ^  г
w  Можеше да се предвиди, че при. тези обстоятелства национал- 
ното единство на германците създадено от Бисмарк, не можеше 
никога да доведе до една германизирана Прусия, но по-скоро до 
„прусианизация на Германия“,  което бе потвърдено именно след 
1871 г. от хода на германската история във всички нейни аспекти.

196



ГЛАВА XIV
f  .Л . - СОЦИАЛИЗМЪТ И ДЪРЖАВАТА

t "  ’
Социализмът и неговите различни течения. Влияние на демок

ратичните и либерални идеологии в социалистическото движение. 
Бабьофизъм и якобинство. Цезаристки теократични идеи в социа
лизма. Прудон и федерализмът. Интернационалната работническа 
асоциация. Бакунин против централната власт на държавата. Пари
жката комуна и нейното влияние в социалистическото движение. 
Парламентарната дейност и Интернационалът, френско-пруската 
война и политическата промяна в Европа. Модерните работничес- , 
ки партии и борбата за власт. Социализъм и национална политика. k 
Авторитарен или безвластнически социализъм. Правителство или 
администрация. ■» ^

С появата на социализма и модерното работническо движение 
в Европа се роди и новото духовно течение в живота на народите, 
което още не е завършило своето развитие. Неговата съдба ще зави
си от тенденциите, които ще развият и затвърдят преимущества сред 
неговите последователи: безвластническите или авторитарните.

Общото за социалистите от всички течения е' разбирането, че 
настоящата обществена организация е негодна и ражда непрекъсна
то тежки злини в обществото и убеждението, че с течение на времето 
тя ще изчезне. Общо за всички социалистически тенденции е също 
така и твърдението, че един по-добър ред на нещата не може да бъде 
създаден чрез чисто политически промени, а единствено чрез ради- 
кална промяна на съществуващите икономически условия по на
чин, щото земята и всички средства за обществено производство да не 
останат като частна собственост в ръцете на привилегировани малцин
ства, а да преминат в притежание и ръководство на обществото.

Само така производствената дейност ще престане да задоволява 
егоистични лични цели, а със солидарни усилия ще се задоволяват ну- ■ 
ждите на всички членове на обществото.

По характеристиките на социалистическото общество обаче, както . 
и за средствата и пътищата за неговото изгрждане, мненията на разли
чните социалистически тенденции се разминават. Това никак не е стран- 
но, защото подобно на всяка идея и социализмът е стигнал до хора
та като висше откровение. Той се разви вътре в съществуващите об
ществени форми и се крепи върху тях. Ето защо, невъзможно бе него
вите последователи да не бъдат повлияни повече или по-малко от со
циалните и политически течения на епохата, преобладаващи във всяка 
страна. Известно е влиянието, което идеите на Хегел оказаха за фор
мирането на социализма в Германия. Болшинството от неговите пред
шественици т Грюн, Хес, Ласал, Маркс, Енгелс -  произхождаха от ин
телектуалните кръгове на германската философия; единствено Вайт- 
линг получи стимул за дейност от другаде. В Англия проникването на 
социалистическите идеи стана чрез либералните концепции. Във Фран
ция това бяха идейните течения, които Великата революция роди; в Ис
пания влиянието на политическия федерализъм рязко се отрази върху
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социалистическите теории. Същото може да се каже за социалистиче
ското движение на всяка друга страна.

И тъй като в обстановка като тази на Европа, идейните и обществе
ни движения не се ограничиха само с определени теории, естествено 
бе те да проникнат в други страни и естествено бе да не запазят своя 
чисто локален облик, а да претърпят най-различни външни въздейст
вия. Силата на тези външни въздействия зависеше до голяма степен от 
общите социални условия. Нека само за момент си спомним за мощно- 
то влияние на френската революция и нейните духовни последици за 
болшинството от европейските страни. Стана ясно, че едно движение, 
каквото е социализмът, във всяка страна ще си създаде най-различни 
идеологически връзки и никога няма да се затвори в определени рамки 
и форми на изява.

Бабьоф и комунистическата школа от която той възприе идеите 
си, бяха силно повлияни от възгледите на якобинците, от техния начин 
на виждане и действие. Те бяха убедени, че обществото винаги може да 
се моделира в желаната форма, когато се завземе политическия апа
рат на държавата. И понеже с разпространението на модерната демо
крация, съгласно разбирането на Русо, в умовете на хората бе проник
нала дълбоко вярата във всемогъществото на законите, завоюването 
на политическата власт се превърна в догма на тези социалистически 
тенденции, които се опираха върху идеите на Бабьоф и на така нарече
ните „равни". Диспутът между тези тенденции се свеждаше до начина, 
по който най-лесно и най-сигурно ще може да завладее държавната 
власт. Докато преките наследници на Бабьоф, така наричаните бабьо- 
фисти, се придържаха към старите традиции и бяха убедени, че чрез 
своите тайни общества ще успеят един ден да завладеят обществената 
власт с революционен преврат и осъществят социализма с помощта на 
пролетарската диктатура, хора като Луи Блан, Пекьор, Видал и други, 
защитаваха мнението, че насилствената промяна трябва по възмож
ност да се избегне, като държавата разбере духа на времето и по соб
ствени подбуди започне да работи за пълното трансформиране на об
ществената икономика. Общото вярване и за двете тенденции бе, че 
социализмът е реализуем единствено с помощта на държавата чрез 
едно съществено реално законодателство. Пекьор даже беше нахвър
лил вече основните черти за постигане на тази цел в един кодекс - 
нещо като социалистически „Наполеонов кодекс" - който трябваше да 
служи като широкомащабен наръчник на едно бъдещо правителство.

Почти всички големи инициатори на социализма от първата полови
на на миналия век бяха повече или по-малко повлияни от авторитарни
те концепции. Гениалният Сен Симон с голяма прозорливост призна, 
че човечеството върви към период, „в който искуството да се управля
ват хората трябва да отстъпи място на изкуството да се админист- 
ратират нещата." Неговите ученици обаче се отнасяха авторитарно 
към всичко и стигнаха до концепцията за една социалистическа теок- 
рация и нейното постепенно изчезване.

фурие в своята „обществена система" разви безвластническата 
мисъл с прекрасна задълбоченост и изключително значение. Неговата 
теория за „привлекателния труд“ изглежда че и днес, в периода на „ка
питалистическия рационализъм в икономиката“, е като откровение за
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истински хуманизъм. I ой обаче също беше син на своето време и се 
обърна, подобно на Роберт Оуен.към всички духовни и светски могъщи 
в Европа с надежда, че ще го подкрепят да реализира своите планове. 
Истинската същност на социалното освобождение не намери съчувст
вие в болшинството от неговите последователи. „Икарианският комуни
зъм“ на Кабе беше пропит от цезаристки и теократични идеи: Бланки и 
Барбес бяха комунисти якобинци.

В Англия, където основният труд на Годуин „Размишления за поли
тическата справедливост“ беше излязъл още през 1793 г., социализ
мът от първия период имаше много по-безвластнически характер, от
колкото във франция. Пътят му бе проправен от либерализма, а не от 
демокрацията. Съчиненията на Уйлям Томпсън, Джон Грей и други, 
бяха почти непознати на континента. Комунизмът на Роберт Оуен бе 
особена смесица от безвластнически идеи и традиционни автори
тарни концепции от миналото. Неговото влияние в синдикалното и 
кооперативно движение в Англия в продължение на известно време бе 
значително, но след неговата смърт все повече отслабваше и отстъпи 
място на по-практичните съображения, които постепенно станаха при
чина да се забрави великата цел на движението.

Между малкото мислители от този период, които се опитаха да пос
тавят социалистическите стремежи върху една действително безвласт- 
ническа основа, без никакво съмнение трудът на Прудон бе най-зна
чителният. Неговата съкрушителна критика на якобинските традиции 
за същността на правителството и сляпата вяра в изключителната сила 
на законите и декретите, даде особен ефект за ускоряването на едно 
освободително движение, което даже и днес все още не е признато в 
цялостното си величие. Прудон добре бе разбрал, че социализмът 
трябва да бъде безвластнически, ако трябва да се смята за творец на 
една нова обществена култура. В него гореше живият пламък на новата 
ера, която той предчувстваше и чиято обществена подготовка виждаше 
ясно във въображението си. Той бе един от първите, които се противо
поставиха на политическата метафизика на партиите, прилагана конк
ретно в икономиката. Икономиката е истинската основа на целия обще
ствен живот и той прозорливо бе разбрал, че икономиката е и най-чув
ствителна към всякаква външна принуда и затова обоснова с точна ло
гика премахването на икономическите монополи и на всякакъв вид пра
вителство от живота на обществото. Култът към законите, пред който 
се прекланяха всички партии от този период за него нямаше ни най- 
малко творческо значение, тъй като бе убеден, че в едно общество от 
свободни хора единствено свободният договор може да бъде морапна- 
та връзка в социалните взаимоотношения между човешките същества.

- Значи вие искате да премахнете правителството? - задават му 
въпрос - Вие не желаете никаква конституция? Кой тогава ще пази ре
да в обществото? Какво ще поставите на мястото на държавата? На 
мястото на политиката? На мястото на политическата власт?

- Нищо! - отговаря той - Обществото е вечно движение. То няма 
нужда от въже, нито от компас. Неговата ос и неговата пружина са ви
наги в действие. Едно организирано общество няма нужда от закони, 
нито законодатели. Законите в обществото са като паяжините в коше
ра: служат само да ловят пчелите.
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Прудон беше схванал злото на политическия централизъм във всич
ките му детайли; затова той обяви като необходимост на момента поли
тическата децентрализация и автономия на общините. Той бе най-изтъ- 
кнатият от всички свои съвременници, които отново бяха написали на 
своите знамена принципа на федерализма. Просветен ум, той разбра, 
че хората от тази епоха не могат да стигнат с един скок до царство
то на анархията; той знаеше, че духовната нагласа на неговите съвре
менници, изграждана бавно в течение на дълги периоди, не можеше да 
изчезне в един миг на затваряне и отваряне на очите. Затова полити
ческата децентрализация му се видя най-целесъобразното средст
во, което може да отнеме все повече от функциите на държавата, с цел 
да започне проправяне на пътя за премахване на всяко управление на 
човек от човека. Той вярваше, че едно политическо и обществено пре
устройство на европейското общество във форма на автономни общи
ни, свързани федеративно помежду си въз основа на свободни догово
ри, ще може да противодейства на злокабното развитие на големите 
модерни държави. Изхождайки от тази мисъл, той противопостави на 
аспирациите на Мацини и Гарибалди за национално единство полити
ческата децентрализация и федерапизъм на общините, тъй като беше 
убеден, че единствено по този начин е възможна една по-висша обще
ствена култура за европейските народи.

