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Новите идеи в политиката 
Навлизането в политическия дебат на идеи, които традиционно са се смятали за 

неполитически, е само израз на кризата на традиционната политика, т. е. на политическия 
модернизъм. Тези идеи, толкова разнородни и пъстри от 50-те, 60-те и 70-те години са 
структурирани около супер-идеята за "автономията" - "галактиката авто" според израза на Пиер 
Розанвалон1. Тази супер-идея пресича всички науки: биология, социология, политология, 
икономика, физика, философия. "Автономията" се структурира от своя страна около два полюса: 

· автоорганизацията, т. е. проблемът за регулирането на сложните системи, каквото е 
обществото; 

· автономията, т. е. проблемът за субекта на историята. 
Структурирането на тези нови идеи в политиката съвпада по същество с угасването на 

"големите митове" на ХIХ и ХХ в. и преди всичко с кризата на марксизма като най-ярка проява на 
кризата на финалистките възгледи върхи историята. От друга страна, това почти автоматично води 
до нарастване на интереса към либерализма като опозиция на марксизма, но вече в края на 70-те 
години (вж. работите на Фридрих Август фон Хайек). Основа на интереса е новият 
индивидуализъм. 

Онова обаче, което наистина е ново, е развитието на интердисциплинарното знание, 
проницаемостта на границите между отделните науки. Идеите за автономията се разработват във 
връзка с биологията, химията, физиката, кибернетиката, но веднага стават факт на обществените 
науки. В основата на новите социални идеи лежи един нов възглед за диалектиката на ред и 
безредие, на хаос и космос. Тази нова диалектика, чийто синтезиран вид би могла да бъде 
формулата, че всеки ред е пронизан от безредие (основна характеристика на самоорганизиращите се 
чрез хаотичното си движение системи), оспорва самата идея за първичния хаос, който може да бъде 
подреден веднъж завинаги било то по мерките на Бога или на Човека (т. е. на разума). 
Кибернетичните идеи за ретроакцията, за автономната система, която е причина на самата себе си, 
водят Едгар Морен до идеята за "откритите системи", които са отворени към външната среда 
енергетично и информационно. "Идеята за самовъзпроизвеждане и самоорганизация не изключва 
зависимостта по отношение на външния свят, напротив, тя я съдържа. Само-организацията 
(автоорганизацията) е всъщност авто-еко-организация", пише Е. Морен2. Няма "авто" без "еко", 
няма субект без мета-субект, а автономният субект е абсурд. Тези идеи се опитват да снемат 
противоречието между либералния индивидуализъм и марксисткия колективизъм, като изразят 
иманентната връзка на индивида и обществото. "Автономията на обществото зависи от индивидите, 
чиято автономия зависи от обществото", допълва Е.Морен3. 

Другият източник на идеите за автономията - новият поглед към либерализма - изхожда от 
традиционната либерална идея за смяната на сакралния ред от спонтанната кохерентност, т. е. 
социалното се самоорганизира, то е естествено. Оттук и централната либерална идея за автономията 
- няма единен център на социалното, изразено в образа на Адам Смит за "невидимата ръка". 
Интересът към новия прочит на либерализма се засилва по-късно - в края на 70-те години. Леви 
мислители във Франция като Иван Илич или Корнелиус Касториадис настояват върху онова, което 
можем да наречем "ляв индивидуализъм", който едновременно отхвърля либералният супер-
индивидуализъм ("съдружеското общество" на И. Илич е преодоляване на отчуждението на човека) 
и на марксисткия колективизъм (автономното общество на К. Касториадис преодолява опасността 
от илюзията на "прозрачността", защото политиката на свободата означава, че общуването създава 
индивиди). 

                                                           
1 Nouvelle histoire des idees politiques. P., 1990, p. 661. 
2 Ibid., p. 664. 
3 Ibid. 



Психоанализата и политиката: обосноваването на солидарния индивид 
Очевидно е, че психоанализата на Зигмунд Фройд не може да се сведе до медицината и има 

импликации в политическите идеи. Всъщност Фройд мисли тъкмо за човека и обществото. Фройд е 
създател на истински модерен политически мит - модел за произхода на социалното (в "Тотем и 
табу"). Елементите на този модел могат да се представят с три картини: 

1. Първичната орда, компактна и недиференцирана, съществуваща около деспотичен 
мъжкар (Деспота), който ревниво пази женските и прогонва порасналите си синове. А не е ли това 
състоянието - пита Фройд, - към което се стремят общества, обхванати от паника и страх? 

