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П Р ЕДГО ВОР КЪМ
Б ЪЛГАР С КОТО ИЗД АН ИЕ

Държите в ръцете си любопитна книжка, която смело подхваща един от найкостеливите обществени въпроси, които въобще можем да си зададем: що е
то комунизъм и как можем да си го представим днес? Както бързо ще разберем
(ако се престрашим и прелистим някоя
и друга страница), въпросът нито е нов,
нито книгата ще ни даде еднозначен
отговор. Вместо обаче да се отчаем
от невъзможността да заключим веднъж завинаги що е то „комунизъм“ и как
трябва да изглежда едно комунистичес
ко общество, ние ще се поспрем и ще си
кажем, че сложните въпроси често са и
най-ценните. Защото задавайки достатъчно дълго и упорито трудни въпроси,
въпросителните знаци имат склонност
да се откачат от самите изречения и
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да се прикачат към най-различни, невероятни, понякога наглед далечни теми.
Така например, ако достатъчно дълго
продължим да питаме; ако, така да се
каже, останем с въпросителната, тя
може да ни отнесе към още и още въпроси като „Kак искаме да живеем заедно?“,
„Какво значи да искаш да живееш щастливо и свободно от принуда?“, „Защо е
„нормално“ едни деца да имат повече, а
други – по-малко или дори нищо?“, „Защо
някои въпроси не се задават?“, „Кой и
как трябва да попита, за да бъде въпросът му чут?“. И така нататък.
Тук обаче няма да се отвличаме
твърде много – на стотиците страници на списание dВЕРСИЯ, което издаваме
вече пет години, го правим достатъчно
често, като с удоволствие вклиняваме
още и още въпроси в малките и големи
пукнатини на онова, което може да наречем „съвместния ни живот заедно“.
Вместо това бих искала да нахвърлям
няколко думи за това как е построена
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самата книжка, за кого е написана и защо
точно сега е особено важно въпросите ѝ
да бъдат чути.
Вече споменахме, че книгата е смела, но всъщност може би определението „предизвикателна“ би било по-точно.
Защото всъщност тя изисква смелост
от своите читатели, предизвиквайки и
деца, и възрастни да вземат насериозно
един от водещите ѝ въпроси: „Как може
да изглежда едно комунистическо общес
тво днес?“. От гледна точка на авторката на книгата, Бини Адамшак, този
въпрос е свързан с възможността за измисляне и съграждане на едно по-справедливо бъдеще. То по дефиниция ще е в
разрез със сегашното капиталистичес
ко устройство на обществото, където
едни (имащи) хора властват над други
(нямащи), а вещите и капитализмът
властват над всички ни. Но повече за
това – в самата книга.
Въпросът за възможния комунизъм
днес може би ще прозвучи отблъскващо
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или дори страшно за някои родители, които са изживели своя често сложен опит по
време на управлението на социалистичес
кия режим в България до 1989 г. Те може
би ще кажат, че децата им трябва да са
щастливи, че не трябва да живеят в такива „тъмни“ времена. Че поне те могат
да пътуват и учат където си пожелаят
(стига, разбира се, да имат пари); че вече
няма значение дали си член на Партията,
за да получиш място в престижен университет (някои все пак днес си купуват
дипломи); че вече не трябва да си мериш
думите от страх, че някой ще те „обади“
на партийните дейци (само от време на
време най-гласовите критици на властта се оказват зад решетките). Тези хора
биха настоявали, че въпросът за комуниз
ма е, така да се каже, затворена страница, и то за добро, и ще се чудят и маят,
виждайки млади хора да изписват антикапиталистически лозунги по плакатите
си, както често се случваше по време на
протестите от лятото на 2020 г.
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Оказва се обаче, че някои непокорни младежи, деца, възрастни продължават упорито да се връщат на тази
уж затворена страница и да питат ли,
питат. Въпросите им често звучат
като: „За какво всъщност са се борили
всички тези хора в името на комуниз
ма?“, „Комунизмът само една форма ли
има и България ли е най-добрият пример за него?“, „Защо днес, трийсет
години след падането на Берлинската
стена (и съответно, на комунизма), все
още има толкова много хора, които са
бедни или другояче изключени от демократичния живот?“ Някои задават съвсем конкретни въпроси, родени в съвсем капиталистическото ни настояще,
на които то пък хич не може да отговори задоволително. Например, перифразирайки един от плакатите, издигнат
от дете на протестите през лятото
на 2020 г.: „Защо не мога да посрещам
мама всяка вечер вкъщи, вместо на Коледа на летището?“
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Малки истории за комунизма също
отказва да затвори страницата на комунизма, ами напротив, разлиства
страниците и разроява въпросите, обръщайки се, по думите на авторката,
към детето във всеки възрастен. Това
значи, че взима насериозно не само детето читател и питащото дете, но и
способността у всеки от нас да формулира радикални мечти – и въпроси. Така
тя опитва да отговори на сравнително
достъпен език на някои от основните
въпроси, през които минава разбирането за това какво е (или би могло да
бъде) комунизмът. Това не означава, че
на всички въпроси, които си задавате,
ще бъде отговорено; че ще им бъде отговорено винаги по най-добрия начин,
нито че книгата задава единствените
важни въпроси. Смятам обаче, че е важ
но да взимаме насериозно всички въпроси – особено тези, за които се счита, че
се отнасят към отдавна решени проб
леми. Днес въпросът за възможния ко-
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мунизъм, колкото и колебливо зададен,
означава винаги и поставяне под въпрос
на капиталистическия начин на живот.
Самият факт, че той бива подеман отново и отново, и то все по-настойчиво,
означава, че пукнатините на статуквото, в които намира почва, ще стават все
по-дълбоки и ще се разпростират надълго и нашироко. И така докато не можем
вече да си затваряме очите пред тях,
защото са пропукали като земетръс
асфалта под нозете ни.
Понякога децата по-отчетливо
разпознават тези пукнатини и растящото в тях. За съжаление твърде много възрастни, пишещи закони и учебни
програми или пък измислящи политики
и правила, които децата после трябва
да спазват, вместо да се вслушват в
техните въпроси, се държат по точно
обратния начин. Те смятат, че политиката е за възрастните, и не могат да
разберат, че и децата са също толкова
участници в обществения живот, кол-
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кото и всички останали, и че често са
пряко засегнати от лошите политики.
Следователно децата би трябвало също
да имат думата, когато става дума за
изобретяване на решения на проблемите, които ги засягат. А най-добре
би било, ако не им се налагаше да се борят за правото да имат глас и вместо
това от самото начало бяха приемани
за равностойни събеседници и дори съмишленици от страна на възрастните.
Както видяхме с глобалното екологично
движение Петъци за бъдеще, то беше
поведено именно от стачкуващи ученици по целия свят: децата бяха тези,
които заедно успяха най-накрая да принудят световния елит да вземе насериозно належащи теми като глобалното
затопляне и климатичната криза. Така
поставиха въпроса за бъдещето по възможно най-политическия начин, отвъд
клишетата, на които им се иска да впишат „детето“ в представата за „светло, неопетнено бъдеще“ (но така, че по
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възможност това дете да не действа,
да не се бунтува, да не мисли, а просто да поддържа хода на нещата такива,
каквито са).
И така, тази книга се обръща към
питащите деца и възрастни, които се
осмеляват не просто да се занимаят с
това какво е комунизъм и как можем да
си го представим и построим днес, но
и да вземат насериозно политическата роля на детето като равноправен
участник в това занимание.
Една от възможните трудности
пред читателите на Малки истории за
комунизма е нещо, което на пръв поглед
наподобява „пропаст“ в самата нея –
първата част на книгата е написана
достъпно, почти като приказка, докато втората представлява едно сложно есе, в което авторката обсъжда по
теоретичен начин някои от темите,
застъпени отначало. Като преводачка
усетих този преход почти като разходка в парка, която преминава бързо
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в стремително изкачване по живописен планински връх. Като всяка книга, и
тази е преди всичко пътешествие, по
което бихме могли да пътуваме и сами,
но и заедно, и за което е най-добре да не
се оставяме да ни предписват как точно
да преминем. Понякога имаме нужда от
повече почивки или да сменим обувките,
да погледнем в картата или речника, да
се ориентираме… Понякога решаваме да
вземем приятелка, учител или родител
със себе си... Понякога се отказваме, за
да се върнем отново, а друг път тичаме
от радост през целия път.
Но както и с когото и да пътуваш,
ти пожелаваме приятен път, приятно
четене и най-вече – приятно питане!
Неда Генова

Щ О Е КО МУН ИЗЪМ?

Комунизмът е обществото, отменящо
всички злини, които гнетят хората в
днешното капиталистическо общество.
Има много и различни идеи за това как
трябва да изглежда комунистическото общество. Но ако комунизмът е обществото, отменящо всички злини, от
които страдаме при капитализма, то
най-добрата идея за комунизма е онази,
която успява да пребори най-много от
тези злини. Малко като при лечение след
болест. Ако капитализмът беше болест
(а той не е), то тогава най-доброто лекарство би било онзи комунизъм, който може да излекува хората напълно –
а не само на една трета или наполовина.
Обикновено обаче човек е здрав преди да
се разболее, а лекарството има за цел
само да го излекува – тоест да го върне
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в състоянието, в което е бил преди да
се разболее. При нашия пример това не
е така. И преди капитализма хората са
страдали, макар и от други несгоди. Затова и сравнението ни малко куца. Освен
това комунизмът може и действително
да е добро лекарство, но той не действа
срещу всичко, ами само срещу вредите на
капитализма. Например ако някой кашля
и има хрема, и вземе сироп за кашлица, то
тогава ще се отърве само от нея, но не и
от хремата. Така че комунизмът лекува
не всички болежки, ами само онези, причинени от капитализма.
Затова, за да разберем какво е комунизъм и за да можем да решим коя от идеите за комунизма е най-добрата, трябва
първо да разберем какво е капитализъм и
по какъв начин вреди на хората.

Щ О Е К АП ИТАЛИЗЪМ ?