Характерно е, че марксистките врагове на голямия мислител ви
ждаха в тези негови твърдения именно доказателство за неговия 
„утопизъм“, посочвайки, че общественото развитие въпреки всичко е 
навлязло в пътя на политическата централизация. Като че това беше 
някакво доказателство против Прудон! С това развитие, което Прудон 
бе предвидял така ясно и съумял да очертае така всеобхватно, бяха ли 
премахнати или превъзмогнати злините от централизма? Не и хиляди 
пъти не! Тези щети се увеличиха до безкрайност оттогава и станаха 
една от главните причини, довели до ужасната катастрофа на Светов
ната война. И днес централизмът е една от главните пречки за разум- 
ното разрешение на интернационалната икономическа криза. Европа 
днес се огъва в хиляди спазми под желязното иго на един безпло
ден бюрократизъм, за който всяка независима дейност е ужас и който 
с огромно удоволствие би наложил опекунство над всички народи, по
добно на детско отделение. Такива са плодовете от политическата цен
трализация. Ако Прудон беше фатапист, би изтълкувал това развитие 
на нещата като „историческа необходимост“ и би посъветвал съвре
менниците си да приемат нещата каквито са докато настъпи момента, в 
който ще стане фамозната „промяна на утвърждението В отрицание“; 
като истински борец Прудон се опълчи срещу злото и се опита да спло
ти и съвременниците си против него.

Прудон предвидя всички последици от развитие^ и неговото зна
чение за големите държави и привлече вниманието на хората върху 
опасността, която ги застрашаваше. В същото време, той им показа 

, път, за да могат да издигнат бариера срещу злото. Не бе негова вината, 
ако думата му бе чута само от малцина и ако на края се изгуби като глас 
в пустиня. Да се нарича поради това „утопист“ е толкова лесно, колко
то и срамно. В този случай, лекарят е също така „утопист“, понеже по 
съществуващите симптоми на една болест предсказва нейните после
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дици и показва път на пациента за защита от злото. Вина на лекаря ли 
е, ако болният не държи сметка за неговите съвети, нито се опитва да 
се предпази от опасността?

Прудоновата формулировка за принципите на федерализма бе 
опит за запазване на свободата, за противодействие на приближава
щата се реакция и нейното историческо значение се състоеше в това, 
че даде на работническото движение във франция и останалите латин
ски страни отпечатъка на своя дух, опитвайки се да насочи своя социа
лизъм по-пътеките на свободата и федерализма. Когато в края на краи
щата бъде превъзмогната идеята за държавния капитализъм във всич
ките негови разновидности и форми, ще се оцени бързо и точно истин
ското значение на интелектуалното дело на Прудон.

Когато по-късно се появи Интернационалната асоциация на работ
ниците, федералистичният дух на социалистите от така наречените ла
тински страни даде съдържание на голямата организация и я направи 
люлка на модерното работническо социалистическо движение в Евро
па. Самият Интернационал беше един съюз на синдикални органи
зации за борба и социалистически идеологически групи, които все 
по-ясно и очевидно се очертаваха във всеки един от неговите конгреси 
и бяха така характерни за голямата организация. От нейните редове 
излязоха големите творчески идеи за обществено възраждане основа
но на социализма, чиито безвластнически стремежи се очертаваха все 
по-ясно във всички конгреси и бяха толкова похвални за духовното раз
витие на асоциацията. Изключително социалистите от латинските стра
ни бяха тези, които стимулираха и оплодиха това развитие на идеи. До
като германските социалдемократи от този период виждаха в така на
ричаната „народна държава“ един политически идеал за бъдещето и по 
този начин благоприятстваха буржоазните традиции на якобинците, ре
волюционните социалисти от латинските страни бяха осъзнали твърде 
добре, че един нов икономически ред в смисъл на социализъм изисква 
също така и нови политически организации, за да се развие свободно. 
Но те разбираха също така, че тази форма на обществена организа
ция не може да има нищо общо с настоящата държавна система и 
означава нейното историческо разграждане. Така в средите на Ин
тернационала изникна мисълта за комплексно управление на общест
веното производство и общо потребление от самите производители под 
формата на свободни икономически групи, свързани на базата на фе
дерализма, на които също така трябва да съответства политическата 
администрация на общините. По този начин се мислеше замяната на 
кастата настоящи професионални и партийни политици с техници без 
привилегии и заместването политиката на държавната власт с един ми
рен икономически ред, който ще има своя фундамент в равенството на 
правата и взаимната солидарност между хората, взаимносвързани в 
свободата. ' -

В същата епоха Михаил Бакунин пророчески бе определил принци
па на политическия федерапизъм в прочутата си реч пред Конгреса на 
Лигата за мира и свободата (1867 г.) и беше изтъкнал неговата важ
ност за мирните отношения между народите:

„Всяка държава - казва Бакунин - колкото и либерална да иска да се 
представя, без значение на републиканската форма която носи, неизбе-
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жно се явява като потисник, експлоататор на трудовите маси на наро
да в полза на привилегированите класи. Тя се нуждае от армия, за да 
държи тези маси В известни граници и съществуването на тази въоръ
жена сила я  подтиква към войната. От това следва, че мирът е невъз
можен докато не се въведе следният принцип с всичките му следствия, 
а именно: Всяка нация, слаба или силна, малка или голяма, всяка провин
ция, всяка община да има абсолютното право да бъде свободна, авто- 
номна, да живее и се администрира съгласно своите интереси и особе
ни нужди и наред с това право, всички общности да бъдат солидарни до 
такава степен, че да не е възможно нарушаването на този принцип 
даже по отношение на само една от тях, без това да постави в опас
ност всички останали," > \ г

Въстанието на Парижката комуна даде на идеята за местна авто
номия силен импулс в редовете на Интернационала. Отказвайки се до- 
броволно от своето централно превъзходство над всички останали об
щини във Франция, Комуната на Париж се превърна за социалистите 
от латинските страни в отправна точка за ново движение, което проти
вопостави общинската федерация на централния унитарен принцип на 
държавата. За тях комуната се превърна в политическа единица* на бъ
дещето, в база на нова обществена култура, която се развива органи
чески отдолу нагоре и не е наложена автоматически на човека отгоре 
надолу от някаква централна власт. С това тя остана обществен модел 
за бъдещето, ново схващане за обществена организация, която осигу
рява възможно по-голямо пространство за личния импулс на индивиди
те и групите, в които живее едновременно колективният дух и солида
рен интерес за благоденствие на всички и на всеки член на обществото 
поотделно. Тук ясно проличава, че носителите на тази идея имаха пре
двид думите на Прудон:

„За мене личността е критерий за обществения ред. Колкото по- 
свободен, no-независим, по-предприемчив е индивидът В обществото, 
толкова по-добре е и за обществото. “

Докато крилото на авторитарната тенденция в Интернационала 
продължаваше да поддържа необходимостта от държавата и защи
щаваше централизма, за безвластническите секции на самия Ин
тернационал федерализмът бе не само един политически идеал за 
бъдещето; той им служеше като база за техните органически стреме
жи, тъй като, според своята концепция, Интернационалът- колкото е 
възможно при съществуващите условия * трябваше да покаже на света 
едно виждане за свободно общество. Именно този начин на мислене 
бе, който породи вътрешните диспути между централисти и федерапис- 
ти, в резултат на които трябваше да загине самият Интернационал.

Опитът на Генералния съвет в Лондон, който беше под прякото 
влияние на Маркс и Енгелс, да наложи своите предписания и да пос
тави интернационалната асоциация на пролетарията в служба на пар
ламентарната политика на определени партии, трябваше логично да пре
дизвика най-решителен отпор на федерациите и секциите от безвласт- 
ническата тенденция, които продължаваха да остават верни на старите 
постулати на Интернационала. По този начин се създаде голямото раз
цепление в работническото социалистическо движение, което и до 
днес не може да се превъзмогне, тъй като в този спор се касаеше до
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вътрешни противоречия от изключително значение, чийто завършек тря
бваше да доведе не само до решителни последици за по-нататьшното , 
развитие на работническото движение, но и на самата идея за социа
лизма. Нещастната война от 1870 - 1871 г. и настъпилата в латинските 
страни реакция след падането на Парижката комуна и революционните 
събития в Испания и Италия, реакция, която посредством изключител
ни закони забрани всяка публична дейност и с брутални преследвания 
принуди Интернационала да търси убежище в нелегални връзки, обла- 
гоприятстваха много новата еволюция на европейското работническо 
движение. * ■»

На 20 юли 1870 Г. Карл Маркс пише до Фридрих Ейгелс следните 
думи, характеризиращи неговата личност и духовна физиономия: 

„Французите имат нужда от тояга: Ако победят прусите, центра
лизацията на държавната власт ще бъде полЬзна за обединението на 
германската работническа класа. Германското надмощие ще измести 
центъра на тежестта на работническото движение от Западна Евро
па към Германия и трябва само да се сравни движението от 1866 з. до 
днес в двете страни, за да се види, че германската работническа класа 
теоретически и организационно превъзхожда френската. Нейното пре
възходство на световната сцена над френската ще бъде едновременно 
превъзходство на нашата теория над Прудон и т. н.¥ (Преписка между 
Маркс и Енгелс, том IV, Щутгарт 1913)

Маркс имаше право. Победата на Германия над франция в дейст
вителност значеше смяна на посоката на историята за европейското 
работническо движение. Безвластническият социализъм на Интерна^ 
ционала бе върнат назад по причина на създалото се положение и тря
бваше да отстъпи място на антибезвластническите концепции на марк
сизма.* Живата творческа и неограничена способност на социалисти
ческите стремежи бе подменена от едностранното доктринерство, кое
то даде преимущество на една „нова“ кауза, която в действителност се 
опираше единствено върху историческия фатализъм, който водеше до 
най-долнопробни софизми и малко по малко до задушаване на всяка 
истинска социалистическа мисъл. Несъмнено Маркс бе писал в своя
та младост: „Философите само интерпретират различно света; обаче 
важното е да го променят. “ Само че той самият през целия си живот не 
прави нищо друго, освен да интерпретира света и историята. Той ана-. 
лизира капиталистическото общество по свой начин и внесе в това 
много талант и огромни знания; обаче творческата сила на един 
Прудон винаги му липсваше. Той бе и продължи да бъде само един 
анализатор, интелигентен и с широки познания, но нищо повече. Пора
ди тази причина той не обогати социализма с нито една творческа ми
съл, а забърка духа на своите привърженици във фината плетеница на 
една хитра диалектика, която едва оставя да се види в историята на 
обществените събития нещо друго освен икономика, която им забраня
ва каквото и да било по-дълбоко наблюдение на света. Той дори кате
горично отхвърли всеки опит да се разгледат по-конкретно пред
полагаемите форми на едно социалистическо общество и обяви все
ки такъв опит като утопизъм. Като че ли бе възможно да се създаде 
нещо ново, преди някой да разбере поне в общи контури онова, което 
иска да прави. Вярата в неизбежното развитие, независимо от волята,
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на всички обществени феномени, го накара да отхвърли дори всяка ми
съл за избора на целта при обществения процес, въпреки обстоятелст
вото, че именно мисълта е, която служи за основа на всяка творческа 
дейност.

