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Увод
Достигнах до познанието
колко е лесно да останеш неразбран
и колко е трудно да бъдеш напълно разбираем.
Милтън Фридман, Two Lucky People

Н

е избрах случайно за мото на този свой текст цитат от
удивителната мемоарна книга, която Фридман пише
заедно със съпругата си в навечерието на своята деветдесетгодишнина. Въпреки че в стотиците свои статии, речи и
разговори, както и в десетки книги, публикувани през последните двайсет години, съм се опитвал да кажа навярно
всичко, което съм смятал че е нужно да се каже за нашето
време, често се сблъсквам с явно неразбиране и се измъчвам
от непрестанното грешно интерпретиране на възгледите ми.
Може вината да е и моя, може в тези свои текстове да не съм
„crystal clear“1, както казва Милтън Фридман, а може и само
аз да виждам своите възгледи в тяхната цялост и взаимообвързаност, тъй като в кратките си текстове, възникващи като
страничен продукт от моята пълноценна и изцяло поглъщаща силите ми политическа активност, досега не съм ги представил по-обзорно. Тази книга е опит за нещо по-системно в
тази насока.
1

Кристално ясен (англ.). – Б.пр.
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Смея да твърдя, че през целия период след Нежната революция съм показвал достатъчно последователна позиция
и възгледи (независимо че те често биваха представяни до
невъзможност изопачено и карикатурно) и че моите позиции, действия и възгледи винаги са се отличавали и се отличават с единство. Независимо от това те винаги са били
обусловени и продиктувани от времето. Аз не мога да гледам
на последните двайсет години като безучастен наблюдател.
Прочее никога не съм бил такъв. Прякото участие на един
аналитично разсъждаващ икономист в абсолютно уникален
обществен процес с гигантски мащаби, какъвто преживяхме
ние, е изключителна възможност и това е причината да не
допусна това преживяване и този опит да потънат в забвение.
Не искам нито да излагам предварително методиката на
книгата, нито да описвам синтезирано, в няколко изречения,
основната Ј философия. И все пак бих искал да кажа още
в увода, че не възнамерявам да се огранича с експлицитно
полемично писане, а искам изложението ми да бъде в обяснителен или лекционен стил. И ако този стил се окаже полемичен, то това ще е по-скоро имплицитно. Не става дума
и за „президентски“ текст, а за намерение да се търси нещо
общо, нещо като най-голям общ знаменател, с което да бъдат
съгласни и около което да се обединят много хора у нас.
Не бих искал да декларирам своята позиция предварително, ex-ante; тя трябва да произтича от текста. Все пак
бих искал да кажа, че основната рамка (или, както се казва понякога, водещият принцип) на моите разсъждения е
свободата – или стремежът за свеждане до минимум на вмешателството на държавата в живота на хората – като висш
критерий за оценка на миналото, настоящето и бъдещето на
нашия живот; като изходна гледна точка за интерпретация
на комунизма, на прехода, на днешния и утрешния ден.
За мен е съвсем явно и понятно, че нашата държава –
след своето много сложно развитие в хода на целия ХХ в. – е
твърде тревожна и твърде малко вярва в себе си. По мно-

Увод


9

го въпроси в нея няма консенсус, което впрочем изобщо не
бива да ни изненадва. В рамките на пет поколения, колкото
са се сменили в Чехия през последния век, в страната наистина се случиха прекалено много радикални обществени обрати. Такива обрати е преживяло поколението на моите дядо
и баба, преживя ги поколението на моите родители, моето
поколение, преживява ги поколението на моите синове, а
най-новите засягат и поколението на внуците ми.
След нашето съвсем не леко съществуване в границите
на Австро-Унгария избухва страшната Първа световна война. Следват две десетилетия по същество демократично, но
далеч не идилично развитие (съпровождано с остри политически, социални и етнически противоречия). После някак
забързано минава особеното време от Мюнхен до 15 март
1939 г.1 (гениално описано в книгата Викът на чешката корона на Вацлав Черни2). След него, обратното, извънредно
бавно се влачи времето на задушаващия и угнетяващ протекторат3, първата среща на чехите с модерен тоталитарен
режим с всичките му трагедии. Трите години твърде относителна следвоенна демокрация начело с Бенеш и Готвалд4
1