Капитализъм вече има по целия свят и
се казва така, защото означава „власт
на капитала“. Това е нещо различно от
„власт на капиталистите“ или „власт на
капиталистическата класа“. Действително при капитализма има хора, които
по-често имат думата, но вече няма
крале и кралици, които стоят на върха
на обществото и заповядват на останалите. Но ако вече не хора властват
над други хора, то тогава кой го прави?
Вещите. Естествено, няма се предвид
буквално вещите, защото те не могат
да вършат съвсем нищо, а какво остава
за това да се разпореждат над хората:
в крайна сметка нали са просто вещи.
Освен това, не всички вещи управляват
хората, ами съвсем определени такива –
или още по-точно, една съвсем опре-
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делена форма на вещта. Тези вещи не
падат от небето, нито пък кацат с летящи чинии на Земята, и не стрелят по
хората с лазерни лъчи. Това са по-скоро
вещи, които хората сами са произвели,
за да им правят живота по-лесен, да им
носят ползи – тоест да им служат. С
течение на времето обаче хората заб
равят, че именно те са създали тези
вещи, и започват да служат на тях.
Нека си го представим горе-долу
по следния начин: едно момиче отива до
масата и написва на лист хартия „Изпий чаша вода!“. След един-два часа момичето се връща до масата и намира
листа. Четейки изречението, вече не си
спомня, че самото то го е написало, ами
си мисли, че трябва да изпълни написаното. Може би в началото ще се почуди, ще отиде при някоя приятелка и ще
я попита:
– Наистина ли трябва да пия вода?
Ами че аз въобще не съм жадна.
Приятелката ще ѝ отговори:
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– И аз не знам, сега ще проверя. Един
момент. – Ще отиде до листа хартия,
ще прочете написаното, ще се върне и
каже: – Да, така пише – трябва да изпиеш чаша вода.
Ако момичето започне да минава твърде често покрай листа хартия,
съвсем скоро ще му се подуе коремът
от твърде много вода и ще започне да
го боли. И така вещите започват да
властват над хората, а те да страдат
от това.
Разбира се, това звучи малко странно: защо момичето изведнъж забравя, че
самó е написало изречението – не разпознава ли собствения си почерк? В реалността, естествено, всичко е малко
по-сложно, отколкото в този пример,
защото хората не живеят и работят
сами, ами в общество. Така че в реалността човек не написва изречението
върху листа хартия сам, ами заедно с
много, много други хора. Затова може
би властта на вещите може да бъде
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обяснена по-добре чрез един друг пример (и в него се появява чаша): този с
говорещата дъска. При тази игра група
хора сядат около един кръг от букви, в
чийто център се намира чаша. Всички
те слагат ръка или пръст върху чашата
и понеже всеки от тях потрепва съвсем мъничко, чашата започва бавно да
се движи от буква на буква – сякаш дърпана от невидима ръка. Хората не могат да разберат, че самите те са придвижили чашата (защото никога не биха
успели да я помръднат самички само с
потрепване). Затова си мислят, че това
е било работата на дух, който по този
начин им праща тайни послания.
Това е много хубав пример, чрез който можем да обясним как живеят хората при капитализма. Всъщност самите
хора движат чашата, но не поотделно,
а заедно. Чашата може да се движи само
чрез съвместната им работа и отношенията между тях. А съвместната им
работа е така устроена, че хората хич
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не я забелязват – случва се, така да се
каже, тайно зад гърба им. Ако хората
седнат заедно и помислят какво да напишат, сигурно би излязло нещо съвсем
различно. Освен това не биха се чудили
кой всъщност е написал текста. При говорещата дъска обаче текстът изглежда сякаш е написан от невидима ръка. А
понеже хората не могат да си го обяснят, го приписват на чужда сила: на дух
или призрак.
Така виждаме, че не всяка съвместна работа, не всяко отношение и не всеки труд могат да придадат на вещите
власт над хората, ами една тяхна особена форма: а именно уж магическото
придвижване на чашата, но не и съвместното писане на текста. И по същия
начин не всяко общество е белязано от
властта на вещите, ами само капиталистическото такова. Само формата на
отношенията или труда при капитализ
ма изгражда вещите под такава форма,
която да им позволи да властват над
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хората. Така че трябва да се запитаме
какво е особеното при отношенията
между хората при капитализма и как те
се различават от взаимоотношенията
в други общества.
За да разберем това и да открием,
че капитализмът не е съществувал открай време (което вече е голямо предимство!), най-добре ще е да видим как
въобще се е появил.

КАК С Е Е ПОЯВИЛ
КАПИ ТАЛИ З МЪТ ?

Капитализмът е вече на между 200 и
500 години и се е зародил в Англия. По
онова време в Англия все още е властвал феодализмът: това значи, че е имало кралици, принцеси и много придворни дами. Повечето хора обаче са били
селяни. Те орали полетата в селски или
фамилни общности, но понеже все още
нямали машини и освен това не били
особено напреднали с откритията, работили страшно много и въпреки това
били много бедни. Освен това църквата, която по онова време все още имала
много власт, им искала една десета от
хляба, който произвеждали, а пък принцовете и принцесите взимали дори още
повече. Понякога хората трябвало да
ходят дори в двора на благородниците, за да работят за тях часове или пък
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дни наред. Но, от една страна, хората
винаги знаели съвсем точно колко им е
било взето от владетелите, а, от друга, били сравнително спокойни. Защото
принцовете и принцесите не разбирали особено много от работа и така не
можели да предписват на селяните как
точно да се трудят.
По същото време Англия била голяма мореплавателна сила, чиято търговия процъфтявала по целия свят. Всеки
ден от английските пристанища отплавали много търговски кораби към Африка, Европа, а дори и към Азия и Америка.
Понеже не много търговци притежавали достатъчно големи кораби с достатъчно тежки оръжия, те успявали да
правят много добри сделки. Така например плавали до Америка, крадяли всичките бижута от хората, които живеели там, и ги продавали в Европа. После
плавали до Африка, отвличали самите
хора, които живеели там, и ги продавали в Америка. Така търговците станали
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много богати и скоро могли да си позволят такъв лукс, за какъвто благородниците могли само да мечтаят.
Когато обаче принцовете и принцесите видели колко богати са станали
търговците, как имали страхотни бижута и модерни мечове, им завидели. И
ги хванало страх, че търговците, които били получили голяма икономическа
власт, ще започнат да искат и повече
политическо влияние и ще ги съборят
от власт – което по-късно наистина се
случило.
И така, принцовете и принцесите
трескаво започнали да мислят как и те
да станат търговци. Но единственото,
с което разполагали, била земята, върху
която живеели селяните, а от цвеклото,
което те произвеждали, не можело да се
изкарат много пари. Затова пък овчата
вълна била ценна, защото по онова време била много желана в Европа. И така
принцесите извикали всичките си подчинени и им заповядали да започнат да
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отглеждат овце вместо цвекло. Но от
овцете не можели да се изхранват толкова много хора, пък и нямало нужда от
толкова селяни, които да се грижат за
животните. Така една голяма група селяни станала направо излишна. Но всичко това въобще не интересувало височайшите особи, защото те имали очи
само за страхотните бижута и лъскавите мечове на търговците. Затова изпратили войниците си да прогонят селяните от земята, на която винаги били
живели и работили. Войниците били
много груби и причинили такива болки
и страдания на селяните, че те станали
много тъжни. Още повече се натъжили,
когато разбрали, че вече не могат да се
върнат в земята си и всичко, което били
научили до този момент, вече било безполезно. Преди всичко обаче нямали никаква идея как да се препитават оттук
нататък. И защото не знаели къде другаде да идат, тръгнали към големите
градове, където вече живеели огромен
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брой бивши селяни, които също били
прогонени от земите си. Нямали земя,
която да обработват, нито пък можели
да продадат каквото и да е, защото си
нямали нищо. Но не бивало и да крадат,
защото иначе полицаите щели да ги накажат. Нямали нищо друго, освен самите себе си. И така онези, които не искали да отидат в затвора, отишли във
фабриките, които били построени по
същото време, и започнали да продават
себе си.
Оттогава насетне всички хора,
които живеят в капитализъм и които
по някаква случайност нямат фабрика,
са принудени да продават себе си. В противен случай нямат пари и не могат да
си купят нищо за ядене. Но всички хора
искат да се хранят и затова трябва да
ходят на работа – независимо дали това
им харесва, или не. И трябва да произвеждат предмети, например пистолети, независимо дали за тях пистолетите са нещо лошо, или пък не. И така над
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хората властват предмети. И затова
вече почти няма нужда от войници или
от полиция.
Работата е, значи, много важна
при капитализма. Всичко се върти около нея. Който не работи, не може да яде.
И освен това често хората не харесват
неработещите, защото ги смятат за
готованци, взимащи от чуждата прехрана. Следователно, за да разберем
по-добре как работи капитализмът,
трябва да видим по-внимателно що е
то работа.

Щ О Е РАБОТА?

Всяка сутрин, още преди да е започнало
училище, хората отиват във фабриката или в офиса. Някои от тях пристигат чак следобед или дори през нощта, а
в днешно време някои хора могат дори
сами да си изберат кога да идат на работа. Трети пък работят от къщи –
прибират масата от закуска, гладят
прането. Но всичко това е без значение,
защото всички със сигурност трябва
да работят. Щом достигнат портата
на фабриката, една служителка ги пита
„Искаш ли да работиш във фабриката
или пък в офиса ни?“ Какво да отговорят
хората? Може би въобще не им се работи и биха си поспали по-дълго и после
отишли на закуска с приятелки. Но е подобре да не споделят това със служителката, затова отговарят:
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– Да, искам.
– Много добре – отговаря тя любезно, и продължава: – Фабриката ще ти
даде достатъчно пари, за да ядеш и пиеш,
и да имаш къде да живееш, и да ходиш на
кино два пъти в седмицата. Затова пък,
докато си тук, трябва да правиш почти
всичко, което ти се каже от нея.
– Два пъти седмично на кино звучи
добре – мислят си хората, – но да правя
всичко, което ми каже фабриката, докато
съм в нея… това са осем часа на ден или
една трета от деня ми. Ако искам да спя
осем часа, то това е половината от времето ми, докато съм будна. Твърде много
е срещу две ходения на кино на седмица.
Но какво да кажат, щом вече са се
съгласили, пък и вече са насред фабриката или офиса? И едва затворили вратата след себе си, вече и фабриката започва да им говори:
– Мини по този коридор – бучи тя, –
и после надясно през тази врата. Там ще
видиш един стол – седни на него.
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После фабриката малко се замисля,
преди да продължи:
– Я да видим какво имаме тук? Днес
трябва да се произведат хиляда двеста двадесет и три ютии. Затова на час
трябва да чукаш по сто пъти върху ето
този пирон.
– Моля? Трябва да чукам по този глупав пирон? – пита възмутено човекът. –
Ама защо, за какво е нужно и какво общо
има въобще с ютиите? И кой въобще
ще ги купи всичките? На кого са му притрябвали толкова много ютии?
Но гласът на фабриката вече е заглъхнал. Тя си има по-важни дела от
това да отговаря на въпросите на работниците. Пък и освен това може би
самата тя не би могла да отговори.
Естествено, фабриката не говори с истински глас. Все пак тя е просто
фабрика, направена от камъни, машини
и пластмаса, и затова си няма уста. Но
въпреки това гласът ѝ е съвсем особен.
Може да си го представим като вземем
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за пример един стол. Ако един човек никога не е виждал стол и въобще не знае
какво е това, то тогава не би си имал
понятие какво да прави с това нещо и би
могъл да го използва дори за да си запали
огън. Но щом научи какво е стол, защото, да кажем, някой друг му е обяснил,
започва да разбира собствения език на
стола. Столът му казва: „Седни тук. Не,
не можеш да легнеш, защото ще паднеш.
Спри да се люлееш или ще ми се счупи
задният крак.“ Ако пък столът е неудобен, ще добави и нещо злобничко като:
„Хихи, боли те от мен. Убивам ти и ще
те заболи гърбът.“
Във фабриката и в училище повечето столове са лоши. Нарочно са твърди,
за да могат хората да седят върху тях
само по един-единствен начин – ако ли
пък не, ще им стане уютно и могат например да заспят.
Тъй като хората са построили много фабрики, и то големи, им се налага и
много да ги слушат. При това фабри-
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ките и офисите все говорят за същите
три неща. Казват им, първо, как, второ,
какво и, трето, колко да произвеждат.
Така например фабриката казва на някои работнички, че всяка вечер трябва
да се разполагат на групи около маси, да
си говорят или да си подават неща една
на друга. А други работнички трябва да
седят по цял ден вкъщи и да гладят. На
един човек фабриката казва например,
че трябва да забива пирони, докато на
друг, че трябва да включва и изключва
компютъра и да пише по някаква тема,
която фабриката сама си е измислила.
Трета работничка пък трябва да прави
пистолети. Освен това фабриката казва по колко от всичко. Например да се забиват по сто пирона на час или пък да се
изглади една пералня или да се напишат
пет страници на компютъра на ден. При
това фабриката решава по колко да получават хората за труда си. Например
тези, които забиват пирони, получават
по един билет за кино; тези, които пе-
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рат дрехи, не получават нито един билет за кино; а тези, които се правят на
шефове, получават сто билета за кино.
Но една работничка не иска по цял
ден да забива пирони, ами предпочита
да пише и то не по пет, ами по четири
страници на ден. А друга не иска по цял
ден да глади, ами от време на време и тя
да седи с останалите на една маса или,
най-добре, да прави от всичко по малко – понякога да глади, понякога да седи
на масата, а вечер да пише текстове. А
трета работничка и без това не обича
истинските пистолети.
Когато обаче работничките и работниците отидат при фабриката, за
да ѝ направят тези предложения, тя
изведнъж започва да се прави на глуха и
сякаш нищо не разбира. Все пак е просто
фабрика, направена от камъни, машини
и пластмаса, и затова си няма уши. Хората въздъхват и се връщат обратно
по работните си места. И установяват,
че макар да е построена от хора, фабри-
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ката въобще не се интересува от тях.
Въобще не се интересува дали хората
са щастливи, дали знаят какво и защо
въобще произвеждат в нея. Единственото, което я интересува, е да се произвежда и продава възможно най-много.
Затова за фабриката е важно хората да
са щастливи само ако с това спомагат
да увеличи продажбите си. Тогава обаче хората трябва да бъдат щастливи,
дори и да не се чувстват така. Което
никак не ги радва. Но пък са се продали
повече неща, а това все пак е единственото, което интересува фабриката.
Защото ако може да продава повече, ще
може и да си купи повече работници и
машини. А те ще могат да произведат
още повече ютии, текстове или пистолети. И фабриката ще може да продаде
още повече.
Ако фабриката не я е грижа за хората, а пък от тях се очаква да се вълнуват от това, от което тя се интересува (а именно, от купуването и
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продаването), значи то трябва да е
нещо много важно.
Така че, за да разберем как работи
фабриката, трябва да видим какво прави, когато продава, за да купува, за да
продаде отново и така нататък. За да
продава и купува, тя трябва да иде на
пазара. Но не на някакъв си малък селски
пазар с плодове и зеленчуци. За фабриките има специални страшно големи пазари. И точно с тях сега ще се занимаем
по-внимателно.