Заедно с идеите се промениха също и методите на работническото 
движение. Вместо историческите идеи и икономическите организации 
за борба в стария смисъл, където хората на Интернационала виждаха 
клетките на бъдещото общество в естествените органи на новото обще
ство и управлението на производството, се появиха днешните работни
чески партии и парламентарното въздействие на трудовите маси. Ста
рата социалистическа теория, която говореше за завоюване на фа
бриките и земята бе все повече забравена; вместо това, непрекъс
нато се говореше само за завоюване на политическата власт и по този 
начин се встъпи допълнително в руслото на капиталистическото обще
ство. .

В Германия, където не бе позната друга форма на движението, това 
развитие протече много бързо и оттогава, поради неговите елекгорал- 
ни успехи, повлия социалистическото движение в много други страни. 
Активната дейност на Ласал в Германия беше разчистила пътя на тази 
нова фаза на движението. Ласал, който през целия си живот бе страс- 
тно предан на идеята за държавата в смисъла на фихте и Хегел, от 
друга страна бе усвоил разбиранията на френския социалист Луи Блан 
върху социалната мисия на правителството. В своята „Работническа 
програма“ той декларира пред трудовите маси в Германия, че история
та на човечеството е била вечна борба срещу природата и срещу огра
ниченията, които тя налага на хората:

„В  тази борба ние не бихме направили никаква прогресивна стъпка, 
нито ще я направим някога, ако бихме я водили или пожелали да я водим 
всеки сам за себе си. Държавата е, която има функцията да реализира 
това развитие на свободата, това устремление на човешкия род към 
свободата."

Неговите привърженици бяха твърдо убедени в мисията на държа
вата и тяхната политическа доверчивост често пъти приемаше толкова 
фантастични форми, че либералната преса от това време често обвиня
ваше движението на Ласал, че е в служба на Бисмарк. Доказателства 
за това обвинение не можаха никога да бъдат представени; обаче чес
тото кокетничене на Ласал със „социалното царство“ изпъкващо спе
циално в книгата му „Италианската война и задачата на прусаците“, 
спомогна много за появата на подозрението. (Неотдавна откритата ко
респонденция между Висмарк и Ласал, която Густав Майер публикува в 
достойната да бъде прочетена своя книга „Бисмарк и Ласал“, хвърля осо
бена светлина върху личността на Ласал и представлява голям интерес 
от чисто психологическа гледна точка.)

Създадените неотдавна работнически партии пренесоха посте
пенно своята дейност в парламента. Дейността на работниците целе
ше завоюването на политическата власт като необходимо предвари
телно условие за осъществяване на социализма. Така е течение на вре
мето те създаваха една нова идеология, различаваща се съществено 
от интелектуалните течения в Първия Интернационал. Парламентариз
мът се наложи бързо и привлече голямо число от буржоазните елемен
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ти, както и гладните за кариера интелектуалци сред социалистическите 
партии. Промяната на ориентацията се ускори. На мястото на социали
зма от Първия Интернационал се появи сурогат, който носеше само 
името му. По този начин социализмът губеше все повече своя истински 
характер като носител на един нов идеал и нова култура, з а  които изку
ствените граници на държавите нямаха никакво значение; В главите на 
водачите на тази нова тенденция защитата на интересите на национал
ната държава се смеси с духовните нужди на тяхната партия, докато 
постепенно станаха неспособни да видят разделителната линия между 
тях и свикнаха да гледат на света и нещата през призмата на национал-- 
ната държава. По тази причина модерните работнически партии не
избежно се интегрираха като необходими елементи в апарата на 
националната държава и с това до голяма степен допринесоха за въз
становяване на разклатеното вътрешно равновесие на държавата, кое
то тя бе загубила.

Би било погрешно да се твърди и преценява, че този рязък идеоло
гически обрат е чисто и просто предателство на водачите, както често 
това бе правено. В действителност тук се касае до едно бавно приспо
собяване на социалистическата теория към идеите на буржоазната дър
жава, последица от практическата дейност на самите работнически пар
тии. Дейност, която по необходимост трябваше да промени духовната 
ориентация на нейните защитници. Същите партии, които тръгнаха ня
кога да завоюват политическата власт под знамето на социализма, се 
видяха принудени от желязната логика на обстоятелствата'да предадат 
на части своя стар социализъм на буржоазната политика. Най-интели- 
гентната част от техните привърженици твърде бързо видяха опасност
та и се загубиха в една безплодна опозиция срещу тактическите очер
тания на партията. Тази борба беше безрезултатна и поради факта, че 
се отправяше само срещу определени страни на политическата систе
ма, но не и против самата нея. Така социалистическите работнически 
партии се превърнаха в спирачка в борбата между капитала и труда, в 
гръмоотводи за сигурността на капиталистическия обществен ред. По 
този начин, голямата част от техните привърженици даже не си дадоха 
сметка за това.

Позицията на болшинството от тези партии по време на войната от 
1914 -1918 г. и специално след нея каза достатъчно и потвърди, че на
шата преценка не бе преувеличена и отговаряше напълно на фактите. В 
Германия този развой имаше трагичен характер* чийто обсег все още 
не може да се предскаже. Социалистическото движение в тази страна 
бе напълно обезсмислено духовно през дългите рутинни парламентар
ни години и не бе способно за никаква творческа дейност. Тази е при
чината, поради която германската революция бе така потресаващо бе
дна на истински радетели и идеи. Старата фраза: * Онзи, койт о обяд
ва с  папата - ум ира“, бе потвърдена също така и в социалистичес
кото движение. То бе толкова хранено от държавата, че неговата 
витална сила изчезна и не можа да реализира някакво значително, 
дело.

Социализмът можеше, да поддържа своята роля като културен иде
ал за бъдещето, единствено посвещавайки цялата своя дейност за  пре
махване наред с монопола върху собствеността и всяка власт на чове-
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ка над човека. Не завоюването, а премахването на властта в общест
вения живот трябваше да бъде неговата голяма цел, към която трябва
ше да се стреми и която никога не трябваше да изостави, ако не иска
ше да се самоунищожи. Онзи, който вярва, че може да замести сво
бодата на личността с равенството на интересите и притежанието, 
не е разбрал нищо от същността на социализма. Свободата няма 
никакъв заместител и не може никога да има. Равенството в ико
номическите условия е само едно предварително условие, необхо
димо за свободата на човека, обаче никога не може да бъде неин 
сурогат. Онзи, който се обявява против свободата, се обявява против 
самия дух на социализма. Социализмът е равнозначен на солидарно 
сътрудничество между хората на базата на една обща цел и еднакви 

' права за всички. Солидарността обаче се опира само върху свободно- 
то решение и не може да бъде наложена, ако не искаме да бъде пре
върната в тирания.

Всяка истинска социалистическа дейност трябва да бъде вдъхновя-, 
вана в най-малките и най-големите си задачи да се противопоставя на 
монополизма във всички области и специално в икономиката, като раз
ширява и осигурява с всички средства, които има на свое разположе
ние, цялостта на личната свобода в рамките на обществения съюз. Вся
ка практическа дейност, водеща към други резултати е погрешна и не
достойна за истинските социалисти. В този смисъл трябва също да се 
съди за празната фразеология на „пролетарската диктатура“като пре
ходен период от капитализма към социализма. Историята не познава 
такива „преходи". Съществуват единствено по-примитивни форми и по- 
сложни такива в различните фази на общественото развитие. Всеки 
нов обществен ред естествено е несъвършен в своите първоначални 
форми, но независимо от това, трябва да съдържа всички възможности 
за по-нататьшното развитие и те трябва да са на лице в неговите нови 
институции, подобно на зародиш, характерен за всяко създание. Всеки 
опит да се внедрява съществен елемент от старата система в но
вия ред на нещата винаги е довеждал до същите отрицателни ре
зултати.

Когато Ленин - подобно на Мусолини - се осмели да заяви че 
„свободата е буржоазен предразсъдък“, той доказа с това, че него
вият дух’не е съумял да се издигне до социализма и е стоял на позици
ите на стария якобински кръг. Абсурд е да се говори за безвластничес
ки социализъм и авторитарен такъв; социализмът ще бъде или безв
ластнически или няма да бъде никакъв социализъм.

