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Въведение 

Първата половина на настоящия XXI век е особено рискова за оцеляването 

на човечеството. Както през изминалите векове, така и понастоящем, през пър-

вата половина на века се извършва преместване на центъра на световната тър-

говия. Досега всяко преместване, всеки сблъсък между стария център и новия 

претендент се решава чрез световни войни. Сегашният сблъсък, обаче има една 

особеност, която го прави рисков за оцеляването на човечеството. Това е фак-

тът, че както старият център (САЩ), така и новият претендент (Китай) и "веч-

ният" арбитър (Русия) са ядрени сили. Дали човечеството ще оцелее при ядре-

ния сблъсък между тях е много сериозен проблем. 

Особено рисков е периодът 2017-2025 год. Този период е съдбоносен за чо-

вечеството. Защо? 

Защото в този период войните, които водят американският англосаксонски и 

американският еврейски елити по целия свят могат да се превърнат в световна 

ядрена война. Това е период, в който се наслагват три рискови фактора. Все-

ки от които сам по себе си е много опасен. А наслагването им рязко повишава 

вероятността от трансформиране на войните, които водят американският англо-

саксонски и американският еврейски елити в световна, гибелна за човечеството 

и планетата ядрена война. Подчертавам – вероятността! Тоест, гибелта на чо-

вечеството не е предопределена. Ако знаем рисковете, ние, обикновените хора, 

можем да се противопоставим на унищожаването на човечеството и планетата 

от американския англосаксонски и американският еврейски елити. 

Първият рисков фактор е свързан с особеностите на периода, в който се на-

мира световната икономика. Както отбелязахме, понастоящем става премества-

не на центъра на световния пазар от САЩ в Китай. Винаги досега, през първата 

половина на всеки век избухва остро съперничество между стария център на 

световната търговия и новия претендент. Това съперничество протича в услови-

ята на световна криза и се решава чрез световни войни. 

Вторият рисков фактор е, че в периода 2017-2025 год. започна възходящата 

фаза на американския военен бюджет. Именно в такава фаза американският 

англосаксонски и американският еврейски елити правят големи войни.1 А една 

голяма война може да прерастне в световна ядрена война. 

                                                           
1
 По време на нисходящите фази на военния бюджет американският англосаксонски и 

американският еврейски елити също правят войни. Например в периода на нисходящата 

фаза на американския военен бюджет (2008-2016 год.) американският англосаксонски и 

американският еврейски елити разпалиха две войни – в Либия и в Сирия. Но това са отно-

сително "малки" войни. 
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Третият рисков фактор е, че в периода 2017-2025 год. американският прези-

дент е републиканец. Понастоящем именно в мандатите на републиканските 

президенти американският англосаксонски и американският еврейски елити 

разпалват големите войни. 

България, като част от Европа и най-вече като част от НАТО е в особено 

рисково положение. През 80-те и 90-те години на ХХ век американският англо-

саксонски и американският еврейски елити поставят във васална зависимост 

европейските елити, и в частност българския политически елит. Васалитетът 

довежда до това, че агресивният военно-политически блок НАТО във все по-

голяма степен развива своята военна инфраструктура на територията на Европа 

и на нашата страна. Ние, европейците и в частност – българите, във все по-

голяма степен сме въвлечени във войната, която американският англосаксонски 

и американският еврейски елити водят срещу руския, китайския, иранския, си-

рийския, иракския и пр. народи. Това е изключително опасно за Европа и за 

нашата страна, защото сме обект на руското ядрено оръжие. Въвличането ни 

във войната между стария – САЩ, и новия – Китай, центрове на световната 

търговия превръща страната ни във "фронтова" територия. Това е огромен риск 

за бъдещето на България. 

Освен глобалните рискове, развитието на България е изправено и пред зна-

чителни локални – вътрешни, рискове. Локалните рискове са свързани преди 

всичко с вътрешния ритъм на социално-икономическото и политическото раз-

витие на страната ни и с традицията процесите на концентрация и централиза-

ция на капитала в България да се "ускоряват" чрез периодичното изтребление 

на нацията във войни. Успоредно се задълбочава моралната деградация на 

българската политическа класа и свързаните с това политическа нестабилност, 

васално поведение, увеличаване на държавния дълг и пр. Съществуват и риско-

вете от етнически вражди на нашата територия. 

В периода 2017-2025 год. става наслагване на локалните и глобалните рис-

кове. В най-буквалния смисъл на думата българският народ е поставен пред 

възможността да бъде подложен на изтребление и страната ни да бъде напълно 

опустошена. 

Ето защо в настоящата монография ще разгледаме подробно локалните и 

глобалните рискове за България и света в периода 2017-2025 год. 

Интересът ни към локалн и глобалните рискове "кристализира" постепенно. 

За това има три основни причини: 

Първата е отвращението ни към агресивните войни, които американският ан-

глосаксонски и американският еврейски елити започват в края на 90-те години 

и началото на новия век. Имаме предвид войната срещу Сърбия, започнала през 

1999 год., войната в Афганистан 2001 год., срещу Ирак 2003 год., срещу Либия, 

Сирия и пр. Очевидно е, че тези войни не са случайни. Очевидно е, че светът 

сега се намира в особен, много рисков за човечеството период. Какъв е този 



9 

период и какви са рисковете за човечеството – това е въпросът, който застана 

пред нас? 

Втората причина е, че проблемът за локалните и глобалните рисковете е ес-

тествен и логичен резултат от работата ни над дългите вълни на Кондратиев.  

В хода на тези изследвания ние се запознахме с интересната теория на руския 

учен Владимир Пантин за четирите фази на еволюцията на световния пазар. Тя 

има голям евристичен заряд. Успоредно с това, задълбочавайки се в изучаване 

на цикличността на световната история, на трудовете на Арнълд Тойнби, Фер-

нанд Бродел и пр., на демографските, на политическите и пр. цикли, стигнахме 

до извода, че освен дългите вълни на Кондратиев, трябва да изследваме и сто-

годишните цикли в еволюцията на световния пазар, които се състоят от две 

дълги вълни на Кондратиев. 

Третата причина е започналата през 2008 год. световна финансова криза. Та-

зи криза започна като ипотечна, но бързо се превърна във финансова, а след 

това в икономическа. Нашите изследвания върху тази криза показват, че тя е 

специфична криза и че нейното евентуално повторение крие огромни рискове за 

съществуването на България и света. 

За да се вникне в същността на рисковете пред съвременното общество е не-

обходимо добре да се познават характеристиките, закономерностите на социал-

ната динамика. Ето защо най-напред разглеждаме каква е същността на социал-

ната трансформация като основна форма на социална промяна в процеса на чо-

вешкото развитие. Разглеждаме посоката и цикличността на развитието, както и 

какви са причините, механизмите и формите на социалните трансформации. 

След това представяме две теории, възлови за изследване на рисковете – теори-

ята на Улрих Бек за световното рисково общество и на Нейоми Клайн за капи-

тализма на бедствията. Правим критика на идеологемата за "неолибералната" 

същност на съвременния капитализъм. Разглеждаме глобални и локалните рис-

кови фактори за съществуването на България и света. Накрая се разкриват рис-

ковете за междуетническите отношения в България и за националната сигур-

ност от идеологията и политиката на неоосманизма. 