Щ О Е ПАЗАР?

За да може да продаде нещо на пазара, фабриката трябва първо да го произведе. За да го произведе, ѝ трябват
различни съставки. Това е като при
правенето на кекс – за да го приготвим, имаме нужда от 1) яйца и брашно;
2) фурна и 3) пекар. Нашата фабрика
обаче няма да пече кексове, ами ще прави ютии. Затова тя първо купува огромни количества ламарина, както и голям чувал с пирони. А за да направи от
ламарината и пироните ютии, фабриката има нужда от големи фурни за ютии.
Затова и си купува три големи фурни.
Сега във фабриката има три огромни
фурни за ютии, един голям чувал с пирони и една грамадна купчина ламарина. Но
по някаква причина нищо не се случва. И
тогава фабриката се сеща, че има нуж-
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да от онези хора, работниците. За тях
съществува специален пазар – пазарът
на труда. Хората, които се предлагат
там, са били произведени в предназначени за целта фабрики: училища, професионални обучения, семейства. Така
че фабриката може да иде на пазара и
да поръча точно каквото иска, казвайки: „Добър ден, нуждая се от дванадесет човека, които да забиват пирони;
от шест човека, които да огъват ламарина, и от един гладач, който да проверява дали самите ютии работят добре“.
Освен това фабриката има нужда и от
двама души, които да измислят рецепта, прев
ръщаща машините, ламарината, пироните и хората в ютии, както и
от шеф, който да следи дали останалите изпълняват волята на фабриката. И
така, фабриката пита хората:
– Искате ли да работите за мен?
А те отговарят:
– Да, искаме.
Но тази история вече ни е позната.
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После фабриката се прибира у дома
и започва да заключва своите току-що
закупени хора заедно с ламарината, машините и пироните всеки ден за по осем
часа. И наистина, след известно време
от нея започват да излизат прясно изпечени ютии. С тях фабриката може да
отиде отново на пазара, за да ги продаде. Този път обаче не отива на пазара на
труда, ами на пазара за ютии или пък на
пазара за ютии-и-други-неща. Когато
фабриката продаде ютиите си, получава срещу тях пари. А с парите може да
си купи нови машини, ламарина, пирони
и хора, които да правят ютиите. С тези
нови машини, ламарина, пирони и хора
може да си произведе още ютии. А тях
пак може да продаде.
Фабриката си седи на пазара за
ютии-и-други-неща и си мечтае за
това, за което мечтаят всички фабрики – а именно нови машини, ламарина,
пирони и хора, които да правят ютиите. И както си мечтае, изведнъж нещо
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привлича погледа ѝ. Недалеч от нея, или
по-точно направо срещу нея, си стои
една друга фабрика и тя също продава
ютии. „Я да я видя по-добре тая работа“, мисли си нашата фабрика и я пог
лежда внимателно. И както така си
седи и гледа, изведнъж забелязва етикетите с цените на другите ютии и си
помисля: „Я да им хвърля един поглед“.
Но що да види? Другата фабрика продава ютиите си по-евтино. Не много, но
достатъчно, за да накара хората да купуват повече ютии от другата фабрика. „Конски фъшкии!“, мисли си нашата
фабрика – защото фабриките са ужасно
завистливи. Не може да понесе това,
че другата фабрика продава по-евтино и следователно повече. Фабриките
всъщност почти никого не могат да
понасят. Нито работниците си, нито
останалите фабрики. Единственото,
което ги радва, е продаването и купуването, и продаването... и така нататък. А единственото, за което меч-
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таят, са машини, ламарини, пирони и
хора, които да им правят ютиите. Все
пак, нашата фабрика би могла да отиде
при другата и да ѝ каже: „О, много те
моля, кажи ми как правиш толкова евтини ютии. И аз искам да се науча!“ Или
пък: „Я, какво съвпадение – и ти произвеждаш ютии. Хайде заедно да ги правим, по-практично е.“ Но на фабриките
просто не им хрумват такива идеи, а
когато това все пак се случва, е само
колкото да подразнят трета фабрика.
Така че фабриката се ядосва. И щом
се прибира, привиква двама от хората
си за мислене и ги пита какво да прави.
– Трябва да произвеждаш по-евтино, по-бързо и повече. Трябва да спестиш от разходите си, за да можеш и ти
да продаваш по-евтино – казва един от
тях. – Така например не ти трябват
двама души, които да мислят за теб,
ами само един.
– Каква чудесна идея – казва фабриката и уволнява човека.
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На следващия ден отива при хората,
които правят ютиите (без уволнения
човек за мислене) и казва:
– От днес нататък ще ви давам толкова пари, че да можете да ходите само
веднъж седмично на кино. Освен това
ще трябва да работите по един час повече дневно.
На хората това хич не им харесва,
но вече са разбрали, че фабриката все се
прави на глуха, когато искат да говорят
с нея, и затова се връщат обратно на
работните си места.
След известно време фабриката се
връща отново на пазара и гордо изкарва
на показ евтините си ютии.
– Вижте, вижте, мили хора – казва
тя, – моите ютии са много по-евтини
от тези на онази там. И посочва злорадо
с големия си метален пръст към другата фабрика.
И наистина, сметките ѝ излизат
добре. Всички хора започват да се стичат към нашата фабрика, за да си купят
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от нея ютии, а пък другата фабрика
продава все по-малко. Нашата фабрика
се радва. Докато продава ютиите си,
отваря и затваря големите си очи-кепенци и мечтае за това какви нови машини, ламарина, пирони и хора, правещи ютии, ще си купи с новите пари. Но
що да видим? Другата фабрика седи
сломена върху всички онези ютии, които не може да продаде. Ако се вгледаме внимателно, ще видим една голяма
саждива сълза да се отронва от комина
ѝ. Фабриката и без това вече има дългове и нещата не са никак добре за нея.
Но сега, когато нашата фабрика започва да произвежда по-евтини ютии, другата вече нищо не може да продаде. Но
щом не може да продава, не може и да
си купи нови машини, ламарина, пирони
или работници. Фабриката много се натъжава… и фалира. Това може наистина
да се случи много бързо. Но тъй като е
във фалит, освобождава всичките си
работници – всички хора, които досега
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са правили ютии. Изведнъж те стават
безработни. Макар че преди никак не са
харесвали работата си, сега също няма
как да са доволни, защото вече нямат
пари и изобщо не могат да идат на кино.
Докато преди работниците и от
двете фабрики са могли да ходят по два
пъти седмично на кино, сега едните могат да го правят само веднъж, а другите – хич не могат. Който обаче не може
да си позволи да ходи на кино, не може
да си купи и ютия. А това води до един
проблем.
За да разберем защо има все повече
вещи (като например ютии), които обаче никой вече не може да си купи, трябва
да разберем що за проблем е това. Хората са го нарекли „криза“.

Щ О Е К Р И ЗА ?

Следващия път, когато нашата фабрика отива на пазара, носи със себе си
двойно повече ютии, защото си мисли:
„Другата фабрика фалира. Това е супер:
сега всички хора, които преди са купували ютии при нея, ще дойдат при мен.
И така ще имам двойно повече клиенти. Така че се нуждая от двойно повече
ютии“. Но що да види, щом пристига на
пазара за ютии-и-други-неща? Хората не искат да купуват почти никакви
ютии. Защото това, което се е случило между нашата и другата фабрика, е
сполетяло и много други фабрики. Все
пак има много различни фабрики, не
само такива, които правят ютии, ами
и такива, произвеждащи пистолети например. И понеже сега много хора могат да ходят на кино само по веднъж
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седмично или пък хич, не искат и да си
купуват ютии. Вместо това купуват
телевизори и DVD-плеъри, за да гледат
филми у дома. „Не е същото като на
кино, но е по-добре от нищо“, мислят
си хората. Други хора пък не просто
не могат да ходят вече на кино, ами и
нямат достатъчно за ядене. Те си купуват домати и яйца, за да ги хвърлят
по фабриката, защото им се струва, че
това сега е най-наложително. На фаб
риката обаче те не вършат работа, защото е фабрика за ютии, а не за домати. Ютиите обаче ѝ остават, макар че
е взела двойно повече този път. Сега не
успява да продаде двойно повече ютии
и задлъжнява двойно повече. Така нашата фабрика също фалира. И тя също
уволнява всичките хора, които досега
са правили ютии.
Вече няма нищо: нито фабрики, нито
машини, нито ламарини, пирони или пък
хора, които правят ютии. Затова пък
има още повече ютии, от които никой не
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се нуждае. Въпреки че нищо лошо не се е
случило – ни земетресение, ни война, ни
папска визита – хората си стоят просто така, гладуват и скучаят. Някои дори
опитват да направят компот от ютиите, но и това не се получава.
– Какви ги надробихме – казват хората. – Не трябваше да слушаме фабриките.
А друг добавя:
– Всички тези вещи. Произвеждаме
ги, служат ни. После стават нахални и
ние трябва да служим на тях. Сега сме
затрупани от ютии.
А трети наистина се ядосва:
– Гадни предмети такива, проклето
о… о... овеществяване. Знаех си аз.
Хората седят насред ютиите и си
мислят за капитализма. Че той е виновен за всичко, вече е ясно за всички. „Какъв провал“, мислят си те. „Първо капитализмът ни направи нещастни, а после
и непрекъснато вървеше накриво.“
– При това – проговаря друг на висок глас, – вече си имаме капитализъм
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от предостатъчно време: от около 210 –
510 години. Стига толкова вече. Време е
за нещо ново. Трябва разнообразие.
– Но какво? – пита друг и настъпва
дълго мълчание. А хората започват да си
блъскат главите, защото и те търсят
отговор на същия въпрос.
Изведнъж им хрумва:
– Комунизъм! – провикват се те. –
Комунизмът все пак е обществото, което отменя всичките злини, каращи хората да страдат при капитализма. Да
направим комунизъм!
– Разбира се – отговарят останалите
и се пляскат по главите. Защото се ядосват, че не им е хрумнало по-рано. – Защо
ли не се сетихме по-рано? – питат се те.
Сега хората вече знаят две неща.
От една страна, знаят, че капитализ
мът ги прави нещастни, а от друга – че
комунизмът ги прави щастливи. Така
че решават да въведат комунизъм. Но
това не е никак просто: тъй като в
човешката история никога не е имало
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истински комунизъм, никой няма реална представа как всъщност изглежда
той. Единственото, с което разполагат хората, са различни идеи за това
как трябва да изглежда едно комунистическо общество. Но ако комунизмът
е обществото, отменящо всички злини,
каращи хората да страдат при капитализма, то най-добрата представа за комунизма е онази, отменяща най-много
от тези злини. Значи, за да разберат коя
е най-добрата идея за комунизма, хората трябва да видят коя от тях отменя
всички злини на капитализма – а не само
една трета или половината от тях.
Няма как да стане, без да пробват.
– Най-добре ще е просто да изпробваме идеите една след друга – казват
хората. – Така ще разберем.
И така се почва.

КАК ВО ДА СЕ ПРАВИ?