Двете големи политически идейни течения на либерализма и демок
рацията оказаха силно влияние върху развитието на социалистическо
то движение. Едно движение като демокрацията, с неговите държавни
чески принципи и домогвания да подчини индивида под заповедите на 
една въображаема „обща воля“, трябваше да обремени гибелно едно 

. движение като социализма, като му внуши мисълта да предаде на дър
жавата освен областите в които властва днес и областта на икономика
та. По този начин й делегира власт, каквато тя никога преди не е имала. 
Днес е повече от очевидно - опитите в Русия го потвърдиха * че стреме
жът за власт никога и никъде не доведе социализма да стигне До кулми- 
национната си точка, а обратно - доведе го до неговата чудовищна ка-
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рикатура: държавният капитализъм. <
От друга страна социализмът, оплоден от либерализма, доведе ло- 

гично до идеологичната тенденция на Годуин, Прудон, Бакунин и тех
ните приемници. Мисълта да се сведе до минимум полето на действие 
на държавата съдържаше в себе си зародиша на друга още по-широка 
мисъл - да се преодолее напълно и изкорени от човешкото общество 
рВолята за Власт". Ако демократичният социализъм допринесе много 
за укрепване разклатената вяра в държавата и трябваше да стигне тео
ретически в своето развитие до държавния капитализъм, то социализ
мът вдъхновяван от идеологичното движение на либерализма доведе 
директно до идеята за анархизма, т.е. до представата за едно общест
во, в което човекът не е подложен под опеката на някаква висша власт 
и в което самият той регулира всички отношения между себе си и свои
те подобни чрез взаимното съгласие. .v ■

Либерализмът не можеше да достигне тази фаза на развитие на идеи, 
защото държеше твърде малко сметка за икономическата страна на 
проблема, както бе казано вече на друго място в този труд. Единствено 
въз основа на кооперативния труд и.обединението на всички обществе
ни интереси е възможна истинската свобода, понеже няма свобода на 
индивида без справедливост за всички. Личната свобода се корени 
също така в общественото съзнание на човека и по този начин добива 
своя истински смисъл. Идеята на анархизма е синтез на либерализма и 
социализма: икономическото освобождение от всякакви вериги. Осво
бождение на човека чрез солидарното съюзяване с подобните нему. 
Или както казваше Прудон:

„От обществена гледна точка, свобода и солидарност са раз
лични изрази на едно и също разбиране. Доколкото свободата на 
всеки един не е пречка за свободата нй другите, а подкрепа - ка
кто се казва в Декларацията за човешките права от 1793 г. -  

най-свободен човек е онзи, който има най-големи връзки със се
беподобните.“
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ГЛАВА XV
НАЦИОНАЛИЗМЪТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА РЕЛИГИЯ.

фашизмът като краен резултат от националистическата идеоло
гия. Неговата борба против света на либерализма. Мусолини - враг 
на държавата. Неговата политическа метаморфоза. Джовани Джен- 
тиле - философ на фашистката държава. Национализмът като стре
меж на държавата, фашистката идея за държавата и модерният мо
нополистичен капитализъм. Съвременното икономическо варвар
ство. Свободата като обществена спойка. Държавата рушител на об
ществото. Възпитанието на модерната човешка маса като хора от 
улицата. Борбата против индивидуалността. Тоталитарната държа
ва. Национализмът като религиозно откровение. Упадъкът на кул
турата. Упадък или изгрев? >

Модерният национализъм, който намери в .италианския фашизъм 
и германския национал-социализъм своя най-завършен израз, бе смър
тен враг на всяка либерална мисъл. Пълното изкореняване на обик
новените свободи на неговите представители е и първо условие за 
„националното пробуждане“. Освен това в Германия по странен начин 
се смесваха либерализмът и марксизмът, което трябва доста да ни очу- 
два, като знаем с какво настървение глашатаите на Третия Райх се на
хвърлиха срещу идеите и личността. Известно е, че марксизмът, подоб- 

' но демокрацията и национализма, изхождаше от едно колективно по
нятие, т.е. от класова гледна точка и по тази причина не можеше да има 
вътрешни връзки с либерализма.

Този модерен национализъм, с неговия краен държавен фанатизъм, 
не можеше да намери никакъв отзвук сред либералните идеи и това е 
напълно разбираемо. По-малко разбираемо е обаче твърдението, кое
то поддържат неговите ръководители, че настоящата държава е ради- 
кално заразена от либерализма и поради тази причина е изгубила вече 
своето старо значение като политическа власт. Сигурно е обаче, че 
политическото развитие през последните сто и петдесет години не сле
дваше желания път на либерализма. От неговата идея за максимално 
ограничаване по възможност на повечето функции на държавата и све
ждане до минимум нейното поле на действие, много малко бе постигна
то в действителност. Полето на действие на държавата не само не на
маля, но по-скоро се разшири и умножи. Така наричаните либерални 
партии, с течение на времето, биваха все повече погълнати от демокра
тичното течение и с това във висша степен допринесоха за този резул
тат. В действителност държавата не се либерализира, а демократи
зира. Поради тази причина нейното влияние дори в личния живот 
на човека не само не отслабна, а още повече се засили.

Имаше време през което бе възможно да се мисли, че „суверените
тът на нацията“ не може да се-сравнява със суверенитета на един 
легитимен монарх и затова позицията на държавната власт трябва да 
бъде ограничена. И докато демокрацията се бореше все още за своето 
признаване, тази концепция можеше да намери някакво оправдание. 
Но тази епоха отдавна вече мина. Оттогава нищо не можа да укрепи
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толкова много вътрешната и външна сигурност на държавата, колкото 
религиозното вярване в суверенитета на нацията, утвърждаван търже
ствено и непрекъснато с така нареченото универсално гласоподаване. 
Няма съмнение обаче, че тук се касае за едно религиозно понятие от 
политическо естество. Клемансо, когато стигна края на своята карие
ра, вътрешно огорчен и самотен, се изрази в този смисъл така: „Всеоб
щото право на гласоподаване е играчка, от която човек бързо се уморя
ва. Но трябва да кажем открито: Нали народът трябва да има някаква 
религия! Така е... тъжно, но достоверно. (Жан Марте: Клемансо говори, 
Берлин 1930)

Либерализмът бе повика на човешката личност да се обяви против 
нивелиращата роля на абсолютните режими и против свръхцентрали- 
зацията и сляпата вяра в държавата на якобинците и на техните разли
чни демократически направления. В този смисъл той бе интерпретиран 
от Мил, Бокл и Спенсер. Но даже Мусолини, който се бори днес по 
най-яростен начин против либерализма, до неотдавна бе един ст  най- 
страстните защитници на либералните идеи, когато писа:

„С  чудовищната си бюрократична машина, държавата създава чувст
вото за задушаване. Държавата бе поносима за индивида, докато се за
доволяваше да бъде само войник и полицай; днес обаче тя стана всичко: 
банкер, юрист, осигурителен агент, пощенски раздавач, железничар, пре
дприемач, професор, тютюнотърговец и какво ли още не, В допълнение на 
нейните предишни функции на полицай, съдия, затворнически пазач и бир
ник. Държавата, този Молох с ужасяващи черти, днес вижда всичко, пра
ви всичко, контролира всичко и опустошава всичко. Всяка държавническа 
функция е едно нещастие. Нещастие е държавното изкуство, държавно- 
то корабоплаване, държавното продоволствие и това досадно изброява
не може да продължи до безкрай... Ако хората биха имали дори смътно 
предчувствие за пропастта, към която се отправят, числото на самоу
бийствата ще се увеличи, тъй като вървим към пълното унищожаване на 
човешката личност., Държавата е тази ужасна машина, която сдъвква 
живи същества и след това ги изплюва като мъртви цифри. Човешкият 
живот вече няма тайни, няма интимност, нито материално, нито духов
но убежище. Всички кътчета са зарегистрирани, всички движения преме
рени. Всеки един е затворен в своята професия и възнаграден като в 
затвор. “ (В-к „Popolo D’ltalia", 6 април 1920)

Това бе писал Мусолини две години преди „П охода към Рим“. 
Най-новото откритие на Мусолини идва твърде бързо, както и толкова 
други неща. В действителност така наречената фашистка концепция за 
държавата се изрази публично, едва след като Дуче дойде на власт, 
Дотогава фашисткото движение блестеше с всички цветове на небес
ната дъга, както и националсоциализма в Германия до неотдавна. Об
що взето, той нямаше определена физиономия. Неговата идеология 
бе една неясна смес от духовни елементи от всевъзможни тенденции. 
Онова, което му даваше съдържание, беше бруталността на неговите 
методи, неговата посредственост и незачитане на каквото и да би
ло друго мнение, защото нямаше собствено, което да отстоява. Това, 
което досега липсваше на държавата за да се превърне в съвършен 
затвор, сега й се даде в изобилие от фашистката диктатура. Либерални
ят повик на Мусолини занемя веднага щом диктаторът пое твърдо в сво-
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. ите ръце кормилото на държавната власт. Когато човек се замисли за 
този бърз обрат, с който Мусолини промени своето мнение за значени
ето на държавата, неволно му идва на ум фразата на младия Маркс:

„Никой не се бори против свободата; борбата е против сво
бодата на другите. Винаги е имало различни видове свобода; в 
едни случаи тя е била особена привилегия, в други  -  едно всеобщо 
право.“

В действителност Мусолини направи от свободата привилегия в своя 
полза и с това стигна до най-бруталното потисничество над другите; 
защото такава свобода, която замества отговорността на човека към 
себеподобните е задушаващ императив за командване и чист произ
вол, отрицание на всяка справедливост и хуманизъм. Деспотизмът съ
що така има нужда от оправдание пред народа, когото потиска. От тази 
нужда се роди и новата държавна концепция на фашизма.

Пред Интернационалния хегелиански конгрес, състоял се в Берлин 
през 1931 г., Джовани Джентиле, философът на държавата на фашист
ка Италия, разви своята концепция за същността на държавата и така 
се стигна до понятието за така наречената „тоталитарна държава“. 
Джентиле характеризира Хегел като първият и истински основател на 
схващането за държавата, изхождащо от естественото право и взаим
ния договор. Държавата според тази концепция е само рамката, в коя
то трябва да се държи естествената и непосредствена свобода на ин
дивида с оглед да бъде възможно обществено съжителство. Държава
та, според тази доктрина, означава само средство за подобряване на 
човешките условия, непоносими при техните естествени начала и като 
така - нещо странно - тя става добродетел, родена от необходимостта. 
Хегел разви тази стогодишна теория. Той бе първият, който формулира 
държавата като висша форма на обективния дух, първият който заклю
чи, че единствено в държавата се реализира истинското етично само
съзнание. Джентиле обаче не се задоволи само с тази хегелианска кон
цепция, а се опита да я надмине. Той твърдеше, че Хегел е смятал дър
жавата като върховна форма на обективния дух, сфера на обективния 
дух, но го упрекна, че поставя сферата на абсолютния дух над сферата 
на обективния дух по начин, че изкуството, религията, философията, ко
ито според Хегел принадлежат към духовната област, трябвало да вля
зат в известно противоречие с държавата. Една модерна държавна те
ория, поддържаше Джентиле, трябва да преодолее тези противоречия 
по такъв начин, щото ценностите на изкуството, религията и философи
ята да станат собственост на държавата. Само тогава държавата ще 
може да се смята като върховна форма на човешкия дух, който не се 
опира върху индивида, а  върху общата и вечна воля на върховната общ
ност. (Тук предаваме информация от сбирката на „Всеобщ немски вест
ник“, вечерно издание от 21 октомври 1931 г.)

