
 

 Pro
priety o

f the Erich Fro
m

m
 D

o
cum

ent C
enter. Fo

r perso
nal use o

nly. C
itatio

n o
r publicatio

n o
f 

m
aterial pro

hibited w
itho

ut express w
ritten perm

issio
n o

f the co
pyright ho

lder. 
 Eigentum

 des Erich Fro
m

m
 D

o
kum

entatio
nszentrum

s. N
utzung nur für persö

nliche Zw
ecke. 

V
erö

ffentlichungen – auch vo
n T

eilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des R
echteinhabers. 

 

фРОМ И ПРОБЛЕМИТЕ НА 
"РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" 

ИНТЕРВЮ С ПРОф. Д-Р фЕРЕНЦ ЕРЬОШ 

Името на проф. g-p Ерьош е gобре познато и аВторитетно В cpegume на e8poneuckama 
научна общност - член на няkолkо научни орzанизации, тои е cpeg наи-gобрите познаВачи 
на историята на EBponeuckama nсихолоz~чесkа Hayka и неините Воgещи nреgстаВители -
фроиg, Ференци, фром, Балинm и gp. Със съзнанието, че gHec Hapogume ни В мноzо отно
шения сnоgелят egHll и същи проблеми, тои бе лloбезен ga сnоgели Вижgанията Си за 
тВорчестВото на Ерих фр ом - egUH от аВторите, koumo наи-сетне получаВат полагае
мото им се място В нашата kулmура. 

EgBa напослеgъk у нас се наблlogаВа "бум" от публukацuu, 

сВързанu с фром. Не е лu тВъме kbcHa тазu среща? 
Измuналuте gBe ZOgUHU бяха uзпълненu с uзkAloчuтелнu 
u В много отношенuя неочаkВанu събuтuя В Източна ЕВ
ропа, сВетът се сблъсkВа с благоgаmнumе u ужасяВащu 
послеguцu от разпаgането на cъBemckama uмперuя. Muc
ля, че без mезu услоВuя насmоящата среща с проuз6еgе

нuята на Epux фром бu бuла неВъзможна. 
Защото фром бе нежелан uлu поне тВъряе цензурuран 
аВтор В cmpaHume на "реалнuя' соцuалuзъм". От глеgна 
mочkа на офuцuалнаmа gържа6на ugеологuя той бе среп 

онезu "реВuзuонuсmu" шu "gребнобуржоазнu ymonucmu", 
koumo се оmkлонuха от mBbpgume послеgоВателu Ila мар
kсuзма-ленuнuзма. 

Bbnpeku многоброините публukацuu с omkbcи или няkои по
kpamku проuз6еgенuя. по мое мнение Фром Все още е непоз
нат за шuроkаmа публukа. Кои от тВорбumе му cnopeg Вас 
наи-gобре бuха преgсmаВuли същността на нег06и .. е Възг
леgu? 
ЗаВuсu kakBo преяи Всичkо uckaMe па uзтъkнем. В Унга

рuя най-напреg се пояВu ''ИзkустВото на лloбоВта", през 
1984 г., а пет ZOgUHU по-kьснО uзлезе "Зен-'буguзъм u ncu
хоаналuза" - естестВено, тоВа са Важнu проuзВеgенuя, 
но В същото Време те са значuтелно по-слабо полuтuчес
ku u соцuологuчнu. ПоВечето чuтателu несъмнено бuха 
моглu ga разберат посланuето на фром u от mях, но спо
рея мен hau-хараkmернu са ,,БягстВо от сВобоgата" u 
,Да uмаш шu ga бъgеш". 
XyмaHucm по у6ежgение, през 1960 г. Фром публukу6а "Да 
пребъgе ЧоВеkът" - соцuалuсmuчесku манифест u програ
ма; но оменно В страните, koumo опреgеляха себе си със 
същото прuлагателно, наи-яростно се отричаха 6ъзглеgи