първи опит.

– Най-напред – казват си хората – трябва да помислим какво всъщност се обърка. Когато разберем, ще знаем и какво
да поправим. Не е нужно всичко да се
промени изведнъж.
Седейки си върху ютиите, хората си
мислят, че всъщност е много тъжно,
че обществото е толкова богато, а не
всички се ползват от богатствата му.
Има толкова много ютии, но никой не
може да ги купи, защото хората дори
нямат достатъчно пари, за да ходят по
два пъти седмично на кино.
– Ето. Ако имахме повече пари, щяхме
да можем да си купуваме и ютии. А ако
ние можехме да купуваме ютии, значи
и фабриките щяха да имат достатъч-
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но пари, за да ги произвеждат. Следователно фабриките щяха да се нуждаят от
нови машини, нови ламарини и пирони и
нови хора, които да им правят ютиите.
А ние нямаше да загубим работата си.
Но нали хората имаха толкова малко пари, защото фабриките им ги взимаха. Как да получат повече пари?
– Щом като фабриките са взели парите на хората, ние трябва да им ги
върнем – предлага един човек.
– Това е добра идея – отговарят
другите, – но как да го направим?
– Най-добре – отвръща един друг
човек – да приготвим едно голямо гърне. Нека всички хора сложат по малко от
парите си в това гърне. Но тези, които
имат повече пари, ще сложат повече, а
онези, които имат по-малко – ще сложат
по-малко. И после ще раздадем парите
от гърнето на хората, но ще направим
обратното: тези, които имат малко
пари, ще получат повече, а онези, които
вече си имат – ще вземат по-малко.
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– Или пък – казва друг човек – можем
да направим нещата още по-прости и да
използваме парите в гърнето, за да купим
излишните ютии. По-практично ще е.
Речено-сторено. Всички хора трябва да оставят пари в голямото гърне.
Само че наричат гърнето не гърне, ами
държава, защото звучи по-добре. Хората вече отново могат да ходят по два
пъти седмично на кино. Тоест, някои
хора все още могат да ходят само веднъж или пък въобще не, но това няма
значение, защото гърнето, тоест държавата, купува останалите вповече кино-билети. Същото важи и за ютиите:
все още има хора, които си нямат ютия,
но пък гърнето ги притежава. И защото гърнето, тоест държавата, изкупува всичко, което хората не могат да си
позволят, фабриките разполагат с достатъчно пари и могат да създават много работа на хората, които правят билетчета за кино, както и на тези, които
произвеждат ютии. Хората са щастли-
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ви, защото могат да ходят всеки ден на
работа във фабриката.
– Ама я чакайте малко – казва един
човек, – работата във фабриката всъщност изобщо не ни харесва. Това си е същата глупава работа като преди.
И действително, хората продължават да работят по същия начин и също
толкова много, колкото фабриките
изискват от тях. Всъщност нищо не се
е променило чак толкова.
– Не си представяхме нещата така –
казват хората и клатят глава. – Не, не.
Това не е комунизъм.
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втори опит

Хората отново се събират и започват
да мислят. Вече няма ютии, но затова
пък ламарините, пироните, машините
и фабриките още си стоят. Хората размишляват ли, размишляват. Изведнъж
един човек казва:
– Важно е не само да се правят ютии,
ами и това как се правят. Въпросът не
е просто да работим, ами как работим.
– Да, така е – провиква се друг. –
Какво значение има, че имам работа, ако
тя не ми носи удоволствие. Аз например трябва по цял ден да обикалям сам
в кръг. А съседката ми трябва да седи
цяла нощ около една маса с други хора. А
пък други хора трябва все да мислят или
пък да се правят на шефове.
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– Не може да продължаваме така –
казват хората. – Не трябва да допускаме фабриката да ни казва как, кога и
колко дълго да работим. От днес ще решаваме ние.
Речено-сторено. Хората се връщат
по фабриките си. Те обаче вече не вършат онова, което фабриките искат от
тях, ами това, което самите те искат.
В знак че фабриката вече принадлежи на
работещите в нея, окачват малки червено-черни знаменца по прозорците ѝ.
Всяка сутрин хората сядат в голям кръг
и обмислят как искат да работят. Всеки
може да си избере какво най-много иска
да прави. На всеки е разрешено да върши всичко. Само че вече няма шефове.
Отнема известно време, докато всички хора се научат да правят всичко: да
огъват ламарина, да зачукват пирони,
да размишляват; все пак е по-лесно да
правиш винаги едно и също. Но малко по
малко хората се научават и не след дълго се появяват и първите ютии. Юти-
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ите са направени с много любов и всяка
от тях изглежда малко по-различно от
останалите. На някои от тях хората
дори са нарисували малки сърчица или
звездички.
След известно време, щом успяват
да направят достатъчно ютии, хората
решават, че вече е време да ги занесат на
пазара. Защото вече са произвели повече
ютии, отколкото самите те ползват.
Тъй като нямат продавачи, майсторите
на ютии избират измежду си двама, които да отидат на пазара. Обещават си
обаче, че следващия път ще идат други,
за да може всички да се изредят.
На следващата сутрин двамата избраници, които за деня ще бъдат продавачи, взимат ютиите и отиват на пазара. Но веднъж пристигнали, забелязват,
че и от другата фабрика има двама
души, които продават ютии. И те отново ги продават по-евтино.
– Не може да бъде – казват си нашите хора, – това не е честно.
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И отиват при другите продавачи
на ютии от другата фабрика, за да говорят с тях и да им кажат, че трябва да
ги продават по-скъпо. Но що да видят?
Другите продавачи хич не искат и да говорят с тях.
– Вече сме свободни хора – казват
те, – така че сами решаваме колко евтино да продаваме ютиите, които правим във фабриката си. Освен това пътуваме от по-далече от вас, така че
трябва да си припечелим отгоре и цената на превоза до тук.
Нашите продавачи на ютии се връщат много натъжени обратно вкъщи.
Сядат с останалите майстори на ютии
и им разказват случилото се. Останалите майстори също много се натъжават.
– Ох – казват си те, – ако искаме да
запазим фабриката си, трябва да произвеждаме по-евтино, иначе никой няма
да купува от нас.
До този момент майсторите на
ютии слагали всичките припечелени пари
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в едно малко гърне и давали на всеки едно
и също количество пари. Но вече няма как
да раздават толкова много, щом искат
да продават ютиите си по-евтино. Така
че решават, че трябва да се разделят с
двама от майсторите на ютии.
– Освен това – казват те – може би
е по-добре да си изберем шеф, който да
ни казва какво да правим. Не е нужно винаги да е един и същи.
И така майсторите избират един
от тях и посочват още двама, които
да напуснат фабриката. Теглят чоп за
това кой да напусне, защото нали нещата трябва да са справедливи.
На следващия ден горките двама
бивши майстори на ютии, вече безработни, си събират нещата и напускат
фабриката. Останалите са се събрали,
за да се сбогуват с тях, и махат с носни кърпички, а някои дори си поплакват.
Всички са много тъжни, но двамата въп
реки това трябва да си тръгнат. Нищо
не може да се направи. Налага им се да
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идат във фабриката за пистолети, защото за там се твърди, че има свободни места.
Хората се събират и си казват:
– Не си ги представяхме така нещата. Във фабриката действително сме
свободни и можем заедно да решаваме
какво да правим. Но на пазара все още
всеки е срещу всеки и трябва да продаваме нещата си, дори това да вреди на
останалите. Действително ние самите
решаваме как да работим, но това какво
да произвеждаме и от колко се нуждаем
все още не зависи от нас.
Хората поклащат глави и казват:
– Не, не. И това не е комунизъм.
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трети опит

Хората отново сядат заедно и започват да мислят. Вече са обаче много
повече: не само майсторите на ютии,
но и тези от другата фабрика за ютии,
както и от фабриката за печатане на
билети за кино. Дори хората от фабриката за пистолети са дошли. Толкова
много са, че трябва да говорят ужасно високо, ако искат да бъдат чути от
останалите. И са не просто много хора,
но и различни. Или, казано иначе, хората са се променили. Защото тъй като
вече нямат шефове и шефки и правят
всичко сами, са станали и много по-умни. А тъй като всяка сутрин решават
заедно какво да правят, са се научили
да се слушат едни други. Ако на няко-
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го нещо не му харесва, го казва. Никой
не може вече да мисли вместо другите, ами всички го правят сами за себе
си. Затова и не им отнема много дълго,
докато започват да им хрумват първите идеи как най-сетне да въведат
комунизма.
– Във фабриката всичко работеше
доста добре – казват те, – тъй като
говорехме едни с други и решавахме
всичко заедно. И вече не правехме онова,
което фабриките изискват от нас, ами
обратното – те вършеха онова, което
ние им кажем.
– На пазара обаче – добавят други
хора – там беше съвсем различно. Там
хората все повтаряха неща от рода
на „Една ютия, моля“ или „Колко струва ютията?“, или „Имате ли такива и
такива ютии?“. А ние все отговаряхме „Заповядайте“ или „Ютията струва
толкова и толкова“, или пък „Не, не разполагаме с такива ютии“. Всичко все се
въртеше около тези вещи.
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Това ядосва хората, понеже те не
искат да бъдат командвани от никого и
нищо, а какво остава за вещите.
– Освен това – казват хората – никога не сме знаели колко ютии и билети
за кино всъщност трябва да произведем,
понеже никога не сме знаели колко хора
се нуждаят от тях.
– Точно така – отвръщат другите, –
и някои фабрики имаха късмет и произвеждаха това, което хората искаха, а
на други не им провървяваше и никой не
желаеше да купува нещата им. Затова и
някои забогатяха, а други обедняха.
Това, естествено, е несправедливо и
ядосва хората, защото нали нарочно са
сложили по едно малко гърненце във всяка фабрика, така че всички да получават
еднакви пари. Но при думата „гърне“ на
хората им хрумва, че все още разполагат
с онова голямото гърне – или държавата –
което напоследък никой не е ползвал.
– Ама нали още имаме онова голямо
гърне – казват те. – Защо пък всички
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ние да не сложим всичките си пари в него
и после всички ще си вземат еднакво количество обратно?
– Каква хубава идея – възкликват
другите. – Така наистина ще е справедливо!
– Ама трябва по-добре да обсъждаме нещата помежду ни. Ако чак на
пазара започнем да установяваме дали
нещата, които произвеждаме, действително са нужни, е твърде късно. Найдобре би било, ако хората, които събират парите в гърнето и ги разпределят,
набелязват от какво се нуждаем. Така
ще могат да казват на хората по фабриките точно колко да произвеждат.
Речено-сторено. Щом на следващия
ден по обяд хората отиват във фабриката, откриват два големи списъка с
желания, оставени им там от пазителите на гърнето. Сега вече всички хора
могат да пишат в списъка какво искат
или по-скоро от какво имат нужда в момента. Пазителите на гърнето съби-
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рат желанията и внимателно пресмятат всичко. После казват на фабриките
от какво се нуждаят хората и по колко
трябва да произведат от него. На края
на месеца хората получават точно едно
и също количество пари от гърнето. Хората все пак предпочитат да си го наричат „гърне“ вместо държава именно защото трябва да си остане просто едно
гърне. Така и всички могат да си купу-
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ват едно и също количество неща. Вече
няма хора, които да могат да ходят по
осем пъти седмично на кино, нито такива, които да ходят само по веднъж,
ами всички могат да ходят по пет пъти
седмично. Хората се радват, защото
обичат да ходят на кино. През деня произвеждат неща, които вечер използват.
Пазителите на гърнето не правят нищо
друго, освен да ръководят нещата. Живеят си добре така известно време.
Но след време пазителите на гърнето започват да правят все по-нещастни
физиономии,
посещавайки
фабриките и събирайки списъците с желания. Защото те хич не могат да дадат
толкова много, колкото останалите си
пожелават. Така че пазителите на гърнето казват на хората по фабриките да
работят повече, за да произвеждат повече, и така да изпълняват желанията.
Но тъй като списъците не се скъсяват,
ами напротив – стават все по-дълги
(защото хората имат много желания),
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работниците трябва да работят все
повече и повече. И не само повече, ами и
по-бързо. Хората по фабриките охкат и
пъшкат, защото нямат време да играят
на зарове или дори да си дремнат по време на работа. Пазителите на гърнето
обаче твърдят, че работниците трябва да се напънат още повече. С течение
на времето работата става също толкова уморителна и скучна, както преди
(при капитализма). Естествено, хората
вече могат да седнат заедно и да кажат: „Не искаме да работим толкова
много. Защо да не си пожелаваме малко
по-малко неща, така няма да трябва да
се напрягаме толкова“. Но когато хората се събират, това се случва във фаб
риката или в киното и предпочитат да
си говорят за други неща. За желанията
си всъщност разговарят само чрез списъците. Затова и не решават заедно от
какво се нуждаят и колко искат да бъде
произведено, ами по-скоро всеки решава сам за себе си. Така и на никого не му
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хрумва да иска по-малко, защото си мис
ли, че останалите ще продължават да
си пожелават много повече, той самият
така или иначе ще трябва да продължи
да работи много.
Единствените, които имат поглед
върху това колко се иска и колко се произвежда, са пазителите на гърнето. И
понеже и те са хора, и те имат желания, започват да слагат своите списъци
най-отгоре върху купчината с желания.
В началото това се случва от време на
време и тайничко, после – все по-често, а
най-накрая – всеки път. Получава се така,
че желанията на пазителите се изпълняват най-често. И понеже те са единствените, които имат поглед върху нещата,
могат да влияят върху това какво и по
колко да се произвежда. Така те трупат
все повече власт и пари, докато хората
по фабриките работят все повече, а желанията им се изпълняват все по-рядко.
Тогава обаче хората си казват:
– И така не си представяхме неща-
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та. Нали искахме да решаваме сами за
всичко, а сега това го правят пазителите на гърнето. И вместо да говорим
помежду си, го правим чрез списъците.
– Точно така – провикват се развълнувано другите, разтривайки гърбовете си, които ги болят от твърде много
работа. – Сега действително вече над
нас не властват вещите, но пък пак го
правят хора. А това не е много по-добре.
Хората поклащат глави и казват:
– Не, не, и това не е комунизъм.
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четвърти опит