Ясно бе накъде се прицелваше фашисткият философ на държавата. 
Ако за Хегел единствено „Бог бе на земята“, Джентиле искаше да 
постави на мястото на бога държавата, единствена и вечна, неприз- 
наваща никакъв друг Бог над себе си, нито до себе си и която управля
ва абсолютно всички области на духа и човешката дейност. Такава е 
именно последната дума на едно политическо развитие на идеи, което 
в Своя абстрактен екстремизъм губи от погледа си всяка човешка същ
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ност. Индивидът служи единствено, за да бъде поднесен като дар в го
рещите ръце на ненаситния,Молох. Модерният национализъм е само 
воля на държавата да премахне.човека на всяка цена и го принесе 
в жертва на върховните цели на властта. Именно това е характерно
то: днешният национализъм не се ражда от любовта към собствената 
страна или собствената нация. Той се корени по-скоро в амбициозните 
планове на едно малцинство,, жадно за диктатура, решено да наложи 
на народа определена държавна форма, даже когато това е противно 
на желанията на мнозинството. Сляпата вяра, че националната дикта
тура може да направи чудеса, трябва да заличи в човека обичта към 
родното огнище и чувството за духовна култура на своето време. Любо
вта му към себеподобните трябва да бъде смазана чрез „величието на 
държавата" на която индивидите трябва да служат само като фигури.

Тук именно се корени разликата между национализма от един ми
нал период, който имаше своите представители в лицето на Мацини и 
Гарибалди и явно контрареволюционните цели на модерния фашизъм 
днес, който все по-заплашително надига глава. С прочутият си мани
фест от 6 юни 1862 г. Мацини нападна правителството на Виктор Ема
нуил и го обвиняваше в предателство и контрареволюционни машина
ции във вреда на италианското единство, като изтъкваше ясно разли
ката между нацията и съществуващата държава. Неговата теза „Бог и 
народ“ може да ни накара да се замислим какво означава това, че иде
ите които разпространяваше произтичаха от народа и бяха приети от 
него. Теориите на Мацини без съмнение съдържаха зародишите на но
вата форма на човешко робство, обаче той действаше с добри намере
ния и не можеше да предвиди далечните исторически резултати от сво
ите национално-демократични стремежи. Той действаше почтено и ми
слеше, че вижда ясно различието между себе си и Кавур. Последният 
бе разбрал много добре политическата стойност на движението за на
ционално единство и изцяло отхвърли „политическия романтизъм“ на 
Мацини, защото - както казваше той - „забравя държавата поради пос- 
тоянната екзалтация към свободата. “

Знае се, че патриотите от тази епоха правеха ясно разграничение 
между държавата и националните въжделения на народа. Няма съмне
ние, че тази позиция отговаряше на една фалшива интерпретация на 
историческите факти, но при все това именно този софизъм бе който 
направи симпатични хората на „Млада Европа“, понеже никой не би мо
гъл да постави под съмнение тяхната искрена обич към народа. Днеш
ният национализъм е напълно чужд на такава обич и когато неговите 
представители говорят за нея, неволно се забелязва фалшивият звук и 
се чувства, че не съдържа никакво вътрешно чувство. Настоящият на
ционализъм се кълне само пред държавата и анатемосва сънародни
ците си като предатели на отечеството! когато те се съпротивляват на 
политическите цели на националната диктатура.

При все това с либералните идеи през миналия век се бе стигнало 
до разбирането дори сред консервативните среди, че държавата съще
ствува за гражданина. Фашизмът обаче брутапно декларира, че значе
нието на индивида се заключава в това да бъде използван от държава
та. - „Всичко за държавата; нищо извън държавата; нищо против държа
вата“ - както каза Мусолини. Такава бе последната дума на предста
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вителя на националистическата метафизика, превърнал се в зловеща 
фигура на фашистките домогвания за власт. Ако преди такъв бе скритият 
замисъл на всички националистически теории, сега той се превърна в 
открита цел. Единствената заслуга на сегашните им представители се 
състои в това, че определиха ясно тези задачи. И те бяха горещо приве
тствани и щедро подпомагани в Италия и специално в Германия от ръко
водителите на капиталистическата икономика, защото се оказаха послу
шни на новия монополистичен капитализъм, който търсеше и градеше 
планове за установяване на новата система за индустриално робство.

Впрочем успоредно с постулатите на политическия либерализъм тря
бваше да бъдат изкарани на яве и идеите на икономическия либерали
зъм. По същия начин, по който днес политическият фашизъм се мъчи да 
внуши в главите на хората новото евангелие, което твърди, че те могат да 
претендират за справедливост в живота само доколкото служат на дър
жавата като първичен материал, модерният икономически фашизъм 
понастоящем се опитва да докаже на света, че икономиката не съ
ществува за човека, а човекът - за икономиката и следователно тряб
ва да бъде използван от нея. Ако фашизмът в Германия прие най-ужасни- 
те и безчовечни форми, това трябва да се отдаде на варварската идео
логия на световно известните германски теоретици на икономиката, как
вито са Хуго Стинес, фриц Тисен, Ернст фон Борзиг и някои други, 
които винаги се показваха откровени в мненията си за Пропастта на сту
деното човешко незачитане, в което може да се отклони духът на чове
ка, когато в него е изчезнало всяко обществено чувство и живите съще
ствуват като мъртви цифри. И в света на германските учени винаги се 
намираха „свободни от предразсъдъци умове“, които бяха предразполо^ 
жени да изградят „научен фундамент“ и за най-чудовищните и античове
шки теории. 4

Така професор Карл Шребер от техническия университет в Аквисг- 
ран декларира, че нивото на живота на модерния работник е съобразено 
с това на предисторическия човек от Неандертал и че за него не същес
твува възможност за по-високо развитие. Идентични позиции поддър
жаше професор Ернст Хорнефер от университета в Есен, който обикно
вено изнасяше сказки на германските капиталисти през сесиите и в ед
но of тези събирания каза следното:

„Опасността от социалното движение може да бъде премахната са-, 
мо чрез едно разделение на масите. Впрочем трапезата в живота е све
дена до последния стол; при това индустрията не е в състояние да оси
гурява на своите служащи повече от най-необходимото. Такъв е неот
менният естествен закон. Затова всяка социална политика е една ано- 
нимна глупост. “

Господин Хорнефер по-късно изясни основно своите хуманни тео
рии в едно специално съчинение „Социализмът и смъртоносната борба 
на германската икономика“, като стигна до следното заключение:

„Аз поддържам, че икономическото състояние на работниците не мо
же по никакъв начин да се промени основно и съществено в своята цело- 
купност; че работниците трябва да се нагодят към своето икономичес
ко положение, т.е. с една заплата, която позволява единствено да веге
тират и с която могат да покриват само най-необходимите жизнено- 
неотложни и неизбежни за живота нужди."
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За да отговори на възражението, че при определени обстоятелства 
може да се случи наемният работник да не успее да задоволи дори сво
ите най- неотложни нужди, знатният професор изложи с завидно душев
но спокойствие, че в този случай трябва да се намеси публичната благо-' 
творителност и ако тя не е достатъчна, държавата като представителка 
на етичния народен дух би трябвало да го подпомогне. Доктор Ф. Гиес от 
техническия университет в Щутгарт, който пламенно се изказа в полза 
на рационализацията на икономиката според „научните методи“, ликви
дира проблема на преждевременното изключване на днешния работник 
от работа със следните сухи думи:

-vРъководството на индустрията може да види в това един прост 
биологичен закон, според който навсякъде днес производителният капа
цитет на човека в борбата за живот стига до преждевременен край. 
Боядисването на косите в Америка е нещо обикновено; обаче ние не при
емаме това като естествено развитие, пред което съчувствието и то
лерантността биха били, може би, най-лошия начин на отношение към 
една техника за третиране на човека от индустрията. “

Думите „техника за третиране на човека“  са особено знамена
телни и показват с ужасна яснота, до какво израждане ни свежда ка
питалистическата индустриализация. Четейки текстове като цитирани
те, разбираме дълбокия смисъл на онова, което Бакунин каза относно пер
спективите за едно правителство от хора на чистата наука. Последствията 
от подобен опит биха довели до непредсказуема действителност.

факта, че може да се разпрострява като научно познание един мис
ловен атлетизъм с толкова стерилен, колкото и брутален характер е до
казателство за обществения дух на едно време, което систематически 
разруши, чрез една доведена до крайност експлоататорска система и 
чрез една сляпа доверчивост към държавата, всички естествени отно
шения на човека със себеподобните и насилствено отстрани индивида 
от кръга на обществото, в което беше вътрешно въплътен. Впрочем фа
шисткото твърдение, че либерализмът и нуждите от свобода на човека 
въплътени в него са пулверизирали обществото и са го разтворили на 
неговите съставни елементи, докато държавата обгражда, така да се ка
же, човешките групировки с защитна рамка, спасявайки по този начин 
разлагащото се общество, а  чиста фалшификация и, разбира се, в най- 
добрия случай - груба форма на самоизмама.