Книгата обобщава изследвания от много дълъг период. Доста от тях са пуб-

ликувани. Поради това част от цитиранията на В.И. Ленин са от неговите Изб-

рани произведения, а друга част от второто (последно) издание на неговите 

Събрани съчинения. Това е свързано с възможностите за достъп на проф. Геор-

ги Найденов, които са различни за този продължителен период. Така или иначе 

Георги Найденов се извинява за това, че цитира Ленин от две различни издания. 
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Глава първа. Същност на понятията 

1.1. Понятията развитие, промяна и социална трансформация 

Понятието "развитие" е възлово в социалните науки и в частност в социоло-

гията. Едно от основните направления (течения, парадигми, школи) в тази наука 

са развитийните теории. И това е естествено. Защото всеки един социален 

организъм както функционира, така и се развива. Двете понятия означават раз-

лични видове промени. Функциониране, в най-общ план означава обмяна на 

вещество, енергия и информация между съставните части на едно цяло. То е, 

така да се каже, динамика в кръг. Често, когато се говори за цикличност, се 

има предвид именно кръгова динамика – промени, при които става връщане в 

изходното положение. Развитие също означава промяна. Промяна е най-

общото понятие. Промяна са всякакъв вид изменения – и спонтанни, и постиг-

нати чрез целенасочени действия, в социума. Понятието "промяна" обхваща 

измененията на социалната система, или на нейните компоненти, и на трите 

равнища на цялото – макро, мезо и микро. Промяна са измененията както в по-

сока на усложняване и по-добра адаптация на обществото към околната среда, 

така и процесите на дегенерация в обществото. Понятието развитие е по-тясно 

понятие. Всяко развитие е промяна, но не всяка промяна е развитие. Развитие са 

такива промени, които са свързани с диференциация и интеграция на компонен-

тите на социума, с неговото усложняване, водещо до по-успешна адаптация към 

измененията на околната среда. Усложняването може да протича в рамките на 

старото качество, тоест да е свързано с еволюционни промени, но то може до-

веде и до качествен скок, тоест да е свързано с революционни промени, с пре-

минаване на по-висше ниво на съществуване на социума. Дегенеративните 

промени в обществото не са развитие. Друг е въпросът, че едни промени, които 

на мезо или микроравнище са дегенеративни, на макроравнище могат да се 

окажат част от развитиен процес, доколкото стават предпоставка за зараждане 

на елементите на ново качество. 

Качествените скокове в развитието се означават с понятието социална транс-

формация. Социална трансформация, това са качествените изменения в об-

ществото, това са съществени промени в обществените отношения и съзнание, 

и социалните институции. В развитието на човечеството има три големи соци-

ални трансформации, може да каже трансформации от първи порядък. Това са: 

а) възникването на родовото общество; б) прехода от родово към съсловно об-

щество; в) прехода от съсловно към капиталистическо общество. В рамките на 

всеки тип общество има различни етапи. Характерът на обществата през раз-

личните етапи е съществено различен. Преходът от един, към следващ етап, 

също става чрез социални трансформации – например преходът от първобитно 
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стадо към матриархат, от матриархат към патриархат и пр. Това са социални 

трансформации от втори порядък. 

В социология има много класификации на типовете общества, в които не се 

прави разлика между първия и втория вид социални трансформации. И съот-

ветно класификациите "раздробяват" развитието и формулират много повече 

типове общества. При цивилизационния подход за първа възлова социална 

трансформация се счита "неолитната" революция – тоест преходът от присвоя-

ваща към произвеждаща икономика, свързан с появата на земеделието и ското-

въдството. Втората възлова социална трансформация се свързва с така нарече-

ното "осево време", през V-VI век на новата ера, когато се осъществява прехода 

към средновековието. Третата възлова социална трансформация, счита руската 

цивилизационна школа, се осъществява в момента, и е свързана с прехода от 

сегашния "чувствен социокултурен строй" към "хармоничен интегрален строй". 

Различните науки – история, икономика, социология, антропология, културоло-

гия, теория и история на цивилизациите и пр., по различен начин определят 

възловите точки в историческото развитие. Но за всички науки, социалните 

трансформации от първи порядък – възникването на родовото общество, прехо-

дът от родово към съсловно общество и преходът от съсловно към капиталис-

тическо общество, са несъмнено важни и значими. 

1.2. Проблемът за посоката, цикличността, целта  
и смисъла на социалното развитие 

Въпросите за посоката, цикличността, целта и смисъла на социалното разви-

тие са вълнували хората от възникване на човешката цивилизация. В ранните 

фази на развитието на човечеството, тези проблеми (и особено тяхното ядро – 

проблемът за цикличността) са осмисляни чрез митологията и по специално 

чрез митовете за умиращия и възраждащия се бог – например в египетската и 

гръцката митология, а също и в религиозните представи. Чрез тези митове и 

религиозни представи се е фиксирал, съхранявал и предавал от поколение на 

поколение натрупаният емпиричен опит на различните племенни общности и 

ранни държави (протодържави) за ежегодните природни цикли, свързани със 

смяната на сезоните. Обогатени с наблюдаваните от жреците космически цик-

ли, тези знания имали голяма практическа значимост за своевременното и рит-

мично извършване на различните сезонни селскостопански дейности. 

По късно през древността, а след това и през средновековието, когато въз-

никват класовите общества и когато религиозните представи добиват система-

тична форма в религиозните доктрини, и се институциализират, възникват раз-

лични есхатологични учения. Те виждали посоката, целта и смисъла на соци-

алното развитие и на индивидуалната съдба, в борбата между доброто и злото 

начало, и съответно в задгробното наказване на грешниците и награждаване на 
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праведниците. В световните религии – християнство и ислям, важен пункт на 

религиозната доктрина е очакването на "края на света" и "страшния съд", когато 

всички живи и живяли ще бъдат съдени според делата си. 

Освен в полето на религията проблемът за посоката, цикличността, целта и 

смисълът на социалното развитие се разработва и в полето на възникналото в 

този период философското познание. По-специално тази проблематика се раз-

работва във философия на историята. В това поле се разработват проблемите – 

Има ли прогрес и води ли той до някакво крайно "съвършено" състояние на 

обществото? Историята детерминирана ли е? Каква е ролята на необходимостта 

и на случайността в историята, а също и на "великите личности"? Има ли цик-

личност в историческото развитие и какъв е неговият характер? и пр. Връх на 

философското осмисляне на тази проблематика през новото време са лекциите 

на Хегел (1770-1831) по "философия на историята". В рамките на своята цялос-

тна концептуална система за "абсолютната идея", той се стреми да отиде отвъд 

отделните емпирични исторически факти и да разбере историческото развитие в 

много по-широк контекст, анализирайки неговата същност и основни движещи 

сили. Той разглежда човешката история като трети етап в саморазвитието на 

абсолютната идея – връщане на абсолютната идея към самата себе си и разгръ-

щане на нейното съдържание в различните видове човешко съзнание и дейност. 

В този период – новото време (тоест след английската буржоазна революция) 

се утвърждават частните социални науки – икономика, социология, политоло-

гия, демография и др. Важен момент в тяхното развитие са изследванията на 

икономическите, политическите, демографските, и пр. цикли. 

Забележителни успехи постига икономическата наука в изследване на цик-

личността на икономическото развитие. Най-детайлно са изучени така нарече-

ните "производствени цикли" – средносрочни във времево отношение – 7-11 

години, които са свързани с оборота на промишления капитал (цикли на  

К. Жугляр). Има още три вида икономически цикли, които са сравнително доб-

ре изучени – къси цикли, свързани с оборота на търговския капитал – 3-5 годи-

ни (цикли на Д. Китчин), цикли с продължителност около 20-25 години (строи-

телни цикли на С. Кузнец) и дългите вълни на Н. Кондратиев – 45-60 години, 

свързани с възпроизводството на инфраструктурата и смяната на технологиите. 

Политологията също успешно изучава цикличността на политическите от-

ношения – например вълните на демократизация на Хънтигтън, вълните на по-

литически реформи и контрареформи, на електоралните цикли и пр. 

В демографията се изучават "вековните цикли" и "хилядогодишните трендо-

ве". Демографските цикли оказват изключително силно влияние върху ритъма 

на социалното развитие. През древността и средновековието (при родовите и 

съсловните общества), до промишлената революция и утвърждаването на капи-

талистическия начин на производство върху неговата адекватна основа – едрата 

промишленост, тяхното влияние – на демографските цикли (заедно с климатич-
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ните промени), е определящо. Последователните преходи към по-съвършени 

оръдия на труда и технологии и по-развита социална организация, в голяма сте-

пен се е определяло от смяната на цикъла "демографски взрив-демографска 

криза". Разбира се, смяната на технологиите и социалната организация на свой 

ред, е влияело върху ритмиката на демографските процеси. 