Този път хората се събират в киното. В
него обаче няма прожекция, така че да
могат да мислят и говорят на спокойс
твие. А това е важно, защото да се нап
рави комунизъм не е никак лесно.
– Никак не е лесно – мислят си хората – да направим така, че освобождавайки се от властта на вещите, да не
въведем отново властта на едни хора
над други хора.
– Да – допълнили останалите, –
нали комунизмът е обществото, което
целú да отмени всички злини, от които хората страдат при капитализма.
Трябва обаче да внимаваме да не би при
това да установим злини от по-пред
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ходни общества. Защото пазителите
на гърнетата се държаха като принцове и принцеси.
И тогава хората много силно се със
редоточават върху това, че не искат да
бъдат владени от други хора – нито от
пазители на гърнета, нито от шефове,
нито от принцове и принцеси.
– Това че произвеждахме толкова
много неща и изпълнявахме толкова
желания, беше доста хубаво – казват
хората, – но работенето все още ни
притеснява.
– Значи най-добре – предлага един
човек – просто да премахнем работата.
– Чудесна идея, каква отлична идея!
– провикват се останалите. – Как не сме
се сетили по-рано? Нека машините работят вместо нас.
Речено-сторено. Вместо хората
сега работят просто машините. Това
вече не е проблем, защото хората не ги
е страх да останат безработни. Даже се
радват. Защото така разполагат с по-
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вече време, за да се радват на нещата.
Те казват: „Цял живот сме били просто
хора, работещи във фабрики. От днес
обаче ставаме хора, които се наслаждават“. Всички стават много богати. Произвеждат се и все повече и повече предмети – такива, каквито по-рано могли
да си ги позволят само богатите, както
и такива, каквито никой не могъл и да си
представи при капитализма. Всички хора
се превръщат във висококвалифицирани
експерти по удоволствията, но едновременно с това започват да стават и малко
лениви. А именно – спират да се срещат
толкова често с останалите хора и вече
не говорят толкова много едни с други.
Не се нуждаят вече от това, защото
всичко им бива предоставяно от машините. Хората най-много обичат да лежат по цял ден по гръб и да скучаят. Щом
отварят уста, в нея директно се излива
гроздов сок, а от небето пада препечено
сиренце във формата на гълъбчета. Но
хората не са истински щастливи.
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Докато си лежат така, им хрумва,
че отново всичко се върти около пустите му предмети. Единственото, което
им е важно, е да имат достатъчно от
тях. А всички нови, страхотни способности, които са развили, докато правели всичко сами във фабриката, отново
са изчезнали.
– Нали искахме да правим всичко
сами и да не се оставяме да бъдем ръководени от нищо и никого – казват хората. – Сега обаче нищо не правим заедно,
ами общуваме само с вещите.
Хората поклащат глави:
– Не, не – казват те… но не успяват
да продължат, защото щом отворят
усти, в тях падат препечените гълъбчета.
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пети опит

И така, хората си лежат насред всичките гълъбчета, направени от сиренце,
насред петната от гроздов сок и кино
билетите. Малко по малко се съвземат
и се опитват да помислят. Но това вече
не им се отдава така добре и хората са
почти толкова глупави, както при капитализма. Затова и не можем да кажем,
че първите предложения са особено
блестящи. Някои казват:
– Всички получаваха еднакво от
всичко. Затова никой вече нямаше стимул да работи и станахме толкова мързеливи. Най-добре би било, ако всички
получават точно толкова неща, колкото самите те произвеждат.
Речено-сторено.
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Но я чакайте малко! Бавно-бавно
хората се окопитват и се сещат, че са
се научили винаги да се обаждат, когато
нещо не им харесва.
– Това предложение хич не е добро –
провиква се един човек. – Има хора, които не могат да работят толкова много
и бързо като останалите. А на други пък
не са необходими толкова много неща,
защото и нуждите им не са толкова големи. Няма да е честно, ако онези, които
работят особено бързо и по много, получават много повече.
– Точно така – додали други хора, –
освен това, така пак всичко ще се върти
около глупавите вещи. Колко неща произвеждаме и колко получаваме. Но как искаме да живеем – това пак ще бъде все едно.
И хората изведнъж толкова се ядосват на глупавите вещи, че взимат един
чук и започват да ги чупят. Понеже
предметите им са толкова много, това
продължава доста дълго. Затова щом
приключват, хората са много изнурени и
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първо трябва да поседнат. Вече не седят
върху ютии, гълъбчета и билети за кино,
ами върху счупени ютии, натрошени гълъбчета и скъсани билети. А това не е
по-добре. Изглежда обаче, че хората са
станали много по-любезни, защото често се кланят. Това обаче е само привидно,
защото ако се вгледаме внимателно, ще
забележим, че се навеждат, за да събират горски плодове. Защото без всичките предмети хората изведнъж са станали много бедни. А единственото, което
все още могат да правят, за да утолят
глада си, е да ядат горски плодове. Хората подпират болящите ги гърбове:
– Не и не – казват те и поклащат
глави. – И това не е комунизъм.
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шести опит

Малко по малко на хората вече им писва
и казват:
– Все повече взе да ни идва до гуша.
И отново сядат заедно за мно-оого дълго време, за да могат да мислят
в пълно спокойствие. За тази цел първо
изграждат наново телефонните жици
и интернета, за да може всички хора по
света да решават заедно. И след няколко дни усилени разговори казват:
– И така, комунизмът е обществото, което отменя всички злини на капитализма. Значи трябва да премахне
всички причинени от капитализма злини –
а не само една трета или пък половината от тях. Това не може да е толкова
трудно.
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– Много правилно – отвръщат други
хора през пращящата слушалка на телефона. – И всъщност бяхме доста близо
до целта. Трябва само да внимаваме да
не допускаме да ни владеят други хора.
И преди всичко вещите. Не фабриката,
не и ютиите, не пазара, и не билетите
за кино.
– Но как да го постигнем? – отново
и отново питат други хора – защото
на Земята живеят много хора и затова
се приказва много. – Като изпочупихме
предметите, ни стана още по-зле.
След това настава тишина, защото
хората трябва да мислят усилено. И изведнъж им хрумва:
– Ами това е като с говорещата
дъска. Естествено! Без дъската не може
да има говореща дъска, но още по-малко
може да я има без нас. Защото тя не се
движи от някаква невидима ръка, ами
от съвместната ни работа.
– Разбира се – облекчено извикват
хората, – това е! Всички тези предмети,
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фабриките, ютиите, билетите за кино –
всичко това е произведено от самите
нас. Те са част от нас, както ние – от
тях. Така че можем и да ги променяме по
всяко време, колкото често си поискаме.
– Така е – съгласяват се хората. – И
понеже е така, от днес нататък няма да
има повече майстори на ютии и майс
тори на билетчета. Или пък майстори
на пистолети. Вместо хора във фабриките ще има фабрико-човеци, а вместо
хора, правещи машини, ще има киборги.
И никой няма вече да работи във фабриката, ами всички ще могат да правят
всичко и да живеят където си поискат.
Речено-сторено. Сега хората трябва да изпробват много неща, да играят
и да се учат, защото искат да разберат
всичко, което съществува на Земята и –
ако то причинява несгоди – да го променят. Хората са се заели с доста голяма задача. Но все пак не е чак толкова
огромна. Преди всичко обаче хората непрекъснато се срещат, защото трябва
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да обсъждат всичко и не искат да оставят каквото и да е решение на някакви
пазители на гърнета, каквито вече и
без туй няма. Вместо това сами променят всичко. Колкото често им се ще.
– Заедно ще решаваме от какво се
нуждаем и после ще преценяваме кой
иска да го свърши – казват някои хора.
– Не, обратното – провикват се
други. – Първо ще решим колко дълго и
бързо искаме да работим. Пък и дали въобще. И после ще видим кои потребнос
ти могат да бъдат удовлетворени по
този начин.
Да, хората не винаги се съгласяват
едни с други. Напротив, всички са малко
различни едни от други и много по-различни от преди. Но се справят добре с
тези различия. И се радват, че ги има,
защото иначе много бързо би им доскучало. Хората вече не клатят глави и
вместо да казват „не и не“, казват:
– Здравей!
–?

– Хей, ти там. Здравей!
– Какво, кой... аз ли?
И действително, някои
хора са застанали на белия лист, а други ме гледат през компютърния
екран. Ръкомахат, викат,
а някои изглеждат доста
ядосани.

– Да, точно ти. Тебе имаме предвид. Спри да ни
предписваш историята
ни. Сами ще решим как да
продължи нататък. Защото това е нашата история и отсега нататък
ние самите ще я творим.