2

3

4

Решенията на конференцията на Великите сили в Мюнхен през
есента на 1938 г. довеждат през март следващата година до ликвидирането на чехословашката държава. – Б.р.
Проф. Вацлав Черни (1905–1987) – виден чешки литературовед,
писател, преводач и философ. – Б.пр.
От март 1939 г. чешките земи са с особения статут на т.нар. Протекторат Бохемия и Моравия в рамките на Германския райх, докато Словакия е държава-сателит на Германия. – Б.р.
Едуард Бенеш (1884–1948) – известен чешки политик и държавник, вторият президент (1946–1948) на Чехословакия след нейния
създател Томаш г. Масарик (1850–1937). Абдикира от поста след
Мюнхенската конференция (1938 г.) и по време на войната е сред
ръководителите на съпротивата в изгнание. След възстановяването на Чехословакия през 1945 г. отново е избран за президент.
Клемент Готвалд (1896–1953) – известен комунистически лидер,
след войната е министър-председател (1946–1948) и след втората
абдикация на Бенеш през 1948 г. е избран за президент. – Б.р.
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(често погрешно се казва „начело с Готвалд“) пък изглеждат
прекалено кратки. Толкова по-дълги изглеждаха четирите
десетилетия комунизъм. Краят му дойде малко неочаквано за мнозина, а бързо след него – също тъй неочакваното
разпадане на Чехословакия. Едва последните две десетилетия донесоха истинската демокрация. От тези исторически
реалности трябва да изхождаме, въпреки че не всички те са
предмет на тази книга. Интересува ме само малък сектор от
миналия век – последните му години.
Всички бегло щрихирани исторически обрати не са могли да минат без дълбоки властови, финансови, социални и
културни промени, без загуба и ново придобиване на основни ценности и позиции, както и без промени в социалния
статус на големи групи наши сънародници. Не е никак лесно
да намерим име за нашето съвремие. Първото десетилетие
след ноември 1989 г. бе нов посткомунистически период, въпреки че дори тогава не ни беше особено приятно да ни го
напомнят постоянно. Още по-трудно е да намерим име за
второто десетилетие. Колебая се за „неосоциализъм“. Във
всички случаи станалото през последните две десетилетия
е централна тема на нашето съвремие. И макар да знам, че
едва ли ще кажа нещо качествено ново, нещо, което да не съм
казвал неведнъж – фрагментарно, накъсано – в миналото,
изпитвам необходимост да изложа възгледите си за въпросния период малко по-цялостно и обобщено.
Комунизмът създаде известна – наистина ирационална
и непродуктивна, но по свой начин стабилна – социална „тъкан“ (или обществена структура), която беше – в интерес на
всички – из основи премахната от ноември 1989 г.1, и върху
тази тъкан чрез нелек процес на трансформация се образуваше нова – или поне чувствително различна – тъкан. Не
избрах случайно глагол от несвършен вид – „образуваше“,
целенасочено не казах „образува“.

1

Има се предвид т.нар. Нежна революция. – Б.р.
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Епохата на радикалната социална промяна след падането на комунизма беше, първо, процес, изискващ съвсем
не нулеви разходи, процес, който продължава – съвсем не
нулево, нито доближаващо се до нулата – време, процес от
еволюционен тип (тоест който не можеше да се планира и
да се организира някъде„отгоре“); второ, тази промяна беше
процес, чиито резултати бяха в интерес на определени хора
и срещу интереса на други хора, тоест това беше неизбежно
един силно конфликтен процес. Той засегна повече от десет
милиона от нас – чехи, моравци, силезийци1. Беше процес
много „реален“, не беше – както многократно съм казвал
през 90-те години – нито лабораторен експеримент, нито упражнение по приложна икономика или политология.
Споменах интересите и техния конфликт. В демократичното общество интересите биват насочвани отчасти политически (чрез партиите), отчасти професионално (чрез
различни съюзи, кàмари, граждански сдружения, всякакви
асоциации), а понякога – макар формално неорганизирани
по никакъв начин – се проявяват в обществото чрез сходно поведение и взаимна подкрепа на своите застъпници. Те
вечно водят спор помежду си – за Европейския съюз, за облагането с ДДС на храната в ресторантите или театралните
представления, за властовата позиция на публичноправната
телевизия, за реституцията или за дотациите в земеделието,
за здравната реформа, за разумна образователна система и за
хиляди други неща. Но ако не става въпрос за изключително
частни, много концентрирани и много конкретни интереси,
схемите на поведение на техните носители са много отчетливи и разбираеми. Интересите прозират отчетливо в тях.