Не нуждата от свобода е която атомизира обществото и възбужда 
у човека асоциалните инстинкти, а дразнещото неравенство на ико
номическите условия и преди всичко - държавата, която отхранва 
едрия капитализъм и по този начин разрушава като гнойно раково за
боляване деликатната клетъчна мрежа на обществените отношения. Ако 
общественият инстинкт не бе естествена нужда за човека, придобита в 
самото начало на неговото очовечаване и като наследство от далечни 
предшественици, развивана и разширявана без прекъсване, държавата 
не би била способна да обедини човешките същества в една по-тясна 
асоциация. Впрочем, едно общество не се създава от насилствено съб
рани елементи, които се презират. Сигурно хората могат да бъдат прину
дени да изпълняват известни задължения, ако се разполага с необходи
мата сила, но никога не може да се достигне до насила осъществявана 
благоразположеност, превърнала се във вътрешна необходимост. Има

г 213



Рудолф рокер________ *

неща, които никоя държава не може да наложи, колкото и голяма да е 
нейната власт. Към тях принадлежат преди всичко чувството на общест
вена солидарност и създаване вътрешни отношения на човека с човека.

Принудата не обединява. Насилието разединява хората, тъй като е 
лишено от вътрешен импулс и всякаква обществена спойка. Духът е кой
то разпознава нещата и душата - която възприема чувствата от себепо
добния, защото се усеща сродна с него. Да подчиниш всички хора на 
еднакво насилие, не означава да ги сближиш един с друг. Напротив, ме
жду тях се създава дистанциране и се подхранва инстинкта на егоизма и 
отчуждението. Обществените групировки са устойчиви и изпълняват сво
ята задача единствено когато се опират на доброволността, произхож
даща от самите нужди на хората. Само в такива условия е възможно 
едно състояние на нещата, при което обществената солидарност и лич
ната свобода се сливат в едно и не могат да се разделят една от друга.

Както във всяко религиозно откровение, индивидът е предопреде
лен да стигне до обещаното царство небесно за самия себе си без да 
се безпокои много за изкуплението на другите и достатъчно време да се 
занимава със собственото си спасение; по същия начин вътре в държа
вата човекът се опитва да се нагоди по възможност по-добре, без много 
да си блъска главата за начина, по който го правят другите. Държавата 
разрушава из основи общественото чувство у хората, представяйки се 
във всички неща като посредник и опитвайки се да ги сведе до една и 
съща норма, която за нейните представители е мярката на всички неща. 
Колкото по-лесно държавата се превръща в господар, решаващ личните 
нужди на своите граждани, колкото по-дълбоко и неотклонно прониква в 
техния личен живот и не зачита техните лични права* толкова по-реши- 
телно задушава в тях чувството за обществена солидарност, толкова по- 
лесно посяга и успява да раздели обществото с неговите разнообразно- 
сти, като го превръща в политическа машина.

Днес техниката възнамерява да построи „механическия човек“ 
(авторът предчувства роботиката, компютрите... - б.ред.) и вече се полу
чават значителни резултати в тази област. Вече съществуват автомати с 
човешки образ, които се движат от едно място на друго, изпълняват из
вестни дейности, връщат точно разменени суми пари и правят някои и 
други неща. Има нещо странно в това изобретение, което създава илю
зията за предварително предвиденото човешко действие и въпреки това, 
то представлява скрит механизъм, който безпрекословно изпълнява во
лята на своя господар. Изглежда обаче, че роботьт-човек не е само едно 
случайно изобретение на модерната техника. Ако народите от културна- 
та европейско-американска среда не се върнат бързо към своите добри 
традиции, няма съмнение в опасността да настъпи с гигантски крачки 
ерата на механизирания човек. •.

Модерният „масов човек"; този пренебрегван спътник на техниката в 
периода на капитализма е подчинен изключително на външните въздей
ствия и постоянно е възбуждан от всякакъв вид впечатления на момента; 
той сви душата си и изгуби онова вътрешно равновесие, което можеше 
да бъде поддържано единствено в едно истинско общество и вече зна
чително се приближава до образа на механичния човек. Едрата капита
листическа индустрия и разделението на труда стигна най-високата си 
степен в системата на Тейлор и така наречената рационализация на
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индустрията с казармена дисциплина, с каквато дресират гражданите 
по време на тяхната военна служба и обучение; и всичко това, заедно с 
модерната образователна дресировка и останалите феномени, чиито раз
мери не бива да се пренебрегват, ни позволяват да вникнем по-ясно във 
вътрешната същност на настоящето положение. Модерният национализъм, 
с неговата декларирана враждебност към свободата и откритата му воен
на ориентация, е само мост към един безмозъчен авторитаризъм, лишен 
от сърце, който без съмнение ще доведе до неминуем упадък на Запада, 
ако своевременно не му се противодейства. За момента обаче ние все 
още не допускаме едно такова мрачно бъдеще. Без друго сме убедени, че 
човечеството все още носи в себе си достатъчно количество енергия и 
творчески пориви и те с успех ще превъзмогнат катастрофалната криза, 
която е застрашила цялата човешка култура. Онова, което днес се наблю
дава във всички страни, може да се оприличи на ужасен хаос, изпълнен с 
всякакъв вид наченки на обществен упадък, но въпреки това, в този див 
водовъртеж на събитията има признаци и за ново развитие, които проти
чат далеч от партийните среди и политическия живот и надеждно сочат 
бъдещето. Да вдъхнови тези наченки, да ги запази, утвърди и не позволи 
да загинат преждевременно, това е днес най-благородната мисия на все
ки активист. Убедени в непоносимостта на съвременните условия, нека не 
се осланяме с примирение на съдбата, а да гледаме внимателно новите 
хоризонти, които предлагат нов възход на човечеството към усъвършенс
тването на неговата обществена и духовна култура. Този възход може да 
се осъществи само под вдъхновението на свободата и солидарността. Са
мо чрез тях ще поникне онова дълбоко и чисто въжделение към обществе
на справедливост, изразяваща се в солидарното сътрудничество на хора
та и пропрявящо пътя на новото общество. Това много добре го знаят пре
дставителите на фашистката и националистическа реакция. Затова те та
ка мразят свободата и я смятат за грях пред свещения дух на нацията, 
което в същност говори за липса на дух у самите тях.

„Хората са уморени от свободата; - каза Мусолини - те направиха от 
нея оргия. Свободата днес не е непорочната и истинска девица, за която 
се бориха и умираха поколения от първата половина на миналия век. За 
предприемчивата, неспокойна и дръзка младеж, появила се В зората на но
вата история, има други стойности, които внасят много по-големи оча
рования: Ред, йерархия, дисциплина. /Необходимо е веднъж завинаги да се 
разбере, че фашизмът не признава идоли, не обожава фетиши. А върху все 
повече или по-малко измършавялото тяло на богинята свобода може би ще 
се наложи, ако е необходимо, да маршируваме върху него... фактите имат 
по-голямо значение от книгите, опитътL повече от доктрината. Велики
те експерименти след войната, онези които се развиват пред нашите 
очи, показват поражението на либерализма. Русия и Италия показват, че 
може да се управлява вън, над и против Всяка либерална идеология. Комуни
змът и фашизмът са извън либерализма." (Из фашисткото списание 
Gerarchia, април 1922; статията на Мусолини „Принуда и съгласие“)

Това са ясни думи, даже когато заключенията, които извежда Мусо
лини от това свое ново признание са оспорими. Че „може да се управлява 
против Всяка либерална идеология“, се знаеше и преди той да дойде на 
власт; всяко насилствено управление би приело този принцип за свой. 
Свещеният съюз се създаде единствено за да изкорени от Европа либе
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ралните идеи от 1789 г„ изложени в първата „Декларация за правата на 
човека и гражданина“ и Метерних не пропусна да прибегне до всякакви 
средства, за да подхрани действително това въжделение на деспотите. ч 
Наполеон говореше за свободата също като Мусолини и работи като 
луд, за да нагоди всяко човешко действие, всеки трепет на обществения 
живот в ритъма на своята гигантска държавна машина. -

Надменната фраза на фашизма, че „не признава никакъв идол, нито обо
жава никакъв фетиш" губи също така всякакво значение, понеже фашиз
мът свали идолите от техните пиедестали, изхвърли фетишите на боклука, 
за да постави на тяхно място един огромен Молох, който изяжда душата 
на човека и подчинява неговия дух на едно деспотично иго. Държавата е 
всичко, човекът - нищо! Жизненото предназначение на гражданина е да 
бъде „погълнат от машината и изплют като мъртва цифра." До това се 
свежда мисията на така наречената „тоталитарна държава“, наложена в 
Италия и Германия. За да постигнат тази си цел, те изнасилват и оковават 
всяко човешко чувство. С безсрамна бруталност извършиха крехък по
сев, от който трябваше да изникне бъдещето. Работническото движение 
от всички насоки не падна само в жертва на фашистката диктатура. Всеки 
един, който се осмели да се разбунтува против жилото им и се опита да 
остане неутрален пред новите избраници, изпита на собствения си гръб 
как „фашизмът марширува върху тялото на свободата. “ ,

Изкуство, театър, наука, литература и философия паднаха под позор- 
ното опекунство на един режим, чиито тъпи водачи не се спряха пред 
никакво престъпление, за да достигнат до властта и се задържат в ново
то си положение. Числото на жертвите, паднали в тези фашистки дни на 
завземане на властта, както и след това в Германия и Италия, от озвере
ни субекти достига хиляди. Хиляди невинни хора, изтръгнати от техните 
огнища и задължени да се спасяват в изгнание, между които и много 
учени и бележити, артисти със световна известност, които биха били на
градени от която и да било друга нация. Варварски орди нахлуваха в 
къщите на миролюбиви граждани, разграбваха частните библиотеки и 
изгаряха стотици хиляди от най-добрите трудове на обществените пло
щади в градовете. Хиляди и хиляди бяха изтръгнати от лоното на техните 
фамилии и отвлечени в концентрационни лагери, където тяхното човеш
ко достойнство бе ежедневно потъпквано и мнозина бяха измъчвани до 
смърт от подли палачи, или принудени към самоубийство.

В Германия тази лудост придоби особено злостни форми чрез ра
систкия фанатизъм, откърмен изкуствено и насочен специално против гра
жданите евреи в страната. Вековното варварство, отдавна забравено, вне
запно се събуди за нов живот. Един истински порой от долнопробни паск
вили, подбудиха най-бруталните човешки инстинкти и се изляха върху Гер
мания като задръстиха всички потоци на общественото мнение.