те му и се анатемосВаха политичесkите изВogи от негоВо
то учение. Не се ли kpue myk няkаkъВ napagokc? 
HanpomuB. През целuя cu жuВот фром е бш безkомпро
MuceH kpumuk на "реалнuя соцuалuзъм". Елементuте на 
kpumuka спрямо поgобен роя соцuална органuзацuя се 
omkpuBam В тВорчесmВото му gалеч npegu mepMUHbM 
"реален соцuалuзъм" яа бъgе uзkоВан u много npegu kOMY' 
нuзмът па gouge на Власт uзВън преgелumе на СъВетс· 
kuя съloз. 
KakBu по· точно са тезu елементu на kpumuka? 
Аз лuчно не zu Вшkпам kamo самостояmеЛIIU, а kamo 
kомбuнацuя от mpu OCHoBHU елеменmа шu същностнu 
acnekmu, xapakmepHu за мuсленето на фром от най.ран
нuя ОО наii·kЪСIlUЯ му nepuog. Те са: :ltеСl>инсmВо, чuiimо 
проuзхоg omkpuBaMe В Iogаuзмаj раgukална kpumuka на 
kапumалuзма lIe само kamo соцuаЛllо·ukономuчесkа, а u 
kamo морална, псuхологuчесkа шu хараkтерологuчна cuc· 
тема, u антuаВторumарuзъм - makbB, kakbBmo го 8шk
оаме В оmношенuето lIa фром kbM полumukаmа бшо 
kamo общестВеllа оеиност, бшо kamo псuхоаllалuтUЧllа 
терапuя. Bceku eguH от mезu acnekmu е В особена u мно· 
го СЛОЖllа 6ръзlnl с то8а, koemo нарчаме "реален соцuалu
зъм" шu "соцuалuзъм от cъBemcku mun". 
Не Ви ли се стnvВа об~ че ~Временнuят марkс_uэъ!'l пос-

лuте lIa kапuталuзма (с80боgен пазар, натрупВане на Ц. 
пuталu u т. н.). 
фаkтuчесku те не го uckaxa. Целта UM lie npegu 8ruчkо 
реалuзацuя на тоталuтарната утопuя: "gukmamypa нап 
нуЖguте". ВъВежgането на "огранuчен пазар" В ивkоu 
тъи наречеllU социалuстuчесku gържаВu бu тряБВало яа 
се разглежgа kamo omcmbnka прея нарояното желанuе, 
onum яа се "неутралuзuра" потенцuалното неgоВолстВо 
u ре80лloцuонното HacmpoeHue (makbB бе случаят с полu
mukama на Каяар В zoouHume слеg 1956). Друг Въпрос е, 
че kakmo стаВа ясно напослеgъk, omcmbnkume само ycko
puxa паяането на тези режими. НезВucuмо от тоВа са
мuят Фром се улаВя В kanaHa u смесВа търсенето на ра
цuонален отгоВор с фаkтuте, гласуВаiikи go6epue на 
ХрywчоВата kонцепцuя за "гулаш-kомунuзъм", спорео ko
ято ''целта на социалuзма е яа npeoocma6u на цялото ва
селенuе уо060лстВuето оа потребяВа, koemo kапuталuз
мът оаВ8 само на малцuна". По странен, може бu пара
gоkсален Н8ЧUН фром - kakmo u мнозина от HeгoBume 
cъBpeMeHHUUU - също 6ярВаше В реВолloцuята. 
И kak Всъщност си я преgсmаВя тои? 
Самата kонцепцuя за "реВолloцuя" npu Фром е иЗП'ЬАнена 
с MecuaHcko съgърЖанuе. По gефuницuя реВолloцuята е 
процес, koiimo трансформира целостта на чо6еwkошо 
същестВуВане. Слеоо8ателно Всuчkи, koumo не успекш оа 
осъщест6ят тазu трансфермацuя, са обреченu на про
Вал u заgълЖuтелно Вопят ПО "пruХОЛО2Uчесku Термо
пор". Но 6сичku неуспелu ре60лloции хВърляш семенаша 
на н06и - В тоВа отношенuе фром пооgържа (с 8ruчkи
те му пogробностu) Възглеоа на Tpouku за " непреkыва
та реВоЛloция". 
Ще се опитате лu g~ omzoВopume u на сmария фроиgo-мар
kcиcmku Въпрос: "Защо uзобщо реВолloцuите се проВа· 
лят"? 
ОтгоВорът се HaMupa В еона xapakmepHa струkшура, ko
ято Възспuра хората оа оеост6ат спорея собст8енuте 
cu UHmepecи - тоВа е xapakmepHa струkшура, kоято пе
формuра мъже и женu 6 състоянuе на не·сВобооа. ПраВu 
zu неспособни оа жuВеят на с60бооа u те, В желанието 
cu за Власт, kоято яа ги упраВляВа, съзgаВат поkшату. 
pu, koumo nъk на с60О рея UM преооста6ят усещането за 
cuzypHocm, че ''nрuнаgлежат неОяе". Нямам HaMepeHue па 
наВлuзам В пооробностu В проблема за соцuалнообусл08е. 