1

Има се предвид населението на трите исторически области на
чешката държава – Бохемия, Моравия и Силезия (Čechy, Morava,
Slezsko). В случая латинското название Бохемия се използва за
назоваване на областта Čechy, за да не се бърка с названието на
държавата Чехия. – Б.р.
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Почти всички тези наши спорове са явен спор за миналото – както за миналото „от онзи ден“, тоест за епохата
на комунизма, така и за миналото от „вчера“, за времето
на прехода, тоест периода след ноември 1989 г. Но в никакъв случай не става дума за академичен спор на историци,
които с помощта на ново откритие – неизвестен документ,
непубликувано досега писмо, разкритие за тайни преговори,
– или просто с премахване на наносите от дългогодишни неистини, правят нова интерпретация на миналото. По същество в нашите публични спорове не става въпрос за такива
„детайли“, и почти никой не се вслушва в специализираните
и много конкретни дискусии на истинските и почтени историци.
Спорът е за миналото и за неговата целесъобразна интерпретация като такова, за миналото, видяно по-скоро с
далекоглед, отколкото с микроскоп. Зад това се крие стремежът за контрол над него, а не за академична победа на
отделни аргументи. Джордж Оруел е бил прав, когато е казал: „Който контролира миналото, контролира настоящото, а който контролира настоящето, контролира бъдещето“.
Затова опитът за контрол над миналото е толкова важен за
редица днешни амбициозни актьори. Ето защо и ние трябва да се занимаваме с миналото, и то с двата вида минало.
Но моят мотив не е да контролирам миналото, а по-скоро да
попреча то да бъде контролирано от някого и някой да злоупотребява с него.
В речта си по телевизията и радиото по повод първото
си встъпване в длъжност (9 март 2003 г.) казах:
Да не допускаме да прекарваме времето си в безкрайни
спорове за интерпретирането на миналото и най-вече на
последното десетилетие. Възгледите на хората се различават и винаги ще се различават. Дори само заради това, че
някои хора по различни причини са успели, имат пълноценен личен живот, интересна работа или професия, носещи им съответното удовлетворение, възнаграждение и
обществен престиж. Те в повечето случаи ще твърдят, че
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живеем в най-добрия от възможните светове. Други пък са
били по-пасивни или по-лениви, страхували са се да рискуват, предпочели са да поизчакат, или просто не са имали
обикновено късче от толкова нужния им късмет. Днес те
не крият разочарованието си. И ще се стремя успелите и
доволните през следващите пет години да станат повече,
а разочарованите – по-малко. Нека гледаме в бъдещето с
доверие и оптимизъм. И с усмивка.

Мисля, че тези думи са валидни и актуални и днес.
Миналото „от онзи ден“ бе след 1989 г. изоставено толкова бързо, че днес вече почти никой не се занимава с него (с
това не искам да твърдя, че познавам всяка студия на всеки
академичен изследовател, но важно в крайна сметка е само
онова, което става част от общественото познание). Заради
това от миналото за настоящето и за бъдещето е останала
само и единствено окастрена карикатура, изразяваща се в
опити да бъде изобличен Гребеничек старши1, или да бъде
осъдена второразредната фигурка на Брожова-Поледнова2, в
опити кръчмарски да коментираме „Черните барони“ (и найвече втората им, телевизионната версия)3, в създаването на
впечатление, че задълбочен анализ на комунистическата сис1

2

3

Става въпрос за Алоис Гребеничек, следовател в Държавна сигурност през периода 1945–1951 г., където според някои сведения
жестоко е изтезавал разследваните. Баща е на Мирослав Гребеничек (1947), чешки политик-комунист, депутат и бивш председател
на Комунистическата партия на Чехия и Моравия. – Б.пр.
Лудмила Брожова-Поледнова (1921) – прокурор от Държавния
съд – Прага, заедно с окръжен прокурор – Рокицани и прокурор от Главна прокуратура. Тя е единственият активен участник
в изфабрикуваните процеси от 50-те години, осъден след 1989 г.
Присъдата от 6 години лишаване от свобода, впоследствие намалена с помилване от президента, е за участието Ј в юридическото
убийство на Милада Хоракова. – Б.пр.
Чешка комедия от началото на 90-те години, осмиваща порядките в страната през 50-те години. – Б.р.
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тема се крие във филмите „Леговища“ или „Пупендо“1, или
в усилието да бъде очистено името на Иржина Бохдалова2
и обратното – да се издири някой компромат за певицата
Хелена Вондрачкова – изброявам само някои от известните публични каузи от последно време. Встрани остава може
би само много опростено възприеманият спор за това дали
гробокопачи на комунизма са станали дисиденти от една или
друга група и с едни или други убеждения, или дали най-важ
ният ликвидатор на „онзи ден“ е бил Горбачов, или Рейгън и
Тачър.
Докато пишех този увод, получих мило писмо от Нанси
Рейгън, която ме кани да присъствам на 6 ноември 2009 г.
в президентската библиотека на Рейгън в Калифорния на
честването на 20-годишнината от падането на Берлинската
стена. В писмото има и такъв пасаж:
Трудно е да се повярва, че минаха цели двайсет години,
откакто ние – Рони и аз – гледахме по телевизията как
хиляди хора прескачаха Берлинската стена от радост, че
са свободни. И въпреки че той много рядко говореше за
своите заслуги, винаги се гордееше с усилията си да приключи Студената война и аз съм сигурна, че ако днес беше
тук с нас, щеше да ни каже, че за това събитие най-голяма
заслуга има силата на свободата.