2. С убийството на Отеца от синовете, с това колективно престъпление се ражда обществото 
- диференцирано и организирано. Но това престъпление е пълно с последици. 

3. Угризенията от престъплението карат Братята, наред със самонаказанието, да въведат 
строго законодателство, което да запази целостта на "фратрията" (съдружието) чрез Табу върху 
екзогамията (Братята си забраняват да се женят в групата). А за да отпразнуват събитието и 
същевременно да прикрият ужаса му, Братята въвеждат култа към убития Отец - Тотема.4 Така за 
Фройд “в началото бе действието”, а не логосът. Обществото е създадено от активните индивиди. 
Но обществото ограничава тази активност, веднъж създадено, то е оправдание-опрощение за тази 
активност на индивида. Обществото е институция, която ограничава свободата на човека и първо 
най-непосредствената му свобода - сексуалната. 

В едиповия комплекс Фройд вижда началото на религията, морала, обществото, изкуството. 
В "Психология на тълпите и анализа на Аза" (1921 г.) той разработва по същество цялостна теория 
за политическата психология. Според Фройд индивидуалната психология е всъщност социална, 
защото в нея Другият винаги се явява като модел, подкрепа или противник. Търсейки 
психологическите механизми на създаването на тълпите, Фройд използва примерите с две силно 
организирани тълпи, каквито са Армията и Църквата. Това са двете страни на властта в обществото 
- военната и идеологическата, материалната и духовната. Феномените на тълпата като внушението, 
заразата, хипнозата Фройд обединява под идеята "либидо" - същността на тълпата е в либидалните 
отношения в нея. В тези условия проблемът за самоличността е кардинален - обектът (Шефът) заема 
мястото на идеала на Аза. Така индивидите от тълпата чрез колективния идеал се идентифицират 
един с друг. "Големият брат" (у Оруел) е блестяща илюстрация на идеята. Но Големият брат не 
съществува, той е илюзия, която е в основата на подчинението и зависимостта. За Фройд всички 
политически доктрини са под знака на религиозното, на илюзията. Ето защо той остро критикува 
идеологическите секреции от марксизма: "Произведенията на Маркс, като източници на 
откровението, заместиха Библията и Корана", пише той5. Политиката е привилегировано място за 
упражняване на илюзията. Малко е да се каже, че царят е гол, просто няма цар, а само заместители 
на заместителите (фетиши, въображаеми конструкции).  

Този своеобразен политически нихилизъм достига границите си в образа на Мойсей. 
Мойсей - създателят на евреите - е египтянин, т. е. "не-евреин", Друг. Следователно за Фройд не 
може да има собствена самоличност, която да не почива върху Другото (включително и 
политическа самоличност). Тази не-самоличност почива върху един радикален индивидуализъм - 
Другият (дори близнакът), за да стане Ближен, остава винаги радикално Друг. 

Поставяйки другостта в основата на самоличността, Фройд характеризира всяко общество 
като нестабилно, неподредено изцяло. Човек избягва от първичната орда, за да попадне в 
илюзорното царство на политическите и социалните системи. Но все пак между ордата и Държавата 
стои Субектът, въпреки обществото. Фройд отдава изключително значение на индивида. Но 
индивидът е Герой, т. е. направил е стъпката, с която е излязъл от психологията на тълпата. Героят е 
едновременно действие, но и съпротива срещу илюзията (срещу политиката, срещу културата). 

Така че Фройд е бунтар и тъкмо това дава основание на Вилхелм Райх и на много философи 
след него да подхванат идеята за синтеза на критичния марксизъм с фройдизма - явление, познато 
под името "фройдо-марксизъм". Става дума за един нов либертаризъм, повлиян и от Маркс, и от 
Фройд, и оказал изключително въздействие върху политическите идеи на 60-те и 70-те години. 
Новият либертаризъм лансира принципно новата политическа идея за самоуправлението 

                                                           
4 Freud, S. Totem et tabou.  P., Payot, p. 178. 
5 Ibid., p.673. 



(саморегулацията на сложното общество чрез индивидуалната енергия) и за индивидуализма, който 
винаги е солидаристки. 