Нека споменем един пример измежду хиляди: f
„Има два вида антисемитизъм: висш и низш. Първият е интелектуа

лен, човешки, палиативен и се състои в създаване на закони, които огра
ничават обсега на действие на евреите. Тези закони дават възможност 
за съжителството на евреи и друговерци. Тези мерки приличат на дъска
та, която се връзва пред рогата на кравите, за да не наранят другите. 
Съществува обаче друг антисемитизъм, който иска просто евреите да 
бъдат мъртви за другите, да изтърпят докрай инквизициите и достцг-
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нат крайна нищета и търпение. 1ози антисемитизъм е действително 
ужасен и неговите резултати са отлични. Той чувствително разсича въ
зела на еврейския проблем, като унищожава всички евреи. Той винаги идва 
отдолу, от народната маса, но е заповядан отгоре, от самия Бог и него
вите последици имат огромна сила, подобна на естествена такава, зад 
чиито мистерии все още не сме достигнали.“ (Мариана Обухов: Междуна
родната чума, Берлин 1933)

. Области, които и през най-дивия деспотизъм никой досега не бе до- ' 
коснал, каквито са например сексуалните отношения, днес в Германия 
са под специален надзор на държавата, която установи расови учрежде
ния, за да предпази народа от „расовия срам“ и законово забрани и нака
зва бракове между евреи и цветнокожи с така наричаните арийци, като 
че ли се отнася до някакво престъпление, с което сексуалната етика се 
сведе до нивото на стадно отглеждане. Такива са благословиите на хит
леристката тоталитарна държава!
- фашизмът се определи като начало на една антилиберална епоха в 

Европа, която изниква от самите маси и свидетелства, че „епохата на 
индивида“  е отминала. В действителност обаче, зад това движение сто
ят политическите домогвания на едно нищожно малцинство, което съумя 
да използва една изключително благоприятна ситуация за своите лични 
цели. В този случай се потвърждава фразата на младия генерал Бона
парт: „Дайте на народа една играчка, така ще му минава времето и той 
ще се остави да бъде воден; но винаги трябва умело и хитро да се скрива 
от него крайната цел. “А за да се скрие тази крайна цел, няма по-удобно 
средство от това, да се внушават на масата религиозни чувства, да й се 
вдъхне вярата, че е избраният инструмент на една висша власт да служи 
на свята цел, даваща съдържание и украса на нейния живот. В това сме
сване на фашистката идеология с религиозното чувство на масите се 
крие нейната собствена сила. Понеже фашизмът е само едно масово 
религиозно движение в политическа одежда и неговите водачи не под
бират никакви средства, за да запазят този му характер.

френският професор Верне, от медицинския факултет при Сорбона- 
та, делегат на Интернационалния конгрес за прогрес на науките в Боло- 
ня (1927 г.), описа във френския вестник „Le Quotidien" странните впечат
ления получени от Италия: ♦ -

„В  Болоня имахме впечатлението, че сме пристигнали в някакъв град в 
мистично опиянение. Стените на града бяха облепени напълно със стен
ни плакати, които му придаваха мистичен характер: „Dio се I'ha dato, guai 
a chi lo toccal" (Господ ни го gage; тежко на онзи, който го докосне!). 
Портретът на Дуче беше във всички витрини. Символът на фашиото, 
един светящ знак, се виждаше върху всички монументи, дори върху фамо- 
зната болонска кула. “

Тези думи на френския учен отразяват духа на едно движение, което 
намира своите най-солидни опорни точки в примитивните нужди на ма
сите да обожават някого и е успяло да завладее широки слоеве от на
селението, защото отговаря широко на неговата доверчивост в чудеса, 
след като се е почувствало разочаровано от всички други.

Същия феномен наблюдаваме днес в Германия, където национал
социализмът стигна за смайващо кратко време до категорията на гиган
тско движение и доминира милиони човешки същества, които с преда-
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ност очакват възшествието на I ретия Райх и края на всички злини от дело
то на един човек, напълно непознат до преди няколко години, който дото
гава не бе дал никакво доказателство за творческа способност. Това дви
жение е  също така, в последна инстанция, един инструмент за политичес
ките домогвания на една малка каста, за  която всяко средство е добро, за 
да завземе изгубените позиции след войната, съумяла да „прикрие хитро 
своята крайна цел“, както обичаше да се изразява Бонапарт. •

Самото движение обаче носи всички признаци на религиозна лудост 
на масите, съзнателно внедрявана от онези, които дърпат конците, за да 
внушат страх на врага и го накарат да изостави бойното поле. Даже един 
толкова консервативен вестник като „Tdgliche Rundschau", известно вре
ме преди завземането на властта от Хитлер, характеризира религиозно
то натрапничество на национал-социалистическото движение с така спо
лучливите думи:

„Що се отнася до степента на благоговейната почит, Хитлер надми
нава папата. Нека прочетем само националния орган „VoIkischei 
Beobachterl Всеки ден десетки хиляди единодушно му свидетелстват 
вярност и локорност. Детска невинност го покрива с цветя. Небето му 
изпраща като дар „хитлеровата епоха“. Неговият самолет преодолява 
опасните природни сили. Всеки брой показва Фюрера в нови пози. Блаже
ни очите, които са го зърнали. В негово име се предрича щастието на 
индивидите в Германия: „Хайл Хитлер!“ Новородените се кръщават с не
говото многообещаващо име. Дори в домашните олтари се шепнат неж
ни думи пред неговия портрет за просперитет. В неговия вестник се 
говори вече за „нашият Върховен Вожд“, като тези думи, отнасящи се 
до Хитлер, се пишат с главни букви. Всичко това не би било възможно, ако 
Хитлер не поощряваше такова боготворене... Религиозното усърдие, с 
което неговите маси вярват в мисията му за идващото царство, се ви
жда от припомнянето в Отче наш, разпространявано всред женските 
хитлерови групи: „Адолф Хитлер, ти си нашият велик водач; нека волята 
ти бъде единственият закон на земята. Дай ни всеки ден твоята дума и 
ни заповядвай посредством твоите водачи, на които желаем да се под
чиняваме с цената на нашия живот„ Обещаваме го! Хайл Хитлер!“

Спокойно би могло да се прескочи това усърдие на сляпа доверчи- 
вост, което почти безобидно впечатлява със своята детинщина, обаче 
този привидно беаобиден характер веднага изчезва, когато фанатизмът 
на ентусиазираните вярващи трябва да послужи като оръдие на тайните 
планове на властните и зажаднелите за власт. В този случай лудостта на 
юношеската вяра е импулсирана, поддържана чрез скритите извори на 
религиозното чувство до най-дива натрапчива идея и по този начин се 
изковава едно непреодолимо насилническо оръжие, което отваря пътя 
на всички нещастия. И нека не ни се казва, че ужасната материална 
бедност от наши дни е единствено отговорна за това масово безу
мие, обзело хората, лишавани от мизерията в продължение на дълги 
години от способността да разсъждават и направило ги способни да се 
доверят на всеки, който подхранва техните надежди чрез прелъстя
ване и обещания на онова, което не ще им се даде. Войнствената идея- 
фикс от 1914 пг, която хвърли света в едно болезнено умопомрачение и 
направи хората недостъпни за изворите на разума, избухна в една епо
ха, в която народите бяха материално много по-добре осигурени и не се
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чувстваше спектъра на икономическата несигурност. Юва показва, че тези 
феномени не могат да се обяснят само икономически и че в подсъзнанието 
на човека има някакви скрити сили, които не могат да се обяснят само по 
логичен начин. Религиозният импулс е, който все още живее в човека, даже 
когато формите на вярата са се променили. „Господ го иска“ от времето на 
кръстоносните походи вече не би намерило отглас в Европа, обаче все още 
се намират милиони хора, коитаса готови на всичко, ако „Нацията го иска“. 
Религиозното чувство придоби политически форми, но политическият човек 
от наши дни се показва враждебен спрямо онзи, който е само човек, който 
от векове бе прокуден от църковния догматизъм.

Само по себе си колективното безумие на вярващите няма ника* 
кво значение, понеже винаги се върти около изворите на чудесата и 
е непригодно за практическите условия. В замяна на това, за целите 
на онези, на които това безумие трябва да послужи като инструмент, е от 
особено значение, докогато неговите скрити пружини са неизвестни на 
мнозинството във водовъртежа на човешките прояви. Но тъкмо в това 
именно се състои опасността. Абсолютният деспот от миналите времена 
можеше, в това няма никакво съмнение, да прибягва до легитимността 
на своето царстване по Божия воля; обаче последствията от неговите 
действия се свеждаха около неговата личност. Пред света неговото име 
трябваше да легитимира всяко право и несправедливост, тъй като него
вата воля властваше като върховен закон, докато под мантията на наци
ята може да се скрие всичко, каквото се пожелае. Националното знаме 
покрива всяко престъпление, всяко безчовечие, всяка лъжа, всяко б е з-г 
честие, всяка несправедливост. Колективната отговорност на нацията 
задушава чувството за справедливост у индивида и кара човека да заб
рави увековеченото беззаконие, превръщайки го даже в похвално дейс
твие, когато това е издигнато до степен на национален интерес.

„Идеята за нацията - казва индийският поет философ Рабиндранат 
Тагор * е едно от най-ефикасните приспивателни средства, които чове
кът е измислил. Под влиянието на нейните парфюми един народ може да 
изпълни всяка систематична програма на най-груб егоизъм, без ни най- 
малко да се досети за своята морална отговорност; нещо повече, опас- 
но се възбужда от горещото внимание към нея. “

Тагор наименува нацията „организиран егоизъм“. Тази квалифика
ция бе много добре казана  ̂ само че никога не бива да се забравя, че тук 
се касае винаги за организирания егоизъм на привилегированите мал
цинства, скрит под булото на нацията, т.е. зад доверчивостта на широ
ките маси. Говори се за национални интереси, национални пазари, 
национална слава и национален дух, а се забравя, че зад всичко това 
стоят егоистични интереси на жадни за власт политици и гладни за 
плячка търговци, за които нацията е удобно средство, прикриващо от 
очите на света тяхната алчност и политически интриги.