След утвърждаването на капиталистическия начин на производство, опреде-
лящо влияние върху социалното развитие и социалната ритмика вече имат цик-
лите в икономиката (всеки вид цикличност – икономическа, технологична, по-

литическа, културна, демографска и пр. си има собствени закономерности, но 
между тях има взаимодействие и взаимни влияния). Във връзка с проблема, с 
който се занимаваме – социалните трансформации, специално внимание заслу-
жават дългите вълни на Н. Кондратиев. Именно те оказват най-съществено 
влияние върху социалните трансформации, върху прехода от един вид капитали-
зъм към друг, върху последователната смяна на етапите на социално-
икономическото и политическото развитие на отделните страни и света като цяло. 

Много интересна е концепцията на В. Пантин, за циклите в еволюцията на 
международния пазар. Опирайки се на концепцията Кондратиев и на изследва-
нията на Ф. Бродел, той определя четирифазов цикъл в еволюцията на между-
народния пазар, обхващащ два пълни кондратиеви цикъла. От XVIII досега са 
минали два пълни цикъла (1753-1873; 1873-1969), в момента се намираме в тре-

тия цикъл, който според него ще продължи до 2041 год. 
Сегашното разбиране за цикличността не е, че цикълът е "движение в кръг" и 

връщане към изходното начало. Цикличността в развитието на обществото се 
разглежда като колебания около равновесни точки под влияние на вътрешни и 
външни причини. Тези равновесни точки се променят във времето, тъй като 
първо, самата обществена система се саморазвива, и нейният вътрешен хомеос-
тазис постоянно се променя. Второ, тъй като под влияние на постоянно проме-
нящата се околна среда (природна и социална) обществената система е прину-
дена допълнително да се "самонастройва". Всеки социален организъм, така да 
се каже, "резонира" и синхронизира своите ритми с ритмиката на околната 
природна и социална среда. Общественото развитие можем да си представим 
като разширяваща се спирала, при която всяка следваща витка като че ли 
повтаря основни характеристики на предишната, но те вече са с нови качества. 
"Прогресисткият" подход, който разглежда крайно опростено социалното раз-
витие – като еднопосочно, насочено към изграждането на "съвършено" общест-
во (например вулгаризираният "марксизъм" на официалната идеология на бив-
шите "социалистически" страни, или концепцията на Фукуяма за "края на исто-
рията" и установяването на "съвършената" либерална демокрация), в момента 
не се ползват с научен престиж. 

В следващата глава ще разгледаме проблема за причините и механизмите на 
социалната промяна през призмата на двете основни направления в социология-
та – функционализма и теориите за конфликта. 

 



15 

Глава втора. Причини и механизми  
на социалната промяна. Парадигмата на функционализма – 

Конт, Спенсър и Парсънз. Марксистката парадигма 

2.1. Причини и механизми за социалната промяна и развитието 

В древността и средновековието причините за социалното развитие и соци-

алните промени се търсят в действието на свръхестествени сили, често персо-

нифицирани в множество богове, а впоследствие в един бог. Но още тогава с 

възникването на философията, причините за развитието на обществото започ-

ват да се търсят не вън, а вътре в самото общество. Тоест социалното развитие 

започва да се разбира като саморазвитие. Този възглед е свързан с появата още 

в древността на диалектическото мислене. Най-висок връх на диалектическо-

то мислене е творчеството на големия немски философ Хегел. Неговият възглед 

е идеалистически (обективен идеализъм) – той вижда причините за развитието 

в разгръщането в три последователни етапа на "абсолютната идея". Той откри-

ва и трите закона на диалектиката, които са най общият механизъм, чрез който 

се осъществява развитието на природата, обществото и човешкото мислене. 

Това са законът за единството и борбата на противоположностите, закона за 

преминаване на количествените натрупвания в качествени изменения и законът 

за отрицание на отрицанието. 

Във всяка конкретна форма на движение на материята тези закони се проявя-

ват по специфичен начин. В социалната форма на движение на материята те се 

проявяват в два общи за тази форма на движение на материята закона – законът 

за съответствието на производителните сили и производствените отношения и 

законът за диалектиката на икономическата база и надстройката. Те са открити 

от Карл Маркс, благодарение на неговия материалистически възглед за соци-

алното развитие. Същността на тези закони и механизмите на тяхното действие 

ще разгледаме по-нататък, когато представяме възгледите на К. Маркс. Там ще 

разгледаме и същността на материалистическото разбиране на историческия 

процес и разликата му от идеалистическото разбиране. Преди това, да видим 

какви са възгледите на класиците на социологията Конт, Спенсър и Парсънз за 

причините и механизмите на социалната промяна. Те са представители на пара-

дигмата на функционализма – Конт е предтеча на функционализма, Спенсър е 

създател на тази парадигма, Парсънз е най-видният представител тази парадиг-

ма през ХХ век. 

От множеството философски и социологически школи избираме тези две – 

функционализма и марксизма, защото: а) Те са алтернативни – за функциона-

лизма естественото развитие на обществото е по еволюционен път, социалните 
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революции са болестно и нежелано явление, докато за марксистката парадигма 

(тя се нарича още развитиен анализ, или теории за конфликта), революциите са 

естествена форма за развитие в обществото; б) Влиянието на тези две парадиг-

ми в обществените науки е най-голямо. 

Не бива, обаче, да се абсолютизира разликата и "алтернативността" на функ-

ционализма и развитийния анализ. Безспорно функционализмът акцентира по-

вече върху функционирането, а създаденото от Маркс направление върху раз-

витието, но и двете включват и едното, и другото. Нещо повече, може да се ка-

же, че използването на инструментариума на двете направления е напълно съв-

местимо. Когато се изследват процеси в период на еволюционно развитие, фун-

кционализмът е отлична методология. А когато се изследва период на револю-

ционна трансформация, марксизмът е незаменим теоретичен инструмент. Така 

че няма проблем марксовото разбиране за материално-практическата дейност 

като източник на развитието, да се съвместява с функционалното разбиране за 

диалектиката между потребностите и дейностите за тяхното задоволяване. По 

времето на "социализма" "българската школа" за "социологическата" структура 

на обществото например прави опит за такова съвместяване. Доколко е успешен 

е друг въпрос. 

2.2. Парадигмата на функционализма – Конт, Спенсър и Парсънз 

2.2.1. Възгледите на Огюст Конт (1798-1857) 

О. Конт е създател на науката "социология". Той е създател и на нов подход 

в обществените науки – позитивизма. От времето на Конт и досега този подход 

е може би най-влиятелният сред обществените науки. Впрочем самото възник-

ване на социологията е резултат на прилагането на позитивизма в изучаването 

на обществото. Позитивизмът има положителна роля за преодоляване на 

идеалистическото разбиране на социалното развитие. При него се разграни-

чава познаващият субект от обекта на познанието. Обектът на познанието съ-

ществува вън от съзнанието и не зависи от него. Позитивна наука е науката, 

която не се занимава с химери, а с реални неща. Тя е чужда на отвлечени и без-

полезни умозрителни разсъждения и спекулации. Позитивната наука основава 

изводите и обобщенията върху наблюдението и описанието на емпиричните 

факти и изключва намесата на всякакви чувства, на морални, политически и др. 

предубеждения, позовавания на вярата и т.н. Рационалните обобщения трябва 

да са свободни от влиянието на ценности.2 Въпреки, обаче, безспорната поло-

жителна роля за преодоляване на идеализма в разбирането на историческия 

                                                           
2
 Виж: Фотев, Г. История на социологията. Том 2. УИ "Св. Климент Охридски", С., 1993, 

стр. 15. 
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процес, възгледите на Конт все пак носят неговия – на идеализма, отпечатък. 

Какво имаме предвид? 

В основата на възгледите на Конт за развитието на човешкото общество ле-

жи неговата концепция за развитието на човешкия интелект. Човешкият ин-

телект преминава през три исторически стадия: 1. Телеологически, при който 

човешкият интелект борави с фикции. Приписва на природните процеси свръ-

хестествена същност. Обожествява ги. 2. Метафизичен, при който божествените 

причини се подменят с абстрактни и неизменни същности. Подходът е умозри-

телен. 3. Позитивен. При него чрез прилагане на наблюдение и чрез експери-

менти, нещата се изследват такива каквито са. 