Политика на сексуалните свободи 
С фройдо-марксизма сексуалността и забраните, свързани с нея, стават от частен 

политически проблем. Всъщност сексуалността става политически проблем след Втората световна 
война. Дебатът, дотогава само философски, става и политически и протича на основата на три 
основни теми: 

1. Сексуалността не е свързана със зачатието. 
2. Сексуалността не засяга само възрастните. 
3. Сексуалността не се подчинява на нормите, посочващи позволените източници на 

желание и удоволствие.6 
Макар въпросът за сексуалността без зачатието да е поставен още в началото на века от 

неомалтусианците в просветителските им кампании, все пак през 1920 г. във Франция (!) е приет 
закон, забраняващ контрацепцията (в сила до 1967 г.). Въпросът е повдигнат през 50-те години от 
феминистките движения. Намесва се и папа Павел VI с енцикликата си Humanae vitae, където 
заявява, че сексуален акт, който не цели зачатие, е безчестен. До края на 60-те години основен 
елемент на критиката срещу държавната (т. е. политическата) забрана на контрацепцията е 
проблемът за "страха от зачатие", който изкривява човешките взаимоотношения, потиска човека. 
След това обаче на преден план изниква проблемът за "пълното разполагане с тялото" 
(феминисткият лозунг е: "Дете - ако искам, когато искам"). Така абортът вече е представен като 
право (макар и крайно средство), а не като антитеза на контрацепцията. 

“Сексът без възраст” поставя в центъра на дебата въпроса за социалните ограничения. 
Сексуалните табута се разглеждат от фройдо-марксизма като средство за запазване на социалния 
ред. Вилхелм Райх пише в “Сексуалната революция”: “Потискането на детската и младежката 
сексуалност е механизъм, чрез който се конструират характерни структури, осигуряващи 
политическото, идеологическото и икономическото подчинение.7” 

От друга страна, това е репресия срещу сексуалните изживявания на децата (които, както се 
оказва, се проявяват твърде рано). Внушението за “запазването на девствеността” до сватбата 
поражда у девойките всъщност чувство на срам към секса и ги прави неподготвени. През 1950-те и 
1960-те години в европейските общества това се де-драматизира и е част от по-общия процес на 
модернизация. Като цяло в резултат от това в някои страни (като Франция) е намалена възрастта на 
пълнолетието от 21 на 18 години. В това отношение северните протестантски страни са “по-
напред”. В Швеция например сексуалното образование в училищата е въведено още през 1935 г. 

Темата за “секса без норми” има още по-дълбоки последици. Става дума за това, дали 
“нормалният секс” (под което най-често се разбира хетеросексуалният секс) не е обществено 
предписание, целящо господство и подчинение. Редица изследвания в САЩ, Франция и други 
страни от края на Втората световна война показват, че хомосексуалните практики съвсем не са 
толкова екзотични. Въпреки това до края на 60-те години в много западни страни хомосексуализмът 
се третира като душевна болест и дори се преследва от закона. Във Франция например 
политическите движения на хомосексуалистите се свързват с крайните леви, тъй като 
комунистическата партия го обявява, наред с гошизма, за явление от етапа на “загниването на 
капитализма”. Един от знаменитите лозунги на тези движения е: “Пролетарии от вси страни - 
сношавайте се!” (перифраза на лозунга от Манифест на комунистическата партия) 

Въпросът е политически, доколкото част от левите смятат, че репресиите срещу 
хомосексуалистите са част от ограниченията върху гражданските свободи. За феминистките 
движението за признаването на правата на хомосексуалистите има и друго измерение - това е 
практика, която освобождава жената от традиционната й роля на задоволител на мъжките желания. 

Дебатът е и отражение на протичащата сексуална революция. Но по същественото е, че тези 
въпроси в политически план силно разграничават "десните" от "левите" - сексуалната революция е 
елемент на раждането на новия, левия индивидуализъм, на бунта на личността срещу обществото, 
организирано в Държава (либерална или тоталитарна - няма особено значение). Онова, което 
                                                           
6 Вж. Nouvelle histoire des idees politiques. P., 1990, p. 682. 
7 Цит по: Nouvelle histoire des idees politiques. P., 1990, p. 686. 



изглежда особено съществено, е, че политическото общество започва да гледа на частния живот на 
човека не просто като на "частна сфера", сдържана в определени рамки от Държавата, а като на 
политически проблем, който е от важно значение за самия живот. Парадоксално е, но бунтът срещу 
модернизма води до разширяването на хоризонта на политиката в полза на индивида. 
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