нuя mun xapakmep В работите на фром. Възглeguте и 
опuсанuята на xapakmepoBu muno6e u opueHmaUUH пре
монаВат през MHO~O мопuфиkаЦIIU В негоВото т60рчест

Во - от ''Чо6еkЪRl !Сато makb6" ЯО "Анатомuя на чоВеш· 
kama gecmpykmuBHOCM". 
Но HezoBama kbcHa хараkтеролоzия преgстаВляВа може бu 
наu-gобре разработенощо u емпирично наи-обосноВаното 
обяснение В психоаналuтw,ната социална психологuя, сраВ-
нено gopu С kласичесkuте работu на Райх u AgOpHO. • 
Неза8uсuмо от тоВа аз мисля, че В cbpueBUHama на уче· 
Huemo на фром за xapakmepume е бша и е остаllала 9u, 
хоmомuята межgу "аВторuтарнuя" u "реВолloцuоннuя" 
НAU "раgukалеll" xapakmep. Тазu jJUXOMOMUR, преgпола. 

Nikolova, W., and Eroes, F., 1991: Fromm i problemite na >realnija sozialism<. Interview mit Ferenc Erös,, 
In: Westnik, Sofia 13. Mai 1991, pp. 4.
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реща по различни начuнu преguзВukателстВото на npucb· 
щото за соцuалuстuчесkата теорuя MecuaHcmBo (uMaM 
npegBug наи·Вече тоВа В соцuалuстuчесkuте ugeu от сре· 
gama на 19 Вek?) 
Да, u пър6uят е, kamo приема MecuaHcm60mo сериозно u 
го gържu kолkото се може по-gалеч от kOHkpeWHD ucmo
рuч~сkо граноцо, от 6ъзхоgоте о паgенuята на реВолю
qou u kонтрареВолюцuu, от емпuрочната gеiiстВотел
ност. Taka постъпВат Луkаш, Блох о яруго "MecoaHcku 
Mapkcucmu" от оноВа Време. Другuят начин е по 6ъз
можност MeucaHcm60mo яа се елuмuнuра, оа се лuшu со
циализмът от 6сuчkи k6ази-релuгиозни илu есхатологuч

HU acnekmu и яа се npuzogu kbM променящата се политu
чесkа u иkономичесkа реалност на съВременното общес
тВо. ТоВа е начинът, по koiimo се разВиВа 
соцuалgемоkрацuята 6 Запаgна ЕВропа. Третuят начин 
е на яуми яа се поgkрепя ,MecuaHcmBomo u 6 същото Вре
ме яа се т6ъряи, че опреgеленu услоВuя преgстаВляВат 
реализацuя на Вcuчku ugеалu, за koumo то се е борuло, 
илu че опреgелен общест6ен строб е еguнстВенuят път 