а) Как според Конт е възможно съществуването на обществото, как ста-

ва функционирането, как се подържа общественият ред? За Конт светът е 

система. Обществото също е система. Съществуването на една система предпо-

лага и изисква съществуването на съгласие между компонентите, които я съста-

вят. Противоречията имат негативно значение. Те заплашват съществуването на 

системата. За съществуването на обществото изключително значение има нали-

чието на консенсус между неговите компоненти. В раздела "Социалната стати-

ка" Конт разглежда обществото като цялост, като система от съ-съществуващи 

социални явления, които се намират в състояние на социален консенсус. Ос-

новна клетка на обществото, последният неразложим социален елемент е се-

мейството. То е първичният и базисен социален феномен. По-високото равнище 

на социалната система са социалните групи, класи или касти. Те възникват на 

основата на общественото разделение на труда. Особено важна роля играе 

групата на хората, които се занимават с интелектуален труд. Тази група 

играе ключова роля за постигането на социалния консенсус. Равновесието на 

социалното цяло зависи от взаимодействието на три фундаментални фактора – 

материално-практическата дейност, съвкупността от чувства и системата от 

идеи, или теоретичната дейност. Именно последната дейност – на идеите, е от 

особена важност за подържането на консенсус, за нормалното функциониране 

на обществената система. Тази дейност се упражнява от учените. Поради това 

те заемат най-високото място в социалната йерархия. Следващото ниво са ин-

женерите, чиято дейност е в сферата на материално-практическата дейност. Те 

превръщат теоретичните конструкции в технически процедури и ги прилагат в 

производството. Под тях е пролетариатът, който реализира практически техни-

ческите знания. 

б) Как се осъществява развитието на обществото, как се извършва соци-

алната промяна? Функционирайки, обществото в същото време се и развива. 

Основен двигател на развитието е дейността на учените. Третият етап в разви-

тието на познанието – на позитивната наука създава качествено нова динамика 

в развитието на обществото. От една страна, опознаването на природните про-

цеси такива каквито са, е предпоставка за развитието на индустрията. От друга 
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страна, е предпоставка за координиране на интересите на различните социални 

групи, класи, касти и за постигането на социален консенсус. Освен този най-

важен фактор на социалната промяна, има и друга група фактори, които са оба-

че с по-малка значимост. Това са климата, расата, нарастването на броя на насе-

лението и др. Те оказват въздействие върху развитието на разделението на 

труда, а и стимулират интелектуалното и нравственото развитие на различните 

общества. Тяхното въздействие се отразява на темповете, с които се развиват 

отделните общества. Характерът и насоката на развитието, обаче се определя от 

развитието на човешкия интелект. На всяка фаза в развитието на интелекта – 

телеологичната, метафизичната и позитивната, отговаря своеобразна конфигу-

рация от определени форми на икономика, политика, изкуство и социална орга-

низация в най-общ план. 

Видно е, че Конт плаща данък на доминиращото в неговото време идеалис-

тическо разбиране на историческия процес. Но все пак, разбирането му е много 

по-реалистично, от преобладаващите в това време, и е изиграло определена 

роля за налагането на материалистическото разбиране на историческия процес. 

За Конт промяната, развитието може и трябва да се извършва само по еволю-

ционен път. Социалните революции са недопустима, нежелателна форма на 

социална промяна. Индустриалното общество е социократия. Той е противник 

на политическия плурализъм. Според него демократичните движения са анар-

хистични. В индустриалното общество мястото и функциите на политиците се 

заемат от социолозите. 

2.2.2. Възгледите на Хърбърт Спенсър (1820-1903) 

а) Каква е същността на обществото? Х. Спенсър разглежда обществото 

като агрегат от човешки индивиди. Но не всеки агрегат от индивиди е общест-

во. Само агрегати, в които индивидите са в трайни отношения, се превръщат в 

общество, което е нещо повече от съставящите го индивиди. Една от най-

съществените характеристики на обществото е, че подобно на живите организ-

ми, и за разлика от неорганичната природа, то притежава свойството "растеж". 

В човешките общества се развиват процеси на структурна и функционална ди-

ференциация. Структурно-функционалната диференциация е свързана със за-

силване на взаимната зависимост между елементите, органите и техните функ-

ции. При развитите общества се обособява три главни подсистеми: 1. подсисте-

ма за управление; 2. подсистема за производство; 3. подсистема за разпределе-

ние. Главните подсистеми на обществото преминават последователно през раз-

лични етапи на вътрешна структурна диференциация. Например в произвежда-

щата система на различните еволюционни стадии на обществото постепенно се 

отдиференцират отделни производствени отрасли. Задълбочаващата се "про-

мишлена специализация" води до съответна структурна и функционална дифе-

ренциация в разпределителната система, до развитие на комуникациите и т.н. 
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Между трите основни подсистеми на обществото, следователно има тясно вза-

имодействие и взаимни влияния. Намирайки се в тясна функционална връзка, 

трите подсистеми образуват едно цяло, а именно – човешкото общество. Всяка 

от основните подсистеми има една основна социална функция. Управленската 

система има функцията да регулира социалните процеси, произвеждащата сис-

тема да произвежда материални блага и услуги, разпределителната – да разпре-

деля благата и услугите. 

б) Как се осъществява равновесието, от една страна, и развитието на 

обществото, от друга страна? Функционирайки, социалният организъм се на-

мира в равновесие. Спенсър разграничава два типа равновесие – външно и 

вътрешно. Външното равновесие е равновесието на социалния организъм със 

социалната среда. То бива два вида: 

- Когато липсват изменения в околната среда, социалният организъм актуализи-

ра (тоест подновява) изработените механизми на взаимодействие с околната среда; 

- Когато настъпват сериозни изменения в околната среда, се изработват нови 

механизми за адаптация. 

Вътрешното равновесие на социалния организъм се основава на динамич-

ното взаимодействие между основните социални потребности и социалните 

дейности, чрез които тези потребности се задоволяват. Липсата на възмож-

ност за задоволяване на някоя основна социална потребност стимулира разви-

тието на дейности, чрез които тази потребност може да бъде задоволена. Колко-

то по-сложно, структурно и функционално е диференцирано обществото, тол-

кова повече фактори за постигане на равновесие действат, социалната интегра-

ция е по-широка и по-дълбока. 

Спенсър е привърженик на либерализма. Той приема отделните човешки ин-

дивиди за основни, първични единици на социалния организъм. И съответно, за 

него проблемът за равновесието на социалната система е свързан със съгласу-

ването, с "консенсуса" между "особената структура и дейност на обществото, и 

особената структура и дейност на хората". 

Силен момент в разбирането на Спенсър е, че той не се стреми да изгради 

универсален модел на обществото. За него всеки конкретен социален организъм 

се намира в постоянно развитие, в постоянна еволюция. Социалните организми 

преминават през различни стадии, при които тяхната структура, вътрешна орга-

низация и пр. са съществено различни. Най-висше е промишленото общество. 

При него принудата, като регулативен принцип на поведението на хората отс-

тъпва на заден план. Стопанската дейност става независима от политиката. От-

хвърля се деспотизма във всички области на живота. Все по-голяма част от хо-

рата участват в управлението, което се превръща в самоуправление. Личността 

е автономна в своето самосъзнание и разсъждения. Отношенията между хората 

са на договорна основа, а не на основата на принудата. Например в сферата на 

производството, отношенията между работодателя и работника се основават на 
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основата на доброволната воля и съгласие и на двамата. Доброволни са и раз-

личните политически и обществени обединения, например партии, профсъюзи, 

лиги и т.н. Правителството в промишленото общество съществува, за да обс-

лужва волята на гражданите, а не обратното, както е при военното общество. 

В основата на всички тези характеристики лежи принципно различният ха-

рактер на промишлената дейност в сравнение с хишническата, грабителска дей-

ност. Принципно различният – съзидателният характер на промишлената дей-

ност води до изменения в цялостната структура на обществото. И което е осо-

бено важно – до изменения в господстващите убеждения и мнения. За Спенсър 

общоприетите убеждения и мнения играят изключително голяма роля за нор-

малното функциониране, за цялостта на обществото. 