Да, силата на свободата е решаваща.
Аз смятам за проблем факта, че на нас и до днес ни
липсва сериозно конципиран анализ на колапса на комунизма като социална система – или за такъв анализ не
1

2

Съвременни чешки комедии със сюжети от 60-те и 80-те години
на XX в. – Б.р.
Иржина Бохдалова (1931) – известна чешка актриса. Авторът намеква за факта, че името Ј се появява в списъците със сътрудници на ДС, което е наистина сензация, защото семейството на
Бохдалова е пострадало от репресии по времето на комунизма,
баща Ј е разпитван в ДС и осъден на 15 години затвор. Бохдалова
успешно отстоява невинността си и по съдебен път. – Б.пр.

Увод
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е имало време, или е липсвала и все още липсва мотивация
и знания. Може би липсва и обществена заявка. На мен ми
липсват трудове с ясна обществено-научна парадигма, например трудове от областта на икономиката (разбирана като
общ метод за изучаване на човешкото поведение, а не като
частен метод за изучаване на стопанските цикли, личните
финанси или борсата на ценни книжа – за това много вярно
писа преди няколко години Р. Робъртс в статията си „Why are
Economists so Misunderstood?“, Ideas on Liberty, януари 2004),
или на друга обществена наука.
Напълно е възможно причината да е и тази, че липсва
качествен и убедителен анализ и на самото възникване на
комунизма. Затова у нас е разпространено виждането, че
комунизмът е бил някаква – днес вече доста безинтересна
– аномалия, а не логичен резултат от едновременното действие на редица явления, които присъстват перманентно и в
съвременното общество. И дори в общества от типа на тези
в страните от Западна Европа, които се смятат – донякъде
безкритично – за стабилно функциониращи демократични
общества. Комунизмът не беше никаква аномалия. Тази опростена интерпретация пречи дори на нашите днешни гръмогласни антикомунисти да се справят с него.
Във всички случаи нашето – както го наричам в този
текст „онзиденшно“ – минало е важна тема и днес. През
1994 г. двамата с Душан Тршиска написахме (в рецензия за
книгата Политическа икономия на комунизма, Принстън
Юнивърсити Прес, 1992, на унгарския икономист Янош
Корнай) следното: „Комунизмът е мъртъв, но неговото наследство влияе, и още известно време ще влияе не само върху
самия процес на преход към свободно общество, но и върху
цялата бъдеща социална система в нашата част от света. Това
е причината, че макар да вярваме, че комунизмът е останал
завинаги в миналото, да има смисъл да се анализират неговата структура, логика и функциониране“. (рецензията е препечатана в моята книга „Икономическата теория и реалността на процесите на прехода“, „Мениджмънт Прес“, Прага,
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1995, с. 164–171.) Ето защо ние трябва да се интересуваме от
„структурата, логиката и функционирането“ на комунизма.
Бих добавил, че може би вече не бива да ни занимава толкова
самата комунистическа идеология. От днешна гледна точка
по-важни и в много отношения по-опасни са други съвременни левичарски и ултрадесни идеологии. Нещо повече,
струва ми се, че днес никой не защитава реално комунистическата идеология, дори не и днешната КПЧМ1.
Също тъй неизяснено си остава и „вчерашното“ минало.
В този случай дистанцията във времето е все още прекалено
малка за непредубеден анализ, което наистина може да бъде
известно извинение, но трябва да се стремим поне да формулираме основните хипотези. И в случая трябва да се опрем
на някаква експлицитна парадигма от сферата на обществените науки. В тази връзка веднага се сещам за концепцията
на Фридрих Хайек (и Лудвиг фон Мизес) за спонтанния ред
и за тяхната изходна хипотеза за относителната роля или
тежест на „човешкия проект“ (human design) и „човешкото
действие“ (human action) в обясняването на нашия преход2.
Предмет на изследване трябва да бъде реалният процес на
прехода, а не планирани концепти, организирани промени
или еднократни абсорбции на друга система, да не говорим
за либертарианския анархистичен модел, през който в крайна сметка също можехме да минем (впрочем развитието
на нещата в някои държави не беше много далеч от него).
Предмет на изследване трябва да бъде и ефектът на прехода
върху нашето общество, върху съдбите на хората, върху основните социоикономически параметри на обществото.

1
2

Комунистическа партия на Чехия и Моравия. – Б.пр.
През септември 2009 г. си припомнихме – поне някои от нас, – че
се навършват шейсет години от първото издание на ключовата
книга на Лудвиг фон Мизес Human action, Yale University Press,
New Haven, 1949; под заглавие „Човешкото действие“ (Lidské
jednání) тя бе публикувана и в Чехия от Либералния институт в
Прага. – Б.а.