за осъщест6я6ане на MecuaHckume целu и слеgоВателно 
онзи, koiimo не 6ярВа В него, npecmbnHuk илu zлупаk. Т06а 
е начuнът, присъщ на сталuнuзма илu соцuалuзма от съ-

6emcku топ. ОчеВugно Фром прuнаgлежu kbM оназu гру· 
па послеg06ателu на марkсизма, koumo са отреkлu пос· 
леgнuте о6а начuна за "треторане" на MecuaHckume 
ugeu. МесианстВото на Фром 60ЯО началото cu от Юgа. 
uзма. Тоб ВuЖяа спасението В еяно оkончателно поморе· 
ное межgу ЧоВеk u Прuроgа, 6 kрая на отчужgенuето, В 
побеоата на npuHquna "яа бъgеш" н~я пронцопа "оа 
uмаш", а т06а е нещо, koemo не може оа се постогне с 
еguнuчен akm, от еяна партuя, kласа, о6uЖеное. 
Изkупленuето е uсторuчесkа цел, но самата uсторuя е 
безkраен процес. Ето защо аз мuсля, че Фром бе забранен 
аВтор В общестВата от cъBemcku топ nopagu неz06uя 
отkаз Оа слеg6а koiimo о оа било "лыkлн6 месuяи• 
Значи лu тоВа, че раgukалнuят антukапuталuзъм е ас· 
nekm, тясно сВързан с MecuaHcmBomo - налu ako няkои npu· 
ема MecuaHcmBomo uckpeHo, таи тряБВа ga отрuча u онезu 
cucmeмu, koumo нарушаВат OCHoBHume моралнu прuнцuпu 
на хуманuзма, обuчта u egUHcmBomo? 
Да, антukапиталuзмът на Фром е раgиkален 6 смuсъл, 
че тоб е npomu6 kапuталuзма не само kamo ukономuчес
ka и соцuална, но maka също kamo морална u псuхологu· 
чесkа состема. Осн06ен обеkт на социална kpumuka про 
Фром са тезu ороентацоо u особеностu на xapakmepa, 
koumo се опреgелят, налагат u разпространя6ат от 
"потребuтелсkuя" морал, от начuна на жu60т поо яе6и. 

за "яа uмаш". 
Естест6ено, от поgобна nepcnekmuBa слеgВа, че "реално
ят соцuалозъм" е само еона 6ерсuя на kапuталuзма. Тозо 
6ъзzлеg - осъжоането на состемоте от cъ6emcku топ 
kamo uз6ращенuе u преgателст60 спрямо оригиналните, 
ре60ЛЮЦООННU иоеи, kamo 6ъзстан06яВане на еkпслоата
цuята поя формата на зле npukpum "gържа6ен kanoma· 
лизъм" - е шuроkо разпространен аргумент: от Tpoqku 
ЯО разлuчните ноВи ле6u течения. На мен обаче ми се 
стру6а, че kpumukama от ля60 6 много отношенuя не 
успя оа разбере ucmUHckama същност Ila общест6ата от 
cъ6emcku топ. Защото тези общест6а Hokoza не боха 
моzло оа реалозорат kоято о яа е от фунkцооте ило це· 

гам, е била BaJkHa cъcma6iia част от с6етоzлеgа на ля8о
настроената HeMcka онтелогенцuя от Ваiiмарсkuя nepu· 
оя, изразяВала е HeiiHume наgежgu u страх08е прео лuце· 
то на наgигащuя се фашuзъм. Естест6ено, фром u съ6· 
ременниците му са разбрало - u аз мuсля, че тоВа е 
станало т6ъряе рано, може бu по 6реме на MockoBckume 
npoqecu - ucmuHckama прирооа на сталuнuзма; kakmo 
6ече отбелязах, през целuя cu жu60т Фром е 6ил убеgен 
kpomuk на "реалнuя соцuалuзъм", сталuнuзмъm за него е 
нещо п06ече от полuтuчесkа состема: тоб е "полоmочес· 