2.2.3. Възгледите на Толкът Парсънз (1902-1979) 

Толкът Парсънс е най-голямата фигура на функционализма през ХХ век. 

Както и Спенсър, той разглежда обществото като система от взаимосвързани 

части. Елементарната клетка на системата е "социалното действие". Всъщност, 

обществото е съвкупност от индивиди, всеки от които извършва широка гама от 

социални действия. Дадено социално явление или обществото като цяло, може 

да бъде разбрано, ако добре се изучи природата на елементарната клетка. Соци-

алното действие Парсънс разглежда като ядро, субстанция на социалната роля. 

Ето защо за него структурата на обществото, това е институционализиран 

набор от социални роли, или устойчиви модели на взаимодействие между ин-

дивидите с различен социален статус. 

Интегрирането на индивидите в обществото се осъществява чрез два механизма: 

* Чрез социализацията. Процес на усвояване на социални роли. Тоест процес 

на усвояване на културни образци, ценности, норми на поведение и т.н. Основ-

ни ценности според Парсънс са собствеността, парите и властта. 

* Чрез социалния контрол. Социалният контрол се поддържа чрез негативни 

и позитивни санкции. Целта на социалния контрол е да принуди индивидите да 

изпълняват социалните си роли. 

Парсънс изработва универсален модел на обществото. Според него има че-

тири вида основни функции, които гарантират съществуването на обществото: 

а) функцията за адаптиране, тоест предпазване от неблагоприятните въздейст-

вията на околната среда. б) функцията да се поставят цели. в) функцията за ин-

тегриране. г) подържане на формата чрез основните ценности. 

Всяка от тези функции се поддържа от определени социални институции, от 

определени подсистеми. Например адаптирането се осъществява от икономи-

ческите институции, поставянето на целите от политическите институции, ин-

теграцията от правото, подържането на основните ценности от семейството, 

училището, църквата. От своя страна, всяка от тези социални институции, за да 

има устойчиво съществуване, трябва да изпълнява четирите функционални 
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изисквания – адаптация, достигане на целите, интеграция и съхраняване на фор-

мата. Например икономиката, която е подсистемата осигуряваща адаптирането 

на социалната система към околната среда, има, според Парсънс, следните под-

системи: инвестиционна подсистема, чрез която става нейната адаптация; про-

изводствена и разпределителна подсистема, чрез която тя постига целите си; 

организационно-предприемаческа подсистема, чрез която се интегрира; култур-

ни и мотивационни ресурси, чрез които съхранява формата. Всяка от тези под-

системи, от своя страна, също има четири подсистеми, които осигуряват адап-

тацията, достигане на целите, интеграцията и съхраняването на формата. 

Възгледите на Парсънс са безспорно много интересни и продуктивни. Той 

оказва силно влияние върху развитието на американската и световната социо-

логия. Но в неговите теоретични построения има доста изкуствени елементи, 

резултат на стремежа му да "напъха" всички социални институции в четири-

функционалната схема. 

2.3. Марксистката парадигма 

2.3.1. Същност на материалистическото разбиране  

на историческия процес 

"Материалистическото разбиране на историята, пише Енгелс, изхожда, от 

положението, че производството, а след него и размяната на неговите продукти, 

е в основата на всеки обществен строй; че във всяко излизащо на историческата 

сцена общество разпределението на продуктите, а с него и разделянето на об-

ществото на класи или съсловия се определя от това, какво се произвежда и как 

се извършва размяната на произведените продукти. Оттук следва, чe първопри-

чините на всички обществени промени и политически преврати трябва да сe 

търсят нe в главите на хората, не в тяхното растящо разбиранe на вечната исти-

на и справедливост, а в измененията на начина на производство и на размяната; 

тe трябва да се търсят НЕ във философията, а в икономиката на съответната 

епоха. Пробуждащото се разбиране, че съществуващите обществени институ-

ции са неразумни и несправедливи e само признак, че в начините на производс-

тво и във формите на размяната съвсем незабелязано са станали такива измене-

ния, на които вече не отговаря общественият строй, скроен по мярката на ста-

рите икономически условия. От това следва още, че и средствата за отстранява-

не на разкритите злини трябва също да са налице – в повечe или в по-малко раз-

вит вид – в самите изменили се производствени отношения. Трябва не да 

изнамирамe тези средства в главата, а да ги откривамe с помощта на главата в 

наличните материални факти на производството."3 

                                                           
3
 Енгелс, Ф. Развитието на социализма от утопия в наука. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч., 

т. 19, стр. 214. 
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Материалистическото разбиране на историческия процес заслужено сe свър-

зва с името на Маркс. Едва от средата на XIX век, когато Маркс създава този 

метод, той започна да се налага в обществените науки. Колкото по-развито e 

eдно общество, толкова в по-висока стeпeн в обществените науки се прилага 

материалистическото разбиранe на историческия процес. Тъй като нашата стра-

на е още в ранна фаза на капиталистическо развитие, в нашитe обществени нау-

ки все още доминира идеалистичeското разбиране на историческия процес.  

В предходния период – на така наречения "социализъм", в продължениe на 45 

години, официалната идеология си слага етикета на "исторически материали-

зъм", а всичкитe нейни обяснения на най-новата история на "социалистическа" 

България и на "социализма" са идеалистичeски. Тази инерция се проявява и 

понастоящем. И в момента обяснението на най-новата българска история и на 

социалната промяна след 1989 год. e идеалистическо. И дветe буржоазни рево-

люции – дeвeтосептемврийската 1944 год., и 10-то ноемврийската 1989 год. се 

обясняват с доктринални причини, а нe с обективното, естествено развитиe на 

обществото, с усъвършенстването и развитието на производството и формитe 

на размяна. 

Освен инерцията в подхода, наследен от 45 годишната доминация на идеа-

лизма, това може да се обясни и с класовите интeрeси на управляващия елит. 

Идeалистичeското обяснение на историческия процeс позволява рeактивиранe 

на двата архетипа – а) на архетипа "черното минало – светлото бъдeщe"; б) на 

архетипа "изкупителна жертва" след 10.11.1989 год. Чрез тези архетипи се ма-

нипулира общественото съзнаниe и сe създават възможностти за безпрепятст-

вено източване на националния доход и националното богатство в ръцете на 

управляващата класа. 

Идеалистическото разбиране на историческия процес е първично и има сво-

ите дълбоки гносеологически и класови корени. То е естествен наследник на 

митологичното и теологичното мислене. В продължения на векове историята е 

схващана като постепенно осъществяване на идеи, и то, както казва Енгелс, 

винаги като на любимите идеи на самия философ. Историята несъзнателно, но 

по силата на необходимостта работи за осъществяването на известна мислена, отп-

ред определена цел. На мястото на действителните, неразкрити връзки, се поставя 

някакво несъзнателно и постепенно осъзнаващо се мистериозно провидение. 

Една от причините за това, че за разлика от философията на природата, къде-

то материализмът от най-дълбока древност е почти равностойно по влияние 

течение, докато в обществознанието материализмът почти липсва до средата на 

XIX век, е в разликата между обществото и природата. За разлика от природата, 

в развитието на обществото действащите лица са само хора, които са надарени 

със съзнание, действат обмислено или под влиянието на своите страсти, работят 

с оглед на определена цел. "Нищо не се извършва без съзнателно намерение, 

без желана цел." Какъвто и да е ходът на историята, хората я правят такава. 
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Анализирайки историята, идеализмът стига до идейните двигатели на истори-

ческия процес, но не отива по-нататък да търси техните причини. 

Материалистическото разбиране на историческия процес не отрича идеите, 

като мотивировка на социалните действия. Но материализмът търси какви са 

причините за появата на тези идеи. И то на идеи, които раздвижват големи маси 

хора, цели народи, а във всеки отделен народ – цели класи. И то не за краткот-

райни бунтове, а за продължителна социална активност, която завършва с голя-

ма социална промяна. 