Е П И ЛОГ ЗА ИЗГРАЖД АН Е
Н А ЕДИ Н КОМ УН ИСТ ИЧЕ СКИ
КОПНЕЖ
2004 – 2016
Краят на историята достигна своя
край. Когато през 1992 г. година той
беше провъзгласен от Франсис Фукояма,
последният нямаше нищо друго предвид, освен че либералният капитализъм
е станал безалтернативен – и то завинаги. Не отне обаче безкрайно дълго
този разказ да бъде изобличен като буржоазна идеология: през 1994 г. от запатистите в Чиапас, през 1999 г. – от глобалистките движения в Сиатъл, 2001 г.
в Генуа. Същевременно обаче не можеше да се отрече, че той също описва
една реалност. Именно критиката му го
потвърждаваше. Защото в нито един
друг момент от историята слоганът
„Един друг свят е възможен“ не би могъл
да изкара хората на улицата. Докато в
други епохи основните въпроси се от-
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насяха към това кой възможен свят е
най-желан и кога най-сетне ще настъпи,
тогава въпросът бе дали въобще има
алтернатива на съществуващото. По
този начин краят на историята представляваше една действителност от
световната история, настъпила след
краха на Съветския съюз и утвърдена
наново десет години по-късно на 11 септември 2001 г. Тази действителност
промени основните мотиви, чрез които
съперничещите си политики опитваха
да се легитимират: наместо надежда за
едно по-добро бъдеще, настъпи страх
от влошаване на настоящето. А това
настояще – самото то непрекъснато
влошаващо живота на мнозинството –
се удължаваше сякаш до безкрай.
Как можеше от позицията на това
настояще на края на историята да се
пише за края на предисторията, тоест на комунизма? И беше ли въобще
възможно да се пише за комунизма в
посткомунистическата ера, без да се
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оставим на неуместността на един
безсилен патос? Настоящата книга се
появи под знака на този въпрос за първи път през 2004 г. Историята изглеж
даше (и то отдавна) като да не е на
страната на комунист(к)ите. Затова и
обективисткото разтръбяване на увереност в победата, което гледаше както на историческите, така и на природните закони като на свои естествени
съюзници, беше станало също толкова
анахронистично, колкото е патетичен
морализиращият стил на агитационните манифести и революционни песни.
Обективният ход на историята и преживяното поражение се погрижиха за
това с основание никой да не се увлича
по грандиозни жестове. Това бе истината за края на големите разкази. Импулсивните жестикулации и повишеният
тон лесно могат да те накарат да се
катурнеш през балкона и да се изтърсиш в празния си откъм зрители преден
двор. А където нямаше публика, нямаше
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и нужда да се крещи – една реч, писана за
висока трибуна, не може да бъде държана пред огледалото.
След 1990 г. основният мотив, спрямо който трябваше да се позиционира
един комунистически текст, вече беше
не идеологията на антикомунизма. Този
текст не можеше и нямаше нужда вече
да участва с интелектуални оръдия в
класовата борба, превърнала се в антисистемна такава. Въпроси като този
дали комунизмът би бил едно по-добро,
по-справедливо, по-добре функциониращо и по-разумно общество вече не стояха на дневен ред – защото самият комунизъм вече не стоеше на дневен ред. Още
преди да им бъде отговорено и преди комунизмът да бъде счетен за постижим,
той трябваше за тази цел да бъде представен като мислим, даже като въобразим – за да може да бъде и желан.
Ако „комунизмът е действителното движение, което премахва сегашното състояние“ (Маркс 1984, с. 95), то
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какво можеше да бъде той, при положение че такова едно движение отсъства?
И какво трябваше да прави движението на комунистическата критика, след
като не се намираше едно съответстващо ѝ комунистическо движение?
Не трябваше ли първо да се отрече от
аскетизма на чистата критика, за да
даде на теорията, станала безплътна,
едно изкуствено и протезно тяло, тяло
от тел и силикон? Следователно именно историческата констелация наложи
върху езика простотата, баналността
на ежедневното и на осезаемото, още
преди каквито и да е съображения относно дидактически и педагогически
стратегии. Ако, с право, комунистичес
ката критика не иска да се ограничи до
мрачното отрицание, до чистото духовно учение на марксовото тълкуване –
без мечти, без желание, без сексапил, –
то тя трябва да разшири инструментариума си от аналитични остриета и полемични взривни устройства
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с органичните градивни елементи на
копнежа. Тя трябва да се превърне в
строителка на желанието, на комунистическото желание.
Но не попада ли подобно писане по
необходимост в капана на утопизма? Не
е ли копнежът по един по-добър живот
винаги заразен от настоящето, от условията, при които е изграден? Действително желанията, мечтите, потребностите (както и идеите, идеологиите,
теоремите) могат да черпят от обществените противоречия и да развият прогресивен остатък, но те никога
не могат напълно да се еманципират; не
могат никога изцяло да се откъснат от
материалните условия, от които произхождат; не могат да са мислите, идеите, образите на друга една реалност,
на друга една обществена организация.
Така въпросът какво е комунизъм и как
ще изглежда той е винаги под основателното подозрение, че удължава вече
наличното (капитала, политиката, субе-
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кта…) отвъд границата на собственото
му съществуване. Утопичната фантазия винаги носи в себе си опасността да
начертае план, да го изпълни и да съгради регулиращ идеал, който да трябва да
бъде достигнат. Образът на бъдещето
може да се превърне в образец на бъдещето, а описанието на бъдещето може
да стане негово предписание.
Това трябва да се има предвид. Историческите отношения на силите ни
тласкат към изграждане на желание,
което да може да внедри модел за един
по-добър свят във всяка пукнатина на
ежедневието – от контролираното пътуване с метрото до глобалното управ
ление на мизерията. Във всеки момент
на социално страдание това желание
трябва да изисква един различен живот.
Същевременно обаче ние, прилагайки
най-широкото възможно историческо
познание и най-дълбоката теоретична
критика, трябва да поставяме под въп
рос дали това желание не води до задъ-
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нени улици, които биха могли да бъдат
избегнати. Макар и превръщането на
желанието за комунизъм в комунистическо желание да се нуждае от месианска протеза, това желание може да бъде
комунистическо само ако във всяка ситуация на потисничество наново, противопоставяйки се на всякакво подправяне или намаляване на потребностите,
показва, че винаги вече може да се желае
повече (срвн. sinistra! 2003).
б ъд е щ и б о р б и –
б о р б а з а б ъд е ще т о

Какво е комунизъм? Общество, в което всички получават същата заплата,
в което буржоазното обещание за равенство е приложено в материален смисъл? Общество, което – както казват
критиците му – прави всички еднакви,
еднакво бедни и лоши, което поощрява „мързеливите“ и спира „усърдните“,
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защото зачерква стимулите за успех
(първи опит)? Или общество, в което
средствата за производство са разпределени поравно, тоест са собственост
на онези, които ги ползват – общество,
в което всички произвеждат по автономен начин и разменят справедливо,
защото в него парите са премахнати
(втори опит)? Или пък комунизмът е
общество, в което класовите различия са изравнени, защото е отменена
собствеността върху средствата за
производство – в него всяка получава
точно толкова от общественото богатство, колкото е допринесла до производството, тоест пълния „работен
приход“ – без удръжки и без експлоатация? Едно общество, в което работниците имат всичко – или работническо
общество (трети опит)? Дали комунизмът е онова общество, което се е
освободило от всички онези безсмислени, отчуждени стоки на потреблението,
които властват над човешкия живот
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при капитализма, които предизвикват
алчността на хората и ги отклоняват
от същественото? Такова общество
значи, което поставя действителните
човешки потребности над натиска за
повишаване на продуктивността (пети
опит)? Или пък комунизмът е такова
едно общество, в което вече няма борби за преразпределение – в него политиката се е превърнала просто в управление на нещата, защото няма бедност,
а богатството извира отвсякъде? Общество, в което работният ден е достигнал до историческия си край и което е осъществило лукс за всички: в него
тече шампанско, а (пост)молекулярни
храни (срвн. Dollase 2009) хвърчат към
отворените усти (четвърти опит)?
Дали комунизмът е общество, в което
вече няма конфликти – едно общество
на хармонията и застоя? Или пък е обществото, в което приключва предисторията и започва човешката история,
при което хората съзнателно започват
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сами да коват своята история? Общес
тво, което всъщност означава действителното начало на политиката – защото хората едва тук, освободени от
станалите независими структури, от
властта на мъртвата работа, от принудата на нещата, могат да решават
съдбата си (шести опит)? Следователно едно радикално демократично общес
тво? Дали комунизмът е общество, в
което е счупена монадата на индивидуализма и е сложен край на изолацията?
Иде ли реч тук за едно общество, което подчинява особеното на общото?
Или пък за такова, което освобождава
не-идентичното, защото слага край на
обществото на сляпата средна стойност и пречупва натрапливия стремеж
към идентичност? Ще намери ли колективният субект „човечество“ себе си
най-сетне при комунизма, присвоявайки
си един свят, който така или иначе вече
е негов, тъй като е създаден от него?
Или пък комунистическото общество
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не може да се създаде или представи в
каквато и да е съвместна работа (срвн.
Nancy 1988) и не може да бъде осъществено или представено от което и да
е човешко същество? Комунистическа общност или по-скоро общес
тво,
което знае как да приветства –
а не да контролира – неналичността на
Социалното? Един комунизъм, значи, не
толкова на присвояването, колкото на
„разсвояването“ (Derrida 1994), без център и единство – community without unity –
в което неща, хора, животни и други се
свързват едни с други по нов начин (срвн.
Haraway 1995)?
Представата за комунизъм скришом се е разроила. От комунизъм са
станали множество „комунизми“. Те
насочват по-скоро към това, че понятието за комунизъм е оспорвано и че
изгражда поле на политически борби,
отколкото към някакъв действителен
комунистически плурализъм. Всички
тези противоречащи си представи за
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комунизма са били или пък понастоящем
биват застъпвани от либертарни или
авторитарни комунистки, социалистки и борци срещу системата. Така комунизмът отдавна е станал повече от
просто отричане на капитализма – от
самото начало е вече преплетен с критиката на други комунизми и социалистически утопии, както и със заниманието с бъдещето.
Въпреки това и именно заради това
понятието за комунизъм може да бъде
разбрано като опит да се преодолеят
изцяло, а не само частично поне онези
страдания, които са предизвикани от
капитализма. В такъв случай обаче дискурсът на антикапиталистическите
утопии може да бъде реконструиран,
питайки до каква степен съответните
предложения за алтернативи остават
в плен на образеца на капиталистичес
кото господство. Утопията се оказва
продължение на нежелани елементи на
настоящето, когато капиталистичес
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ката критика, която я основава, може
да бъде разгледана като критика на капитализма от гледна точна на самия
капитализъм: тогава тя е такава една
критика, която идеализира определен
момент на капитализма и демонтира
свойството на този конкретен момент
да предизвиква страдание, за да насочи
атаката си към останалите аспекти
на капитализма. И така, антикапиталистическите утопии могат да бъдат
грубо подредени спрямо това какъв е
скицираният от тях идеал и коя сфера
на капиталистическата икономия им е
служила за модел.
		

к р и т и ка н а к р и т и к и т е ,
о т р и ца н и е н а о т р и ца н и я т а
о б р а ще н и е