ko убиiiст60 на xapakmepa". 
Да, опреgеленuята u преценkите на Фром са шuроkоuзВес· 
ffiHU, Makap че поВечето от тях са gостuгналu go нас uзВън 
kOHmekcma, kamo kpamku цотато, белеJkku, "kрuлатu фра· 
зи". 
Ще pucky6aM тога6а оа споgеля лцчното со MHeHue, че 
фром споgеля амбu6алентнuте чу6ст6а - ооро u шuзоф
ренuята - на мнозuна ле6u uнmелеkтуалцu kbM СьВетс· 
kuя съюз. За тях същестВуВаха оВе OCHoBHU злuнu: полu· 
тuчесku фашизъм u "kултурен фашuзъм", ш. е. общесm. 
60 на отчужgенu kOHCYMamopu, gOMuHupaHo от мас06а· 
та kултура. В тозu acnekm kомунuзмът ом uзzлeJkgаше 
"по-малkото зло", поне В nepuoga на спiуgената Вобна 
(koiimo спорео мен ео Ва сега сВършВа), u ош mаkmuчесkа 
zлеgна точkа не бе желаmелно оа се kpumuky8a omkpumo. 
И Все nak Фром HU помага ga ж.uВеем u geiicmBaMe В gyxa на 
хуманuзма, akmuBHomo сътруgнuчестВо U еkологuчното 
съзнанuе. 

Да, но Всuчku тезu неща Воgяm В kрая на kраuщаmа ОО 

Въпроса за сВобоgата. Рух8анешо на eBponeiickume kOMY' 
нuстuчесku gukmamypu, общаmа kрuза на ш. нар. соцоа· 
лuзъм kamo npakmuka u uоеологuя по целuя сВят - Всuч· 
ko тоВа може оа бъgе gобаВено kamo ноВа глаВа kbM 
''БягстВо от сВобоgаmа". Смятам, че е оостаmъчно убе. 
guтелен ,аргументът, koiimo ще посоча kamo eguHcb8eH 
промер - нароооте на Унzaрuя, Полша, ЧехослоВаkuя u 
яруго cmpaHU се осВобоguха от Bepuzume на gukmamopc· 
kama бюроkрацuя, от еянопаршобношо упраВленuе, ош 
поВсеместната бласm на gьржаВата, kояmо kонтролu· 
раше жuВота не само В полuтuчесku, ugеологuчесku, uko· 
номuчесku, но maka също u В лuчносmен acnekm. ' 
Въпросът се2а е: kakBo праВят те, kakВo праВим Hue с 
тазu HoBonocmuZHama сВобogа? 
Възzлеgът за "сВобоgа ош" u " с80боgа яа" преgста6ля6а 
оруга 6аЖна guхотомuя В жu60та u т60рчесm60mо на 
фром. Но заg него cmou eguH фунgаментален проблем: 
можем лu 9а gефuнuраме сВобоgата "позuтu6но"? Защо· 
то В eBponeiickama соцuална псuхологuя същест6уВа тра· 
guцuя, спорео kоято сбобоgата е само отрuцателна с80· 
боgа, т. е. с80боgа от kak8amo u оа е намеса 8 жu60mа 
на лuчността илu общестВото. Досега 6сuчku onumu оа 
се оаяе позuти6но значение на kонцепцuяmа за с60боgа 
са 60gилu ЯО gukmamypa. Фром - по мое мнение - по с80б 
начин разбира тази труяност и зат06а npu9a6a на 8ъзг· 
лепа си за "с8060оа от" релuгuозно или трансценgенmал· 
но uзмеренuе. Но, за съжаленuе, Hue жu6еем 6 тозu сВяm, 
6 тази част на сВета. 

Буgапеща - Софuя 
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