Възникването на материалистическото разбиране на историческия процес е 

свързано с развитието на капиталистическия начин на производство. Той е изк-

лючително динамичен, променящ природната и социалната материя, опиращ се 

на развитието на науката и техниката. Рационализмът е същностна негова чер-

та. Рационалното познание на природните закони неизбежно създава предпос-

тавки и за рационално познание на социалните закони. Освен това, при капита-

лизма класовите борби, и съответно материалните интереси, които са техни-

те движещи причини, стават твърде явни и контрастни. Историците Гизо, Ти-

ер, Миние, Тиери във Франция разглеждат френската революция като резултат 

на класови борби. 

Но заедно с тях, и дори преди тях, редица философи стигат до важни догатки 

относно движещите сили на историческия процес и отношението между духов-

ната и материалната страна на обществения живот. Шарл Монтескьо казва, че: 

"Законите сe намират в твърде тясно съотношение с онези начини, чрез които 

различните народи си изкарват средствата за съществуване." Освен това, той 

извежда съдържанието на законите от политиката, от формата на управление. 

Тоест той има догатка и за едно от най-важните диалектични отношение в надс-

тройката.4 

Рационални мисли за възникването на частната собственост и държавата из-

казва Жан-Жак Русо. Според него, частната собственост възниква вследствие на 

това, че хората, благодарение на присъщата им по природа способност за усъ-

вършенстване, създават нови средства за производство и започват земеделие. 

По-съвършените оръдия подобряват обработката на земята, водят до появата на 

богатството и съответно на частната собственост. Тя поражда делението на об-

ществото на богати и бедни и борбата между тях. Засилващата са борба води до 

необходимостта от държава, която да защитава частната собственост на богати-

те. Русо не е, разбира се последователен в материализма си. Той счита, че бога-

тите са измамили бедните, и следователно сега, когато той е разкрил измамата, 

вече няма пречки за установяване на справедливото обществено устройство. 

Тези негови очаквания са неоснователни и наивни. 

                                                           
4
 Какво е съдържанието на понятието "надстройка" ще разгледаме след малко. 
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Материалистически тези развиват и просветителите Холбах и Хелвеций. 

Според тях човекът с всичките си стремежи, възгледи и чувства е продукт на 

социалната среда, в която той живее. 

Френските историци, за които споменахме, пишат, че за да се разберат поли-

тическите институции, трябва да се изучават различните слоеве, които същест-

вуват в обществото, и техните взаимоотношения. За да се разберат тези различни 

обществени слоеве, трябва да се познава естеството на поземлените отношения. 

Още по-нататък стигат социалистите-утописти. Сен-Симон, например, не 

просто обяснява събитията по времето на френската революция с класовите 

отношения и с промяната на собствеността, но отива по-нататък, като обясня-

ва развитието на имуществените отношения с промените в промишленото про-

изводство. С потребността от развитието на индустрията той обяснява премина-

ването на общественото богатство от ръцете на феодалите в ръцете на буржоа-

зията. Производството, според него, лежи в основата на измененията в общест-

вения живот. 

Голямо значение за възникването на материалистическото разбиране на ис-

торическия процес има и трудовата теория за ценността, разработена от Адам 

Смит и Давид Рикардо. 

Както се вижда, епохата на буржоазните революции е свързана с появата на 

редица догатки за материалните причини, които стоят в основата на големите 

исторически събития. Цялостен вид това ново разбиране за обществото и за 

историческия процес добива в творчеството на Карл Маркс и Фридрих Енгелс. 

За пръв път в напълно определена теоретична форма новото разбиране е разра-

ботено в "Немска идеология". Това произведение е писано през 1845-1846 год. 

В него Маркс и Енгелс правят критика на доминиращото тогава в германския 

идеен живот младохегелианско идеалистическо разбиране на общественото 

развитие. Това е изключително богато произведение. В него можем да намерим 

почти всички основни идеи на материалистическото разбиране на историческия 

процес. Категориалният апарат все още не е окончателно кристализирал. В про-

изведението производствените отношения например се означават с термина 

"форми на общуване", "начин на общуване". Терминът "форми на собственост" 

фактически обема цялото съдържание на категорията обществено икономическа 

формация. Но както казахме, основните идеи на материалистическото разбира-

не на историческия процес в цялостна форма можем да намерим именно в това 

произведение. 

В него Маркс и Енгелс пишат: "Начинът, по който хората произвеждат необ-

ходимите им средства за живот, зависи преди всичко от свойствата на самите 

тия средства, които те заварват в готов вид и които подлежат на възпроизвеж-

дане. Този начин на производство трябва да се разбира не само в смисъл, че е 

възпроизводство на физическото съществуване на индивидите. Това е по-скоро 

определен начин на дейност на дадени индивиди, определен облик на тяхната 
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жизнена дейност, техен определен начин на живот. Каквато е жизнената дей-

ност на индивидите, такива са и самите те. Това, което те представляват, следо-

вателно съвпада с тяхното производство – съвпада както с това, какво произ-

веждат, така и с това как произвеждат. Какво представляват индивидите – това 

зависи следователно от материалните условия на тяхното производство"5 Разг-

ледана по този начин историята е последователна смяна на човешки поколения, 

"всяко от които използва материалите, капиталите, производителните сили, 

завещани му от предишните поколения; по силата на това, дадено поколение, от 

една страна продължава наследената дейност при напълно изменени обстоятел-

ства, а от друга – видоизменя старите условия чрез напълно изменена дейност". 

Историческото развитие има формата на разширяваща се спирала, всяка витка 

на която е дейността на едно поколение по преобразяване на наследените от 

предишното поколение, "...определена сума от производителни сили, истори-

чески създадено отношение към природата и на индивидите един към друг". 

Материалистическото разбиране на историческия процес позволява да се 

търсят в социалните явления необходимост и закономерност, да се разкриват 

най-общите закони на функционирането и развитието на обществото. 

2.3.2. Основни закони на социалното развитие, според марксизма 

Основните закони на социалното развитие, според марксизма, са: 

а) Закон за съответствието на производствените отношения на характе-

ра и степента на развитие на производителните сили. 

Този закон, в най-ясна форма е даден от Маркс в прочутия му предговор към 

произведението му "Към критиката на политическата икономия", писано през 

1859 год. 

"В общественото производство на своя живот, пише той, хората влизат в оп-

ределени, необходими, независими от тяхната воля отношения – производстве-

ни отношения, които отговарят на определено стъпало от развитието на техните 

материални производителни сили. Съвкупността на тези производствени отно-

шения образува икономическата структура на обществото, реалната база, върху 

която се издига една правна и политическа надстройка и на която отговарят 

определени форми на общественото съзнание. Начинът на производството на 

материалния живот обуславя процеса на социалния, политическия и духовния 

живот изобщо. Нe съзнанието на хората определя тяхното битие, а, напротив, 

тяхното обществено битие определя съзнанието им. На известно стъпало от 

своето развитие производителните сили на обществото влизат в противоречие 

със съществуващите производствени отношения, или – което е само юридичес-

ки израз на същото – с онези отношения на собственост, в границите на които 

те са се движили дотогава. От форма на развитие на производителните сили 

                                                           
5
 Маркс, К., Ф. Енгелс. Немска идеология. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч., т. З, стр. 21. 
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тези отношения се превръщат в окови за същите. Тогава настъпва епоха на со-

циална революция. С изменението на икономическата основа настъпва по-бавен 

или по-бърз преврат в цялата огромна надстройка. При разглеждането на такива 

преврати трябва винаги да се прави разлика между материалния преврат в ико-

номическите условия на производството, който може да се установи с точността 

на природните науки, и правните, политическите, религиозните, художествени-

те или философските, накъсо идеологическите форми, в които хората осъзнават 

този конфликт и го разрешават с борба. Както за отделния човек не може да се 

съди по това, което той мисли за себе си, така за една епоха на преврати не мо-

же да се съди по нейното съзнание. Напротив, това съзнание трябва да се обяс-

ни въз основа на противоречията на материалния живот, въз основа на същест-

вуващия конфликт между обществените производителни сили и производстве-

ните отношения. Никога една обществена формация не загива, преди да са се 

развили всички производителни сили, за които тя дава достатъчно простор, и 

никога нови, no-висши производствени отношения на настъпват, преди матери-

алните условия за съществуването на същите да са узрели в недрата на самото 

старо общество. Ето защо човечеството си поставя винаги само такива задачи, 

които можа да разреши, защото при по-внимателно разглеждане винаги ще са 

окаже, че самата задача възниква само където материалните условия за нейното 

разрешаване са вече налице, или най-малкото се намират в процес на формиране."6 

Характерът на обществено икономическата формация (ОИФ) се определя от 

начина на производство.7 

Начинът на производство има две структурни единици: А. производителни 

сили; Б. производствени отношения. 