. Неподозираното развитие на капиталистическото индустриално об
щество поощри възможността за колективно национално подстрекател
ство до такава степен, до каквато преди не би могло дори да се сънува. 
В днешните големи градове и центрове на индустриална дейност 
живеят милиони жестоко притиснати, лишени от личен живот хо
ра, постоянно депресирани морално и духовно от пресата,, киното, 
радиото (за тяхно щастие - не е имало още телевизия! - б.ред.), обучени-
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ето, политическите партии и сто други средства, което ги прави да 
изгубят своята индивидуалност. В предприятията на едрата капиталис
тическа индустрия трудът стана инертен и автоматичен и изгуби характе
ра на творческо удоволствие за индивида. Превърна се в цел на самия 
себе си и сведе човека до категорията на вечен каторжник, което го ли
ши от най-ценното: вътрешното задоволство от своето творение, от твор
ческия импулс на личността. Индивидът се чувства само като незначите
лен елемент от един огромен механизъм, в чиято монотонност всяка ин- 
дивидуална черта изчезва.

Човекът стана господар на природните сили, обаче в своята постоян- 
на борба срещу външните условия забрави да влее в дейността си мо- 
рално съдържание и не позволи завоеванията на неговия дух да служат 
на обществото; с това той се превърна в роб на апарата, който сам съз
даде: Именно този огромен постоянен товар на машината е,, който тежи 
върху нас и превръща нашия живот в ад. Изгубихме своя хуманизъм и 
станахме поради това хора на учрежденията, хора на печалбата, хо
ра партийни. Поставиха ни в усмирителната риза на нацията, за да за
пазим своята „етническа характерност", но нашата човечност се изпа
ри и нашите отношения с другите народи се превърнаха в омраза и недо
верие. За да закриляме нацията, отделяхме всяка година страхотни суми 
от нашите доходи, докато народите изпаднаха все повече в дълбока ми
зерия. Всяка страна наподобява въоръжен лагер и със страх и убийстве
на ревност дебне всяко движение на съседа, разположена всеки мо
мент да участва във всякакви комбинации против него и се обогати за 
негова сметка. От това следва, че трябва да повери своите интереси на 
хора, които имат твърде демагогско съзнание и които единствено имат 
най-добрите перспективи да излезат победители във вечните интриги на 
външната и вътрешна политика. Още Сен Симон призна това, като каза:

„ Всеки народ, който иска да прави завоевания, е задължен да освободи 
в себе си най-долните страсти. Той е задължен да издигне до най-високи
те постове хора с насилнически характер, както и онези, които се пока
зват най-лукави.“ (Сен Симон: За индустриалната система, 1821 у -

Към всичко това се прибавя и постоянният страх от войната (Авторът 
предвижда Втората световна война... - б.ред), чиито последици стават 
всеки ден по-ужасяващи и по-трудни за предвиждане. Взаимните спора
зумения и договори с други нации не ни облекчават, понеже се догова
рят с определени намерения, обикновено скрити. Нашата така наричана 
западна политика е въодушевявана от най-опасния егоизъм и по тази 
причина не може никога да доведе до някакво частично или пълно уреж
дане, поради страстните стремежи, породени от националните различия.

От друга страна ние развихме нашите технически познания до сте
пен, способна да повлияе и стимулира по фантастичен начин нашето въ
ображение, но въпреки това човекът не стана по-богат от развитие, а все 
по-беден. Цялата наша икономика изпадна в положение на постоянна 
несигурност и докато престъпно се унищожават ценности за милиони и 
милиарди, с цел да се поддържат на най-подходящо ниво цените във 
всяка страна, милиони хора живеят в чудовищна мизерия и умират» 
срамно в един свят на свръхизобилие и предполагаемо свръхпро- 
изводство. Машината, която трябваше да облекчи труда на човека, го нап
рави по-тежък и превърна малко по малко своя собствен изобретател в
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машина по начин, че трябва да нагоди всяко свое движение към тези коле
ла и железни механизми. И тъй като капацитетът на производителността 
създаде механизма, който пресмята и най-малкия детайл и мускулната и 
нервна енергия на живия производител съгласно определени „научни мето
ди“, не искат да се разбере, че с това се лишава душата и жестоко се осака-' 
тява неговото човешко достойнство. Затънали все по-дълбоко в сферата на 
механиката, ние жертваме човешкото съществувание пред олтара на моно
тонните машини, без болшинството от хората да се замислят за ужасяващи
те последици от това начало. По тази причина тези неща се пропускат изо
бщо и на тях се гледа с такова безразличие и студенина, като че ли се отна
ся до съдбата на инертни предмети, а не на живи същества. w

За да се запази такова състояние на нещата, ние поставихме всички 
технически и научни завоевания в служба на масовото организирано убий
ство; възпитаваме нашите младежи да стават униформени убийци; 
предаваме народите на позорната тирания на една бюрокрация, чу
жда на живота; подготвяме човека от люлката до гроба да се сниша
ва пред бдителността на полицията; издигаме навсякъде затвори и 
концентрационни лагери и пълним всяка страна с армии от донос-/ 
ници и шпиони. Подобен „ред“1, от чиято болна среда никнат непрекъс
нато като отровни вируси на опустошителни епидемии бруталното наси
лие, несправедливостта, лъжата, престъплението и моралното загнива
не, не ще ли убеди малко по малко дори и най-консервативните духове, 
че всичко ще се плаща на извънредно висока цена?

Господството на техниката за сметка на човешката личност и специ
ално фаталистичното примирение, с което голямото болшинство от хора
та се нагаждат към това положение, също е причина, поради която нуж
дата от свобода у днешния човек е твърде слаба. Тя бе обединена в мно
зина от нуждите за икономическа сигурност. Този феномен не трябва да 
ни учудва. Цялото наше развитие доведе до момента, в който всяко чо
вешко същество е началник или подчинен, понякога и двете неща еднов
ременно. Така бе укрепен духът на зависимост; истински свободният чо
век не се чувства удобно нито в ролята на висшестоящ, нито в положени
ето на нисшестоящ. Той се старае преди всичко да развие своите вътре
шни ценности и лични способности по начин, който му позволява да има - 
собствена преценка за всички неща и да бъде оставен за независима 
дейност. Постоянната опека над нашата дейност и мисли ни отслаби и ни 
направи безотговорни. Именно оттам идва желанието на силния човек 
да постави край на всяка мизерия. Този стремеж на даден диктатор не е 
признак нз сила, .а доказателство за нашата вътрешна несъстоятелност 
и нашата слабост, даже когато те се опитват да изглеждат като твърди и 
мъжествени, Онова, което човек не притежава, най-много го желае. И 
тъй като човекът се чувства прекомерно слаб, предоставя своето спасе
ние отново в чужди ръце; понеже е прекомерно малодушен или преко- 

• мерно срамежлив, за да направи нещо със собствените си ръце и изко- 
ве собствената си съдба, предоставя това на усмотрението на другите. 
Добре го каза Зойме, като твърдеше: „Нацията, която може или тряб
ва да бъде спасена единствено от един човек, заслужава само бич. “■

Не! Пътят за усъвършенстване може да бъде само пътя към свобода
та, тъй като всяка диктатура има за основа състояние на зависимост, 
доведено до крайност и не може никога да облагодетелства каузата на

221



Рудолф Рокер

освобождението. Даже когато диктатурата е замислена като преходен 
етап, за да постигне известна цел, практическата дейност на нашите во
дачи - да допуснем, че са имали честно намерение да служат на народ
ната кауза - се отдалечава от тази цел и нейните първоначални задачи.
Не само поради факта, че всяко привременно правителство, както ка
зва Прудон, претендира винаги да стане постоянно, но преди всичко, 
защото властта сама по себе си е неефикасна и поради това подтиква 
към злоупотреба. Претендират, че властта може да се използва като сре
дство, обаче средството бързо се превръща в цел за самата себе си, зад 
която изчезва всичко друго. Именно защото властта е безплодна и не 
може да даде нищо творческо от себе си, тя е задължена да използва 
трудовите сили на обществото и ги принуди да й служат. На нея е необхо
димо да се облече във фалшиви дрехи, за да прикрие своята собствена 
слабост и това обстоятелство води нейните представители до фалшива 
показност и преднамерена измама. Като се стреми да подчини творчес
ката сила на обществото на своите особени цели, разрушава корените 
на тази енергия и запушва изворите за всяка творческа проява.

Никой народ не може да бъде освободен, ако бъде подложен на но
во, още по-голямо насилие и бъде впрегнат в кръга на слепотата. Всяка 
форма на зависимост води неизбежно до нова система на робство и 
диктатура. Подтиска неизбежно всяко противно мнение и действие, не- 
съвпадащи с тези на дейните представители и по този начин задушава 
предварително всяка по-висша мъдрост. Всяко подчинение, от друга стра
на, крие в основата си религиозното съзнание на човека, което парали
зира неговата енергия, която може да се проявява единствено когато е 
без прегради и в обстановка на истинска свобода.

Цялата човешка история до днес е била непрекъсната борба между 
културните сили на обществото и стремежа към власт на определени 
касти, чиито представители винаги са издигали прегради срещу култур
ните развития или най-малко са се стремели да им се противопоставят. 
Културата дава на човека съзнанието за неговата човечност и неговата 
творческа сила (Днешният упадък на културата до Поп и Рок култури, в 
които артистите са ди-джеи, публиката - фенове; сапунените опери и пр. 
доказват това. * б.ред.), докато властта задълбочава в него чувството за 
собственото му робско подчинение.

Трябва да освободим човека от проклятието на властта, от канибали- > 
зма на експлоатацията и да настъпи пълна свобода на творческите сили, 
които могат да внедрят ново съдържание в живота на хората. Културата 
прави човека господар на обществото и хората, от което изниква всяко 
велико начало. Освобождението на човечеството от организираното на
силие на държавата и от ограничителните рамки на нацията е.предпоста- 
вка за новото развитие, което ще размаха своите крила единствено в 
свободата и намери своята крепост в обществото. Валидна за бъдеще
то на света е също така мъдростта на Лао Дзъ:

„Да управляваш съгласно повика на живота, значи да управляваш без 
насилие. Това създава в обществото положение на равновесие. Там, къде
то има войни, растат тръните и идват години без жетва. Добрият не 
се нуждае от насилие, не се. огражда от блясък, не се възгордява от сла
ва, ме се уповава на своята дейност, не си служи с жестокост и не търси 
властта. Господството означава упадък. Извън пътя, всичко е без
пътица.“
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те на Алберт Айнщайн: 
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