Увод
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Трябва много настоятелно да анализираме едното и другото минало. Нека се опитаме още днес да положим поне основните камъни в строежа на един бъдещ анализ.
Първата ни тема трябва да бъде отговорът на въпроса:
преход от какво или спрямо какво, или какво беше изоставено. С този въпрос се занимаваме в Глава I. Втората тема е:
преход в какво, към какво, или накъде да вървим, което е
предмет на Глава II. Това е проблематиката за функционирането на крехката и затова много уязвима ранна развойна
фаза на политическата демокрация и пазарната икономика. В нея се различава първо период, в който неизбежно
спада икономическата продукция на държавата, а оттам и
жизненото равнище; период, през който радикално се преразпределя наличното богатство и в който се стига до редица
неочаквани провали. Третата тема е оценката на съвременния етап (Глава III) и четвъртата – опит за прогнозиране на
бъдещото развитие (Глава IV).
Вярвам, че по този път е възможно поне малко да се допринесе за формулиране на няколко хипотези, които в бъдеще могат да се доразвият или отхвърлят. И двата варианта са
по-добри от днешното аморфно, неструктурирано състояние на осмислянето и оценката на ставащото около нас.
Позволявам си също да кажа предварително, че моите
разсъждения на тази тема не са продукт на днешния ден и
че не са формулирани ad hoc. В тях има връзка както с моите
собствени възгледи от последните десетилетия (от времето,
когато „трупах разум“, тоест от 60-те години, когато като аспирант в Икономическия институт към Чехословашката академия на науките открих чара на икономиката като универсална наука за човешкото поведение и неговите закономерности и благодарение на това получих точен компас и мощен
инструмент за анализ), така и моето почтително преклонение към науката икономика, особено към тезите на австрийската школа, която смятам за по-широк и по-продуктивен
концепт за изследвания в областта на обществените науки
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от неокласицистичната теория, представяща теоретичната
икономика, която е водеща за нашето време.
Книгата не претендира да е академичен продукт. Тя би
се радвала да намери читатели и сред неспециалисти, които
обаче се интересуват от засегнатите въпроси, въпреки че за
мнозина навярно няма да е леко четиво. Вярвам обаче че използваната лексика и някои теоретични концепции няма да
бъдат сериозна бариера пред разбирането на текста.

Част I.

Онзи ден

Онзи ден: какво
беше изоставено в Чехия в 1989 г.?

М

нозина в нашата страна – както многократно съм имал
случай да се убедя – изобщо не разбират въпрос от този
тип. Отчасти защото предметът му не ги интересува, отчасти
защото отговорът на пръв поглед е прекалено прост и очевиден: беше изоставен, разгромен, отстранен комунизмът. За
мен обаче подобни отговори в никакъв случай не са достатъчни. Определено трябва да ни интересува какво се е разигравало през злополучния и трагичен период 1948–1989 г., и
освен това категорично не е вярно, че всички имаме сходно
и достатъчно структурирано мнение за това, какво е бил
комунизмът.
Често казвам, че се страхувам от забравата. Страхувам
се, че заради забравата – както твърди Норман Сейнт ДжонСтивъс (в статията си „Tory Philosophy – A Personal View“, The
Three Banks Review, юни 1982) – заради забравата ни заплашва
нов варваризъм, защото „може бързо да израсне поколение,
което вече няма да знае нищо за нашите етични и културни
корени“; точно това ми се струва крайно опасно, когато искаме да си разчистим сметките с комунизма. В никакъв случай
тук нямам предвид онова, което напоследък някои, за да се
пишат модерни, наричат растяща толерантност на обществеността у нас към комунизма от неотдавнашното ни минало, а
неразбирането на предварителните стъпки и стъпала, довели до комунизма, неразбирането на неговите структурни характеристики, неразбирането на истинската му уродливост.
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Затова съм убеден, че сме длъжни да говорим за тези неща.
Като казвам „да говорим“, имам предвид да анализираме. Да
бъде безусловно осъден комунизмът като престъпна система
(едно мнение, което и аз споделям) е прекалено удобно и в
никакъв случай не е достатъчно.
Споделям също така и мнението, че ние – впрочем навярно трябва да кажа, че за съжаление само някои от нас
– се научихме през онези злощастни години на много неща
и точно благодарение на този опит разбрахме много неща.
Известният немски протестантски теолог Дитрих Бонхьофер
(който след дълго затворничество в различни концлагери е
абсурдно екзекутиран само няколко дни преди края на войната, през април 1945 г.) е казал за друг, в много отношения
сходен тоталитарен режим, следните важни думи: „Изгубено
време е незапълненото, празното време. Миналите години
определено не бяха такива. Безкрайно много беше изгубено, но не и времето, то не беше изгубено“. Убеден съм, че
тези негови думи важат и за нашия живот през епохата на
комунизма.
Ако подчертавам толкова настоятелно, че това е тема и
на нашето съвремие, имам предвид, че е гражданска тема. Че
не е тема само и изключително за изследвания от историци.
В човешкото общество не става въпрос и никога не би могло
да става въпрос само за започване (от нулата). Винаги става
въпрос за много специфична и много комплицирана комбинация от приемственост и неприемственост. Ако днес
(2009 г.) подчертавам толкова настоятелно точно това твърдение, трябва едновременно с това да призная, че съзнавам
повече от добре, че и аз проявих известна непоследователност, когато след 1989 г. – също както смазващото мнозинство други политици, и по понятни причини – подчертавах
повече неприемствеността; а това при по-задълбочен поглед
едва ли е изцяло вярно. Затова трябва да започнем да връщаме нещата в състоянието на адекватно равновесие.
В Глава II ще се занимая с проблематиката на системната промяна (прехода) по-подробно, но сега бих искал да
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изложа изходните си позиции. Винаги съм изтъквал колко
много измерения има осъществяваният от нас преход, и винаги съм съзнавал, че това е една много хетерогенна задача.
Точно заради това следноемврийското развитие протичаше
в различните области на нашия живот много нееднородно. С
известно обобщаващо преувеличение може да се каже:
в политическата система се извърши революция (макар и „кадифена“);
икономиката беше фундаментално преобразувана;
в повечето от останалите области се извършиха „само“
отделни реформи, чийто резултат е, че в тях се съхраниха съществени елементи от предходната система.