Производителните сили са: а) хората като работна сила, б) средствата за про-

изводство. 

Хората са работна сила със: своите физически способности за труд; своята 

квалификация и професионални умения; 

Средства за производство са: оръдията на труда; предметът на труда; усло-

вията на производството. 

Производствени отношения са: а) формите на собственост; б) формите на 

разделение на труда; в) формите на разпределение на благата. 

                                                           
6
 Маркс, К. Към критиката на политическата икономия. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч.,  

т. 13, стр. 8, 9. 
7
 Понятието "обществено-икономическа формация" означава общество на определена 

степен на историческото развитие, общество със свой специфичен характер. Обществено-

икономическата формация е цялостна саморазвиваща и саморегулираща се система. Нейни-

ят характер се определя от начина на производство и най-вече от най-важния негов елемент – 

системата на производствени отношения. Понятието "обществено-икономическа формация" 

е идентично с понятието "обществен строй". В историята на човечеството са се сменили три 

обществени строя – родово общество, съсловно общество и капиталистическо общество. 
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Какво е същността на закона за съответствието на производствените отно-

шения на характера и степента на развитие на производителните сили? Какво 

означава "съответства"? 

Означава, че различните степени на развитие на производството са свързани: 

1. С различни форми на собственост; 2. С различни форми на разделение на 

труда; 3. С различни форми на разпределение на благата. 

Например натуралното производство, при което основното средство за про-

изводство е земята, е свързано с дребната частна собственост, или с феодална 

собственост. При него разделение на труда почти липсва. Слаборазвита е раз-

мяната и търговията. При едрото капиталистическо възпроизводство, при което 

основно средство е машината, основната форма на собственост е акционерният 

капитал, има силно развито разделение на труда и широко разгърната стокова 

размяна. 

Съответствието на производствените отношения на развитието на произво-

дителните сили няма статичен характер. То съществува като тенденция. Съот-

ветствието постоянно се нарушава, а в резултат на социална промяна отново се 

възстановява на ново равнище. Основната причина за появата на дисбаланс е 

динамичният характер на производителните сили. Тяхното развитие е свързано 

с активността на нови социални слоеве. Създавайки нови производствени въз-

можностти, тези слоеве се нуждаят от нови форми на отношения с привилеги-

рованите класи. Които от своя страна, се стремят да запазят статуквото. Въз-

никва социален конфликт, който рано или късно се решава в полза на новите 

слоеве, които са двигатели на социалния прогрес. 

Производствените отношения, на свой ред оказват силно влияние върху раз-

витието на производителните сили. Оптимален вариант е, когато те съответст-

ват на степента на развитие на производството. Тогава играят ролята на главен 

ускорител на икономическото развитие – така е например в България през 50-те 

и 60-те години. Но в обратния случай, може да се стигне до продължителна 

стагнация, както е например в България през втората половина на 70-те и през 

80-те години. 

Производителните сили и производствените отношения в единство опреде-

лят начина на производство. 

б) Друг основен закон на марксизма е, че начинът на производство е оп-

ределяща сфера на социалния живот. 

Начинът на производство слага своя отпечатък върху характера и начина на 

функциониране и на останалите сфери на обществото. Как? 

Б.1. Производството е материална предпоставка за съществуването на об-

ществото. То създава средства за съществуване на хората. Човечеството не би 

могло да просъществува, ако спре да произвежда дори една седмица. Както не 

може да спре да потребява, така не може да спре и да произвежда. 
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Б.2. Производството в една или друга форма, пряко или косвено субордини-

ра всички останали сфери и дейности на хората. Енгелс пише, че "Оръдията на 

дивака обуславят неговото общество точно в същата степен, в каквато най-

новите оръдия обуславят капиталистическото общество". Във всяко общество 

съществува тенденция към типизация на различните дейности. Производството 

е най-мощната и първична подсистема. Тя постоянно въздейства на останалите 

подсистеми, в значителна степен определяйки техния характер. Например кла-

сата, притежаваща икономическата власт, винаги се стреми, и обикновено успя-

ва, да завладее и политическата власт. Видът на семейни отношения също мно-

го зависи от начина на производство. Едни са например семейните отношения 

при присвояващата икономика (тогава има матриархат), други са те, когато в 

резултат на появата на земеделието и скотовъдството се преминава към произ-

веждащата икономика (тогава има вече патриархат). 

Б.3. Степента на развитие на производството определя мащабите и формите 

на обединение на хората. Преди овладяването на метала, когато основни средс-

тва за производство са лък и стрела, заострен прът, каменни брадви, топори и 

пр., възникват малки, ограничени социални общности – общини, родове. По-

късно, с развитието на производството и материалното благосъстояние възник-

ват племена и племенни съюзи. Използването на метала и производството на 

принаден продукт водят до възникването на класи и съответно държавна ор-

ганизация. Нацията е резултат на капиталистическия начин на производство – 

общ икономически живот, общ пазар и пр. Сега в момента съвременните форми 

на политическа интеграция, например Европейският съюз и др., също са резул-

тат от мощни интеграционни процеси в материалното производство. 

в) Друг важен общ закон на общественото развитие е за диалектиката 

(съответствието и нарушаването на съответствието) между икономическа-

та база и надстройката. 

Икономическа база, това е системата на производствените отношения на 

даден етап от развитието на обществото. 

Надстройка на обществото, това е сложна система от: а) политическите, 

правните, етическите, естетическите, религиозните, философските, и пр. въз- 

гледи и идеи и съответните на тях; б) организации и учреждения; в) идеоло-

гически обществени отношения. 

Политическите, правните, етическите, естетическите, религиозните, фило-

софските, и пр. възгледи и идеи, и съответстващите на тях отношения се нари-

чат идеологически, защото те са пречупени през социално-класови и социално-

групови интереси. 

Какви са взаимодействията между икономическата база и политическата, 

правната, религиозната и пр. надстройки? 

В.1. Базата определя надстройката. 
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Всяко общество има своя база и своя надстройка. Водеща страна в това про-

тиворечие е базата. Тя определя характера, основното съдържание и ролята на 

надстройката, а също и основните насоки в нейното изменение. 

Надстройката е свързана пряко не с начина на производство като цяло, а с 

едната му страна – производствените отношения. Нейната връзка с произво-

дителните сили е косвена. Не може надстройката, или отделни нейни компо-

ненти да се извеждат пряко от начина на производство. 

Определящата роля на базата спрямо надстройката се изразява в: 

- Замяната в процеса на социалната революция на една база с друга води и до 

смяната на един тип надстройка с друг; 

- Измененията, които се извършват в характера, съдържанието и ролята на 

надстройката от eдин и същи тип, в рамките на един и същи тип общество, сe 

обуславят от измененията, които са станали преди това в икономическата база 

на този тип общество; 

- Характерът на базата определя характера на надстройката. Например ико-

номическата база на капиталистическото общество е свързана с наличието на 

две основни класи – капиталисти и работници. Техните противоречиви иконо-

мически интереси определят и противоречивия, в определени периоди и анта-

гонистичен, характер на идеологическите им отношения. 

- Определящото въздействие на базата спрямо различните съставки на надс-

тройката е различно. То се различава по своята сила и интензивност, а също и 

по механизма си на въздействие. Различните съставки на надстройката подобно 

на различните етажи на една сграда "отстоят" на различно разстояние от ико-

номическата база. Най-силно и непосредствено влияние на базата изпитват по-

литическата и правната надстройки, които стоят непосредствено над икономи-

ческата база. Те са най-чувствителни към измененията, които стават в базата. Те 

най-бързо реагират на тези изменения. Онези елементи на надстройката, които 

са по-отдалечени от базата – например философията, естетиката и пр., изпитват 

опосредствуваното (чрез политиката), и затова не така силно влияние на базата. 