Критиката на капитализма, която има
за мяра идеала на простото стокопроизводство, действа според класическа-
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та формула на иманентната критика.
Тя е подобна на идеалите на Френската
революция – свобода и равенство – по
отношение на незадоволителното им
реализиране. В този смисъл тя извършва критика на буржоазната икономия въз
основа на буржоазната икономия. Както
пише Надя Раковиц (срвн. Rakowitz 2000),
в основата ѝ стои една либералистка,
буржоазна представа за свобода; това
е една негативна свобода на индивида –
свобода от колективния натиск, от сътрудничеството. Там, където тази свобода е формулирана позитивно, то това
е в смисъла на свободата на потреблението (или на производствената клетка). Всяка трябва сама да може да решава какви продукти да купува, както и да
може свободно да решава как да произвежда – индивидуално и без оглед на как
вито и да е обществени споразумения и
планирания. По аналогичен начин, разбирането за равенство е разбиране за еквивалентност; на ниво икономика то се
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превежда в равновесни модели. То е равенството на собственичките на стоки,
които са си безразлични една на друга и
чиито търсения и предлагания се уравновесяват по идеален начин. Проблемът
на такава една критика на капитализма
от гледна точка на сферата на обращение се появява веднага щом реалността
на буржоазното общество се отклони
от самоналожените си идеали. Тъй като
държи на обмяната и на стойността –
или на производството с цел продажба
(частно производство на непотребяващите/частно потребление на непроизвеждащите) и заедно с това гледа на
купуването и продаването на стоката,
наречена „работна сила“, като на размяна на еквивалентности, като на едно
отношение между равни – то критиката
на обращението може да разбере появата на принадена стойност само като нарушение на закона на еквивалентността,
като предателство. Обвинени в това
предателство често са парите или, съ-
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ответно, финансовият пазар, чиято самостоятелна динамика се предполага,
че произвежда нарастващата пропаст
между бедност и богатство.
Тази позиция не е издържана дори
още на икономическо равнище. Здраво
вкопчило се в пазара, обращенчеството си е купило и възможността за криза
дори при премахването на парите, тъй
като стойността на един продукт се
реализира едва по-късно – или при продажбата. В условия на пазарно производство се вижда едва на пазара що за
търсене има за произведените стоки –
и дали въобще го има. С това обаче се появява не само възможността за ликвидации и банкрути на частни производители, чиито бизнес сметки са се оказали
несполучливи, ами и възможността за
стагнация, свръхпроизводство, свръх
натрупване, накратко: целия репертоар на капиталистическите кризи. Оставяйки настрана проблема за производството на принадена стойност и
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класовото възпроизводство, който тук
въобще не е засегнат, заедно с частното производство продължава да съществува и конкуренцията, а с нея не
само стимулът, но и натискът за колкото се може по-евтино производство,
за изпреварване на конкуренцията, намаляването на заплатите и задвижването на спирали на натрупване. И така
отново се произвежда всичко това, което обращенчеството се е опитвало да
отмени чрез премахването или контрола върху парите.
Според един добронамерен прочит
утвърждаването на пазара от страна
на обращенческата критика черпи от
силното недоверие към насилствените
колективизации, към плановoто впрягане на индивида за нуждите на колектива. На сферата на обращението, в която
хората се срещат като свободни и равни
едни на други, се гледа като на гарант
за по-висока индивидуална свобода. При
това именно стоковият фетишизъм
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разгражда обществения характер на
производството и възпроизводството и
позволява разглеждането им като прости техническо-икономически необходимости. Това, което обаче не се вижда от
една такава фетишизираща гледна точка, е, че пазарът отменя една персонална,
конкретна власт само за да я замени с абстрактна такава. В крайна сметка, взаимозависимостта на индивидите не намалява при стокообмена, ами нараства,
и то до огромна степен, обхващайки
целия свят. Във всеки случай тази зависимост – като опредметена такава –
остава винаги недостъпна за човешкото разбиране и способност за изобразяването ѝ. Можем да добавим, че гражданско-либералните теоретички имат
известно историческо право да заподоз
рат в тоталитаризъм всеобхватната
промяна и демократичното изграждане
наново на общата социална организация.
Отказвайки обаче да мислят представите си за равенство и свобода като бур-
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жоазно-капиталистически, те не са и
способни да схванат опосредеността на
сферата на обращение спрямо останалите сфери на капиталистическата икономика и така възпроизвеждат наново
всички онези отношения на господство,
които са необходими за поддържането
на тази сфера.

производство

Критиката на капитализма от гледна точка на сферата на производство
със сигурност е най-преобладаващата антикапиталистическа стратегия.
Противно на поддръжниците на теории за обращението, които откриваме
преди всичко в ляво-либералните среди
и които следователно често са антикомунистически настроени, фетишизирането на производството е традиционно
държавно-социалистически
феномен. В класическия си вариант производствената критика на капитализ
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ма функционира като едно дуалистично, неопосредено противопоставяне
на труд и капитал. При това „трудът“
бива абстрахиран от капиталистическата предопределеност на формата
му и бива зададен като аисторична и
антропологическа дейност, на която
същевременно биват приписвани характеристиките на естествена необходимост, смислопроизводство и прогресивизъм. От друга страна, капиталът се
разглежда като непродуктивен, прост
нетруд, който несправедливо си присвоява незаплатения принаден труд на
работните сили. Следователно централната категория на тази критика
е експлоатацията, схваната от гледна
точка на разпределението. Преодоляването на капитализма бива разбрано
като юридическо-държавно отчуждаване на собствеността на капиталистическата класа, при което се премахват
непродуктивните обществени елементи и всички хора стават работници.
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Тази перспектива ни пречи да разглеждаме самия труд като капиталистически предопределен във формата си,
както и да мислим присвояването отвъд юридическите и моралистки категории. При това отношението между
производствени сили и производствени
отношения, мислено като идентично на
отношението между труд и капитал,
бива концептуализирано само като отношение на собственост. Освен това не
се поставят под въпрос нито видът на
капиталистическата работа, нито придържането на обществото към принципа на производството и свръхпроизводството – или този на растежа. Мойше
Постоне (срвн. Postone 1993) показва
до каква степен при този традиционен
партиен комунизъм се продължават и
удължават основни капиталистически
категории. Трудът като абстрактно понятие не обозначава аисторично действие, ами такова, което се е
превърнало в повсеместна социална
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реалност едва с развитието на капиталистическия начин на производство.
Сферата на живота и тази на труда
се откъсват една от друга едва във
фабриката, с налагането на работно
място и работно време. Задължително условие за това е конструирането
на абстрактно време, което не зависи
от сезоните, климата, традиционните
навици и потребностите на предмета
на труда. Историята на налагането им
е неразривно свързана с историята на
дисциплината. Преди всичко обаче абстракцията на труда не зависи само от
отграничаването от свободата, ами
затова е нужно и отделянето на производството от възпроизводството.
Капиталистическото конструиране на
труда върви ръка за ръка с изграждането на две отделени една от друга сфери:
тази на производството и тази на възпроизводството. Те обуславят необходимостта от две различни съвкупности
от знание, действие и афект, и така
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изискват две различни субективности –
полово белязани и дихотомизирани.
Деисторизирането на труда следователно значи, че една исторически
специфична форма на труд – капиталистическото понятие за труд – бива
онтологизирана, защото едва при капитализма става възможно да се говори за
„Труд“. Този абстрактен труд е абстрактен както като отделен от други сфери
и изчистен от други фактори (например
изчистен от възпроизводството), така
и като подчинен на абстрактното време,
подлежащ на количествено определение
и точно измерване. Заедно с абстрактното време бива приета и логиката на
стойността и еквивалентността, а с
тях и буржоазната представа за равенство и справедливост. Исторически
трудът се явява абстрактен, но също и
в смисъл, че е изпразнен от всякакви неподлежащи на остойностяване фактори;
че при него трябва да бъде абстрахирано
от всичко, което не служи на производ-
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ството на принадена стойност. Когато
традиционните марксисти противопоставят „труда“ на капитала като позитивно понятие, те изправят срещу капиталистическото общество елемент,
който също е породен от капитала и
следва неговите закони.

п о т р е бле н и е

За разлика от продуктивисткия антикапитализъм, критиката на капитализ
ма, произтичаща от гледна точка на
потреблението, е една по-скоро нова
критическа стратегия, тъй като пот
реблението започва да добива особено
значение най-рано при парижките бохеми от 19. век, по-късно при културните
критици от 1920-те години, а като масов феномен, обхващащ и пролетариата –
едва с разгръщането на фордизма. Стоката може да се превърне в носител на
революционно обещание за щастие (отвъд включващия работническата класа
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дребнобуржоазен идеал за кола, къща и
телевизор) едва с кризата на фордизма
през 1960-те и 1970-те години. Когато
следвоенният капитализъм на наваксващо натрупване и, заедно с него, прускопротестантската пестеливост, попа
дат в криза, културната революция
разтваря нови полета за разгръщането
на капитала и неговите критици. Детабуизирането на сексуалността и хедонизма създават нови пазари, нови маркетингови стратегии и задвижват нови
спирали на натрупване. Фокусът върху
възпроизводството прави достъпни
нови политически полета на борба (като
жилището, домакинството, празненството). Същевременно обаче се явява
като исторически ефект на някои поражения във фабриката. Както пише Катя
Дифенбах (Diefenbach 2003), ориентираната към потреблението критика на
капитализма се позиционира именно в
това движение на бунт и интеграция.
Критиката на капитализма от глед-

131

на точка на сферата на потребление
твърди, че тази критика не бива да изостава зад постиженията на капитализ
ма. Затова се изправя срещу всички пуритански, аскетични, екологични идеали.
Социалдемократическият слоган за „правото на труд“ бива превърнат, по формулировката на зетя на Маркс Пол Лафарг,
в „право на мързел“. Така настъпващата
машинизация и автоматизация на производството биват приветствани, тъй
като потребителските възможности се
увеличават – както чрез разгръщането
на производството, така и чрез намаляването на работното време. Преобладаващият мотив на тази критика се
състои в обвинението на капитализма в
това, че не може да изпълни породените
от самия него обещания за щастие – и
преди всичко, не на масово ниво.
Макар че със слогана „лукс за всички“
изключването на по-голямата част от
световното население от социалното
богатство бива действително критику-
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вано, капиталистическата предопределеност на формата на това богатство
не попада в полезрението на тази критика. При това не само остават скрити
въпроси, свързани със здравето, екологията и т.н., но преди всичко биват
възприети потребителската единица,
индивидуализмът на потреблението и
разделението между сферата на пот
ребление и производство. Приемайки
това разделение, механизацията също
не изпълнява заявката си за еманципация,
защото въпросът за това кой разполага
с машините, кой ги сглабя и програмира,
остава незададен (срвн. Biene и др. 2005,
с. 97 и сл.). При това сферата на потребление е също толкова продукт на модерния капитализъм, колкото са сферите на
обращение и производство. Обективно
погледнато, конструирането ѝ е необходимо, за да може и да се намери търсене за произведените стоки, за да се
поддържа ходът на натрупването. От
субективна гледна точка пък е нужна за
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уравновесяването и заместването на
отчуждения труд. Докато трудът бива
мислен хегемониално, като просто отдаване, усилие и дълг, потребителката
влиза в ролята на кралица, чиято свобода на избор изглежда сякаш е единствено
количествено ограничена (от размера на
сметката), макар че качествено се свежда до опциите: купувай, не купувай и
кради. Докато трудът е белязан от йерархиите и подчинението на принудите
в производствения процес, комплексът
стока-пари дава на собственичката си
власт над работното време на другите
и така винаги се явява като носител на
фетиша на маскулинистката автономия. Следователно независимо от това,
че продуктите или стоките от гледна
точка например на качествата, трайността или особеностите си, но и като
носители на символен капитал (марка,
дистинкция, нормиране), са вътрешно
капиталистически формирани, придържането към потреблението самó по себе
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си (като отделна сфера от тази на производството) вече противоречи на желанието за всеобхващаща обществена
еманципация. Критика на капитализма
от гледна точка на потреблението продължава идеологическата роля на обещанието за щастие, вложено в стоката в
условия на капитализъм. Тя отвлича вниманието от стремежа всички обществени сфери да бъдат организирани така,
че желанието за бягство (в свободното
време, във витрината, в телевизора) да
бъде сведено до минимум.
а с е га н а к ъд е ?
„ б их и с ка ла ко п и е о т н е га т и в а“