За това основно структуриране, което – ако не греша
– пръв очерта Д. Тршиска, ще говоря по-късно. Сега то ме
интересува предимно като елемент от аргументирането на
онова, което сега, леко неутрално, наричам наше онзиден
шно минало.
Оставям настрана въпроса защо изобщо е възникнал
комунизмът – както в световен мащаб, така и конкретно у
нас. Такава дискусия не би принадлежала дори на онзиденшното минало, а на едно още по-далечно минало, на което нашето съвремие не може да влияе непосредствено. И все пак
трябва да си припомним, че у нас още преди Втората световна война е имало немалка латентна, но и открита подкрепа
на комунистическата, фиктивно уравниловъчна и фиктивно социално справедлива идеология както в екстремната Ј,
тоест комунистическата, така и в по-меката Ј, социалистическата версия. Горчивият опит с комунизма от двайсетте
и 30-те години на миналия век в Съветския съюз не доведе
до никакво нарушаване, камо ли до загуба на тази подкрепа (нито в Чехия, нито другаде в Европа). Освобождаването
на значителна част от нашата държава от немска окупация,
което дойде от Изток, изигра немалка роля и в това – в международен план – няма нищо изключително. Дори западноевропейските държави, които не бе освободила Червената
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армия, след войната кокетираха с комунизма и най-вече с
традиционния социализъм; комунистическите партии там
(например във Франция, в Италия) дълго време бяха много
силни и дори понякога участваха във властта.
Аз виждам победата на комунизма у нас от февруари
1948 г.1 като комбинация от няколко неща: като част от играта на Великите сили за разделяне на Европа, като следствие
от бруталната, безскрупулна и съвсем праволинейна битка
за властта от страна на нашите комунисти, като продукт от
известно простодушие и апатичност на нашите (както винаги разединени) демократични политици и политически партии. Роля обаче изигра и немалката атрактивност на рисуваните в розови краски обещания на комунистическия режим.
Клиентелата на онези, които искат да се скрият под една простичка идеология, да се присламчат към победителите и да
получат своя пай от победата, никога не е – а още повече не е
била през четирийсетте години – малка. Била е съвсем достатъчна, за да могат родните комунисти – с мощната съветска
империя зад гърба си – да постигнат през февруари 1948 г.
една сравнително безкръвна победа.
Объркването по отношение на оценката на комунизма беше и продължава да бъде почти безгранично. Още в
средата на 80-те години носителят на Нобелова награда за
икономика, може би най-известният през втората половина
на ХХ век световен икономист - американецът Пол Антъни
Самюелсън - написа: „За дадено нещо трябва да се съди само
по резултатите. И в този смисъл няма съмнение, че съветската система за планово стопанство е мощен инструмент за
постигане на икономически ръст“. Професорът от Харвард
Джон Кенет Гълбрайт, неприкрито ляво ориентиран икжфг
жономист, казва през 1984 г.: „Руската система успя, защото
за разлика от западните индустриални икономики използва изцяло работната сила“, а в годината, в която комунизмът
1

Тогава е осъществен комунистически преврат и в Чехословакия е
наложен съветският модел на обществено развитие. – Б.р.
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рухна заради тоталната си неефективност, друг световно известен харвардски икономист, Лестър Търоу, твърди, че „днес
Съветският съюз е държава, чиято икономическа ефективност е сравнима с тази на Съединените щати“. Заслужават
внимание и непрекъснатите опити различните системи да
бъдат интерпретирани като симетрични – например известният коментатор на Ню Йорк Таймс Джеймс Рестън пише в
1985 г.: „Ясно е, че и трите идеологии – на комунизма, социализма и капитализма – са пълни с проблеми“.
Бих могъл да цитирам до безкрай, но и така е очевидно,
че идеологическото объркване от този тип не е за подценяване. Идеалът на целия ранен следвоенен период е бил държавите да се отърват от пазарната икономика, да създадат икономика без цени, без разходи, без печалба, без разпределение
според „пределния принос“ или пределната продуктивност,
без безработица, без циклични колебания, без доминиране
на безличните пазарни сили. Идеалът е бил икономиката
и обществото да бъдат ръководени от избрани и правилно
ориентирани хора въз основа на т.нар. обективни, научни
методи. Една визия, особено привлекателна за онези, които
са се чувствали призвани да ръководят обществото. По тези
причини комунизмът спечелва като свои привърженици една
значима група интелектуалци, от каквито впрочем комунистическият режим въпиющо се е нуждаел и затова ги е ценял.
Някои от нас са наясно, че няма нищо по-ненаучно (и
по-трудно за преодоляване) от илюзията, че човешкото общество може да бъде обект на научно управление (а подобни
теории са се преподавали не само в абсурдните курсове по
научен комунизъм). Тази идея е била изричана от много мислители, до нея може да се стигне и емпирично, но като че
ли за нея трябва да благодарим най-вече на Хайек. Той твърди, че „интелектуалците са социалисти именно защото им се
струва, че социализмът е наука, приложима във всички области на човешките дейности“. Точно затова е толкова важен
ключовият термин на Хайек „разпръснато знание“. Той вярно е схванал, че научното знание е „висше знание“ (superior
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knowledge), докато „пръснатото“ знание, обвързано с мястото и времето, е смятано за инфериорно знание.
Нека от това отклонение, обясняващо защо близки до
комунизма възгледи са изповядвали и хора, които иначе категорично биха отхвърлили този обществен строй, се върна
към онзиденшното минало, към комунизма, какъвто го виждахме тогава и какъвто го виждаме днес.
За да не стане грешка и за да не се опита някой да изопачи
възгледите ми, искам да кажа, че страшната и престъпна същност на въпросната система е извън съмнение, не подлежи на
дискусия и не може да бъде видяна само от заслепен човек
или от човек със специфично заболяване.
Една система, която под възвишени лозунги, под маската на идеология за всеобща справедливост и с помощта
на социална демагогия узурпира властта, отнема свободата
на гражданите и оправдава терора като нормален и нравствен инструмент за налагане на целите си, е по дефиниция
неприемлива и съпротивата срещу нея е легитимна и достойна за възхищение. В целия свят тази система е оставила
милиони жертви, разбира се, най-много в Съветския съюз,
където започна ужасяващия си път с болшевишкия преврат
през 1917 г. Тя остави след себе си не само мъртви, но и цели
поколения по един или друг начин увредени хора, чийто живот при нормални условия би могъл да се развие по съвършено различен начин. Тя ни остави и почти половин век „застой“ на Чехия, която преди войната е била една от промишлено най-развитите демокрации и която дори днес, двайсет
години след падането на комунизма, не е докрай излекувана
от раните, които той Ј причини. Това са трагичните последици от единия от двата ужасяващи тоталитарни експеримента
на миналия век – комунизма и нацизма.
Огромният брой жени и мъже, които в Чехия заплатиха
за сблъсъка си с комунистическия режим с живота си, с многогодишен затвор, или прекараха част от живота си по лагери, са непростимата вина на комунистическата система. Те
са възклицателен знак, знак за внимание и предупреждение,
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който не бива никога да забравяме. Косвено бяха осъдени и
техните семейства, защото комунистическата система, както
и нацистката, без никакво колебание преследваше „вътрешния враг“ едва ли не по генетична линия. По-малко видимо,
но затова пък по-масово беше „класовото“ разделение на обществото на граждани първа, втора и трета категория. Който
не вземаше участие, който не встъпваше в редовете на ЧКП1,
не можеше и да помисли за по-добра кариера. Днес това може
би изглежда трудно разбираемо за мнозина млади хора, но
и в нашата страна съществуваше огромна маса завинаги неизвестни хора, които никога не прекрачиха този Рубикон,
приеха положението си на хора втора и трета категория и не
станаха известни дисиденти. Те схващаха членството в ЧКП
като ключов момент, като нещо, което отличава „понасянето“ на комунизма от неговата активна поддръжка.
Актове на съпротива, рискови прояви на несъгласие,
малки или по-големи действия, насочени срещу комунистическата система, имаше много и всички те заслужават признание и възхита. През различните етапи на тоталитаризма,
разбира се, картината беше различна. През някои от тях имаше екзекутирани, в други „ненадеждните“, техните деца и
членовете на семействата им „само“ нямаха право да следват
в университет и да работят според своята квалификация и
представи. Това обаче не променя ни най-малко аморалната
същност на този насилнически режим. Не бива да забравяме
това при неговия анализ, но в същото време то не бива да
ни води до грешни изводи. И „по-мекият“ комунизъм, който макиавелистично се преструва на „по-либерален“, си е все
същият.

1

Чехословашка комунистическа партия. – Б.пр.