Дотук бяхме с критиката на критиките. Ако различните критики на капитализма и свързаните с тях (комунистически) утопии биха могли да бъдат
систематизирани от една комунисти-
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ческа гледна точка* и според различните им дефицити; ако могат да бъдат
критикувани от комунистическа позиция – защото извършват критика на капитализма, заемайки капиталистическа
гледна точка (на обращението, производството, потреблението) – то това
систематизиране и тази критика трябва да допуснат въпроса къде всъщност
самите те са позиционирани, дали гледната им точка може да бъде въобще заета, и какво пространство описва това
комунистическото не-място, тази
у-топия? Но може ли въобще комунистическата гледна точка да бъде точка
* Директният превод на немската съставна
дума Standpunkt е „точка на стоене“ и с това се
приближава до „позиция“ на български. Макар в
оригиналния текст да не е заложено занимание
с визуалността и видимостта, към каквото ни
подтиква изразът „гледна точка“, тук все пак
се спирам на този превод именно поради тези
свързани значения, които обогатяват проблематиката на движение, критика и времево/
пространствени перспективи. – Бел. прев.
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и не е ли статичността на такъв тип
местоопределение напълно несъответстваща на движението на комунистическата критика? Не се ли движи тя
по-скоро по гледни линии, по вървежни
точки, пътеки и плоскости на бягство?
В Minima Moralia Адорно дава един
парадоксален отговор на въпроса за
нормативността и гледната точка.
Той пише:
„Единствената философия, която
може да бъде застъпена в лицето на отчаянието, би представлявала опитът
нещата да бъдат разглеждани така,
както биха се явили от гледна точка на
избавлението“ (Adorno 1970, с. 333). Това
е „напълно Невъзможното, тъй като
предпоставя гледна точка, която е изместена, макар и съвсем леко, от сферата на битието“ (пак там, с. 334). Неговата перспектива не се разделя напълно
с гледната точка като мисловна фигура,
ами я измества от миналото (гледната
точка на произхода, на ранния комуни-
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зъм, на матриархата) или от трансисторичността (на природата, антропологията) към бъдещето. Надеждата се
таи в това, че на хората от следващите
поколения толкова ще се набива на очи
абсурдността и безсмислената бруталност на капиталистическия обществен
ред, колкото от днешна гледна точка ни
се струва нереално и странно, че някога
наистина е имало хора, които са вярвали, че Земята е плоска или че съществуват само два пола. При това за Адорно
именно невъзможността тази бъдеща
гледна точка да бъде заета прави еманципиращо искането за нейното заемане.
Тя трябва да предпази мисълта от това
последната да се отдаде на илюзията за
собствената си необусловеност, защото именно идеята за мисловна свобода
подготвя почвата, върху която може
да бъде прокарана границата на буржоазното общество – незабелязано от
критиците ѝ. „В името на Възможното
тя [мисълта] трябва да схване собст-
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вената си невъзможност.“ (пак там, с.
334). Парадоксът, състоящ се в невъзможността, но и необходимостта да
бъде заета външна гледна точка, иде
да предпази критиците от фетишизацията на собствените им продукти, от
илюзията на утопизма, че още днес би
могло да бъде указано как би трябвало
да изглежда едно освободено общество.
Схващането на комунистическата гледна точка като недостижима трябва да
я предпази от това да остане върху терена на капиталистическите дадености. Но колко сигурна е тази защита? Наистина ли бъдещето е недокоснато от
настоящето, както настоява и трябва
да настоява Адорно? Не се ли протяга
настоящето към бъдещето също така
постоянно, както миналото към настоящето? Не се ли променя представата
за бъдеще, също както действителното бъдеще се променя с всяка настояща
промяна (промяна = производство на бъдеще, реализация на една възможност, а
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с това и създаване и изключване на възможности)? И не трябва ли бъдещето и
представата за бъдеще да се променят
непрекъснато, ако избавляващото бъдеще би трябвало да бъде отричане на
съществуващото страдание? Може ли
това отричане да остане еднакво със
себе си, ако онова, което трябва да бъде
отречено, се променя? Ако Външността – комунизмът – не може да остане
недокосната от историята; ако не бива
да остане недокосната, то тогава не
работи ли самата забрана за изобразяване в услуга на фетишизма, защото
задава комунизма като нещо недокоснато, неделимо, неопетнено и надисторично? Не предотвратяват ли думите
на Адорно за „Бъдещето“, „Освобождението“ и „Избавлението“ именно разбирането, че нито едно от тези понятия
не може и не бива да бъде идентично със
себе си, че комунизмът днес значи нещо
различно, отколкото преди сто години,
а утре трябва да бъде нещо друго от
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днес? „Комунистическата критика не
бива да остава равнодушна към промяната на силовите отношения; нейната
същност е времева. Във всяка историческа ситуация трябва наново да бъде
определено какво означава комунизъм.“
(diskus 1/03, с. 3)
Парадоксалното определение на
Външното при Адорно означава едновременно, че е напълно невъзможно да
се заеме онази бъдеща гледна точка и
че това е „най-лесното, защото състоянието несъмнено изисква такова
познание; защото именно завършената и напълно разбрана негативност
отстрелва своята огледално изписана противоположност“ (Adorno 1970, с.
334). Но това унищожаване никога не се
случва от само себе си. Мисловното отричане на отрицанието не се превръща
автоматично в позиция. Противоположният образ – една антиреалистична скулптура – не може да бъде изведен
от критиката на капитализма или от
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критиката на ограничените критики
на капитализма. И от най-точния негатив може да бъде направено повече
от едно фотокопие – в зависимост от
осветлението, перспективата и техниката могат да се създадат стотици различни образи. Изненадващо е, че
това критично снемане на забраната
за изобразяване е подкрепено от самия
Адорно, който в разговор с Ернст Блох
казва: „поради забраната да изобразяваме се случва и нещо ужасно – а именно,
че колкото повече онова, което трябва да бъде, може да бъде изказано само
като отрицание, толкова по-трудно можем да си го представим. Тогава обаче – и това е още по-страшно –
тази забрана върху конкретното изказване за утопията има склонност да
очерня самото утопично съзнание и да
премълчава същественото – желанието му да бъде другояче.“ (Adorno 1978,
с. 364) Тук Адорно среща Фуко, който в
друг разговор казва: „според мен ролята
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на интелектуалците днес трябва да се
състои в изграждането наново на желанието за революция на нивото, на което то е било през 19. век. [...] За това е
необходимо да бъдат изобретени нови
модалности на познанието, удоволствието и сексуалния живот.“ (Foucault
2003, с. 114) Нужна е, значи, известна
смелост да изговорим, изрисуваме или
създадем за комунистическото желание един временен артефакт, който
от своя страна разпалва комунистическо желание. Залозите тук са високи,
тъй като колкото по-малко хората могат да правят, каквото искат, толкова по-малко искат да искат (наистина
да си пожелаят нещо). А как хората да
правят, каквото искат, ако въобще не
(искат да) знаят какво искат? Ако границите на това, което може да бъде
направено, определят границите на
онова, което може да бъде пожелано, то
тогава самото копнеене е вече желано.
Трябва да се изобретява, да се иска. Да
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копнеем желанието. Комунистическо
желание: най-сетне да се сложи край на
страданието.
Върху възможността за комунистически копнеж тежи не само краят на историята, но и преди всичко краят на революцията. Не само 1989-та, но и – още
повече – 1939-та, 1938-ма и по-нататък
до 1921-ва и 1917 година. Може ли след
провалите на двайсети век да постигне
комунистическо общество все още да
отговаряме с мълчание на въпроса как би
трябвало да бъде и да изглежда комунизмът? Би ли могло да има отношение към
комунизма, което да заобикаля историята и поколенческите стени, което да е
водено от илюзията за непосредствен,
неопетнен и непокътнат достъп до някакъв Марксов пра-текст? Може ли някой въобще да нарича себе си комунист,
ако засрамено отказва да поеме отговорност за наследството на сталинизма
и неговите жертви? Но на искането за
уверение по отношение на революцион-
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ния риск се откликва също толкова бързо
с изтърканото обещание, че следващия
път вече нещата ще бъдат по-демократични, колкото и с привидно по-радикалните думи, че за това как трябва да изглежда комунизмът не може и не трябва
да се изказват твърдения. Забраната за
изобразяване, целяща да предотврати
възможността за повторение на нас
тоящето в мечтите ни, се превръща в
лъжа, прикриваща възможността за повторение на миналото в травма. Сентенцията, че красивият образ на истинския
комунизъм не може да бъде показан, се
превръща в оправдание за отвръщането на поглед от грозните образи на фалшивия комунизъм (Adamczak 2007, с. 141).
Сякаш отговорът на въпроса защо бъдещият комунизъм няма да е същият като
този от миналото, зависи не от комунистките и комунистите, ами от едно
определено неопределено бъдеще.
Тази книга бе написана в условията
на края на историята. Сега самият този
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край е вече история. От гледна точка на
вече настъпилото бъдеще, тази историческа епоха ще е започнала през 1991 г.
и ще е свършила точно двайсет години
по-късно, по време на Арабската пролет
през 2011 г. Както при големите революционни цикли на 20. век – от 1917-та,
1968-ма и, до известна степен, 1989 година – революциите се движеха от град
на град и регион на регион, отвъд държавните граници. Както и предходните
цикли, и този започна в периферията на
глобалния ред, за да напредне, повече
или по-малко успешно, към центъра –
или към „сърцето на звяра“. От Сиди
бу Саид към Кайро и по-нататък към
Бенгази, Дараа, Манама и Санаа, през
Атина, Мадрид, Тел Авив, Лондон, Сантяго де Чиле и Уисконсин, през Ню Йорк,
Франкфурт, Оукланд, Москва, Рио де
Жанейро и Истанбул, през Хонг Конг
и Рожава, Сараево и Париж. Много от
рус
ките революционери от 1917 г. са
били убедени в това, че ще успеят само
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ако революцията се разпростре по целия капиталистически свят. Заложили
са всичките си надежди върху Германия
и са били разочаровани. Днес Германия
отново играе особена роля, преди всичко в Европа. С политиката си на дефлация и ниски заплати, с твърдата валута
и евтиния износ, тя е съ-причинител на
европейската криза, чиито последици
само влошава с разпореждания за пестеливост, при положение, че е първата,
която печели от ситуацията.
И днес успехът на бунтовете ще
зависи не на последно място от това
до каква степен ще се задвижат, радикализират и глобализират едни други.
Колкото и да са различни условията на
техните движения, толкова са очебийни и позоваванията им едни на други.
Дигиталната мобилизация; окупацията
на публични места (площадите Тахрир,
де Сол, Синтагма, Либерти, Таксим);
възможно най-ненасилствената, антидържавна и, преди всичко, радикал-
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но-демократична организация, често
изключваща централистки институции
като партиите, същевременно обаче
включвайки искането за обществена –
тоест както политическа, така и икономическа – демократизация. Когато на
египетските протести се появиха плакати в солидарност със стачкуващите
работници в Уисконсин, пред очите ни
изникна глобалността на революционното движение. Докато едните така
учеха света на нови форми на протест
и организация, те самите можеха да
се учат именно от възприемането им
и от други, че нито свалянето на един
диктатор, нито това на военен съвет
самó по себе си води до демокрация, която да е заслужила името си. В момента,
в който в Египет бе спечелена политическата свобода на пресата, в Гърция
бяха спрени вестници (а по-късно и обществени радио и телевизионни канали), тъй като съществуването им вече
не бе икономически изгодно. Можеше
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обаче да се учи и от предходни цикли на
борба. Във Франция окупацията на Плас
де ла Републик – типично за предишните опити на Occupy и основополагащо
за движението Nuit Debout – се свърза с
политически форми, произхождащи от
традиционния запас на френските работнически борби: стачки в училищата,
рафинериите и атомните централи,
извозването на боклук и транспортния
сектор. В Гърция се съживи аржентинският урок от 2001 г., че краят на рентабилността не означава непременно
край на производството, а може да бъде
и ново начало (срвн. Tsomou 2004). Не са
ли окупираната фабрика, солидарната
кухня, самоуправляващата се болница
именно опити за излизане от принудите
на кризата и търсене на едно по-различно бъдеще? Изолирани, ще се провалят.
Много зависи от това дали множеството инициативи отдолу ще могат да бъдат отнесени една към друга по нови
начини.
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Докато революционните движения,
както и много от предшествениците
им, са заплашени от собствения си –
не на последно място, антисемитски –
разпад, по целия свят стоят в готовност реакционистки, фашистки и ислямистки движения. От Унгария, Полша
и Хърватия, през Русия, Турция и Сирия
до САЩ и Бразилия. Реакционните решения на кризата звучат като сексистка сегрегация, расистко изключване и
като исторически успешните национализъм, въоръжен кейнсианизъм, разчистване на конкуренцията, „продуктивно“ унищожение на капитал – тоест
война. В тази историческа ситуация
известната мисъл на Роза Люксембург
сякаш отново излиза на дневен ред: социализъм или варварство. Исторически
погледнато обаче самият социализъм
се е вливал в нови форми на варварството. Всеки негов световен исторически
опит за отмяна на господството се е
провалял болезнено и трайно. При все

150

това в днешно време със световната
финансова криза и глобалните бунтове либерално-демократичният модел
на капитализма също е загубил голяма
част от привлекателността, която е
имал през 1990-те години за страните
от Варшавския договор. Не може повече да бъде защитавано статуквото
в условия на криза. Не е достатъчно
да предотвратяваме най-лошото и да
поддържаме лошото. Ефективната защита срещу завръщането на фашизма
не е спасението на света, който мнимо
да се бори с него, ами създаването на
един нов свят. Единствено политиката
на солидарност ще помогне срещу политиката на разделение. На първо време
„безкрайното настояще“ на капитала
приключи. За първи път от много време
насам историята отново е отворена за
предложения.
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