1.
Хипотетичен срещу реален
комунизъм

Я

дрото на гореописания дебат за приемствеността и неприемствеността не се крие – от системна гледна точка – в мненията за подходящата мяра на наказание за едни
или други слуги на комунистическия режим, а в адекватната
интерпретация на тази система, и то най-вече на реално съществуващия му вариант, а не на хипотетичния му проект. В
този смисъл у нас днес се наблюдава немалък парадокс.
През комунистическата епоха всеки разсъждаващ човек
категорично отказваше да се занимава с хипотетичния комунизъм и настояваше, че трябва да се занимаваме с реалния комунизъм, защото само той е интересен и релевантен.
Някои от нас отидоха още по-далеч, защото бяхме убедени,
че въпросният „реален“ комунизъм е единственият възможен, че именно той е неизбежният, защото е логичен продукт
на какъвто и да било опит да се създаде общество въз основа
на някаква ръководна идея и централизирана организация.
Не мислехме, че някъде в хода на историята е била допусната
някаква поправима грешка и че е могло да се тръгне по друг
път. Пикантно е, но всъщност и съвсем естествено, че сега,
когато комунизмът вече го няма, в главите на мнозина все
още пребивава по-скоро хипотетичният комунизъм, а не
реалният му вариант, и че хората днес се разграничават от
онзи утопичен, но в много отношения далеч по-идиличен
проект.
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Така е отчасти защото сериозен анализ на тези въпроси досега не се е появил Освен това имам чувството, че по
тази тема не се е водила и никаква истинска дискусия и това
е причината за повърхностните оценки на „реалния социализъм“ (и едновременно с това за тяхна последица).
В какво се състои разликата между двата модела? За мен
са важни преди всичко политическото и икономическото
измерение на системата (като двете нейни основни и определящи измерения, в които се случиха революцията и преходът – вж. по-горе). И тъй като не разполагам с подходяща,
употребима и проверена от собствения ми опит политологическа доктрина, ще се обръщам повече към икономиката. Но
съм убеден, че изводите ще важат и за областта на политиката. Затова моля читателите да не четат следващите страници
като „екскурзия“ в областта на икономиката, а като концептуален поглед върху централизираната и децентрализираната система в произволна среда, не само икономическа.
Споменатият хипотетичен модел (ХМ) е основан върху
представата за всесилен политически и икономически център, който издава от монополна позиция еднопосочни директиви. Отделните политически и икономически субекти
на микрониво (де факто лишени от субектност единици)
„изпълняват“ въпросните директиви (или пък не ги изпълняват – защото не могат или защото не искат).
В икономическата наука съществува безкрайно обширна литература по въпроса защо често пъти не могат (защото
директивите са калпави и поради това – неизпълними, което
пък произтича от факта, че центърът не разполага, и никога
не би могъл да разполага, с цялата необходима информация
– в края на краищата точно за това е целият междувоенен
спор за социализма, в който фон Мизес и Хайек отхвърлят
както амбициите на своите предшественици от Лозанската
школа, особено тези на Е. Бароне, така и амбициите на свои
те връстници О. Ланж и А. Лернер, аргументирайки се, че
комунистическата система не може да има на разположение
цялата необходима информация,тъй като тя може да бъде
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предоставена само и единствено от ценова система), или
защо не искат (тук преобладава литература от реформиращите се комунистически страни, в това число и от нашата
– аргументите на Ота Шик1 и други наши реформатори от
60-те години); но нито един от тези грандиозни спорове не
можа да изличи от лицето на света привлекателния – за кого
ли не – проект за централизирано управлявана или планова
икономика и общество. За този проект непрестанно се разсъждаваше като за възможност (например през 80-те години в съветската школа за оптималното планиране, но и сред
западните теоретици на общото икономическо равновесие
– „general equilibrium“) и, което е не по-малко опасно, някои
теоретици-фантасти изхождат от него и днес.
Смея да твърдя, че ХМ е станал – в резултат от някаква
странна анаграма на историята – основа на днешния начин
на разсъждаване върху епохата на комунизма. Затова той е
влияел, и още влияе върху разсъжденията за приемствеността и неприемствеността в еволюцията на човешкото общество също както върху оценките за алтернативните процеси
на преход.
За това защо ХМ изобщо не може да бъде работещ, а РМ
(реалният модел) не може да работи ефективно, се водят безкрайни спорове. Едната група – повлияна първоначално от
фон Мизес – изхождат от тезата, че без пазар не може да се
стигне до рационално оценяване на икономическите (тоест
всички ценни) блага, докато другата група – принципно изхождаща от Хайек – подчертава проблема с „разпръснатата
информация“, която без пазар няма как да се обедини и „съгласува“. Джеймс Бюканън заема недвусмисленото становище: „Ключов е бил фон Мизес, Хайек е бил допълващ“. („Has
Economics Lost Its Way?“, Institute for Humas Studies, януари
1997).
1

Ота Шик (1919–2004) – известен чешки икономист и политик
на Пражката пролет, създател на нейния икономически модел. –
Б.р.