При някои видове надстройка влиянието на базата е пряко, при други пряко и 

косвено, а при трети – само косвено. 

В.2. Надстройката оказва обратно – активно влияние въпху развитието 

на икономическата база. 

* Надстройката има относителна самостоятелност спрямо базата. След 

като възникне, надстройката придобива известна самостоятелност на развитие 

по отношение на базата. Колкото по-близо до базата се намира един елемент на 

надстройката, толкова по-пряко тя му въздейства, и следователно, толкова по-

малка e неговата относителна самостоятелност. Обратно, колкото по-отдалечен 

е един елемент, толкова, по-голяма e неговата самостоятелност. 

Относителната самостоятелност на надстройката се изразява преди всичко в 

това, че всеки вид надстройка – право, политика, религия, естетика, eтика, фи-
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лософия и пр. сe развива, съобразно свои специфични закони. Второ, изразява 

се и в "изоставането" на надстройката – а) като цяло, или б) на отделни нейни 

eлемeнти от развитието на базата. Трето, възможно е и относително "изпревар-

ване" на отделни елементи на надстройката по отношение на базата. Надстро-

ечни идеи могат не само да отразяват съществуващото положение, но и да мар-

кират нови тенденции на развитиe. Четвърто – проява на относителната самос-

тоятелност е и взаимодействието на различнитe части на надстройката помежду 

им. Те са органично свързани, активно си взаимодействат и проникват eдна в 

друга. Всяка съставка на надстройката оказва no-силно, или по-слабо, пряко или 

косвено влияние върху всички останали. Същото сe отнася и до отношенията 

между компонентите на отделните "етажи" на надстройката. 

Възникването на една нова надстройка винаги става чрез "надграждане". 

Има приемственост в развитието на отделните "етажи" на надстройката. Тоест, 

при изграждането на една нова надстройка, освен новата база, влияние оказва и 

нейната стара надстройка. Всичко цeнно, съществено, от предишните надстрой-

ки влиза в сградата на новата надстройка. Има периоди, когато по политически 

причини изцяло се е отричала каквато и да е ценност на старата надстройка. 

Такова е например "пролеткултовското" отричане на културното наследство в 

Русия след Октомврийската революция, маоистката "културна революция" и 

др. Такъв подход е крайно вреден. 

Степента на приемственост е различна през различните епохи, при различни-

те цивилизации и при различните видове надстройки. Колкото по-радикален e 

превратът в икономическия строй на обществото, толкова по-малка е приемст-

веността. Колкото по-близо до базата е съответният етаж на надстройката, тол-

кова по-малка е приемствеността и обратно. 

* Надстройката оказва обратно активно въздействие върху развитието 

на икономическата база. При определени обстоятелства тя играе решаваща 

роля в извършващите се социални промени. Така е например при революция. 

Различните части на надстройката не влияят еднакво върху базата. Би могло 

да се каже, че колкото дадена част от надстройката се намира по-близо до база-

та, толкова по-пряко и по-силно е нейното обратно въздействие върху базата. И 

обратно – колкото е по-отдалечена, толкова по-слабо и по-опосредствано е ней-

ното въздействие. 

Надстройката не е еднородна. Различни елементи на надстройката са свър-

зани с различни слоеве и класи. В зависимост от това каква роля играе дадена 

класа в момента в обществото, ролята на нейната надстройка може да е поло-

жителна или отрицателна. Една нова, прогресивна надстройка въздейства върху 

социалните процеси двояко. От eдна страна, чрез нея става ликвидирането на 

старата база и на елементите, които стоят в нейна защита. А от друга, чрез нея 

се създават на елементите на новата икономическа база. 
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Заключение от проф. Г. Найденов: Имах добрия шанс да усвоя марксистката 

парадигма в СУ "Св. Климент Охридски", в период, когато преподавателският 

състав беше много силен. Добрин Спасов, Кирил Василев, Исак Паси, Елка Па-

нова и др. бяха много силни преподаватели. Впоследствие, в качеството ми на 

редовен докторант в АОНСУ (Академия за обществени науки и социално уп-

равление към ЦК на БКП) имах възможност спокойно и задълбочено да изуча 

основни произведения на Маркс и Енгелс – Капиталът, Немска идеология, Ан-

тидюринг и пр. Имам претенция, че отлично съм усвоил марксистката методо-

логия. Това ми помогна още преди 10.11.1989 год. да започна изследователска 

работа върху отношенията на собственост в България по времето на "социализ-

ма". Използвах нов метод на изследване – разглеждах собствеността като отно-

шения на отчуждаване и присвояване на принаден продукт между социални 

субекти. Успях да направя осем публикации по този проблем. Впоследствие, 

след 10.11.1989 год. прилагането на марксистката методология ме доведе до 

лансиране в публичното пространство на нова парадигма в изследване на същ-

ността на "социалистическите" революции, на "социализма", и на държавната 

собственост. Тази парадигма – буржоазна революция, държавен капитализъм, 

групова собственост, се оказа извънредно мощен теоретичен инструмент. Ана-

лизите и тезите ми вървяха значително пред фронта на официалната наука. Из-

ползването на марксизма като методология ни позволи, заедно с доц. Калоян 

Харалампиев да направим клъстерен анализ на видовете капитализъм, което 

създаде ново проблемно поле в световната наука. Позволи ни да изследваме 

дългите дълни на Кондратиев при "социализма". Позволи ни понастоящем да 

изследваме локалните и глобалните рискове в България и света. Тоест, марксо-

вата парадигма доказа чрез нашите изследвания своята евристичност и голям 

изследователски потенциал. 
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Глава трета. Социалните революции  
като основна форма на социална трансформация –  

Сорокин, Ленин и Сталин 

Основна форма на социална промяна са революциите. Ще разгледаме въз- 

гледите за революциите и в частност за най-голямата революция на ХХ век – 

Октомврийската революция 1917 г. в Русия на трима теоретици и в същото 

време активни участници в тази революция – Питирим Сорокин, Владимир 

Илич Ленин и Йосиф Висарионович Сталин. 

3.1. Възгледите на Питирим Сорокин за революциите
8
 

3.1.1. Етапи на революцията 

На пръв поглед във възгледа на Сорокин има противоречие. В началото той 

пише, че всяка велика революция има три етапа: 

- Първият, това е периодът, когато става освобождението от предишния ти-

раничен режим. През този период настроението на широките слоеве на общест-

вото е под знака на радостта от освобождението и очакванията за успешни ре-

форми и по-добър живот. Този период е краткотраен. Правителствата през този 

период са с хуманистични нагласи, тяхната политика е мека, нерешителна и 

често безсилна. 

- Вторият период е деструктивен. Революцията, подобно на ураган, помита 

всичко по пътя си. Тя унищожава не само отживелите времето си, но и все още 

жизнеспособни обществени институции и ценностти. Унищожава се не само 

старият елит, но и "много творчески лица и групи". Правителствата през този 

период са безжалостни, тиранични, кръвожадни. 

- Третият период е конструктивен. След като е унищожила всички контраре-

волюционни сили, революцията започва да създава новия социален и културен 

ред. Освен новите ценности и институции се реанимират и някои стари. 

След това обаче той разглежда революцията като състояща се от два етапа – 

първият е собствено революционният, а вторият етап е така наречената "конт-

рареволюция". Ако се вгледаме внимателно обаче, ще видим, че първият етап 

от втората класификация обхваща първия и втория етап от първата класифика-

ция. Така че всъщност противоречие няма. 

 

                                                           
8
 Сорокин, П. Социология революции. Изд. РОССПЭН, 2005. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
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3.1.2. Типични черти 

Революциите се различават много помежду си. Но в същото време в револю-

циите има голямо множество явления, които се повтарят. Тоест революциите 

имат много общи, типични черти. А именно: 

- Революциите са съпътствани с жестокости, зверства, убийства и пр. 

- Става смяна в поведението на хората, в тяхната психика, идеология, цен-

ности, вяра и пр. 

- Става изменение в биологическия състав на населението, в неговото възп-

роизводство и подбор. 

- Деформира се цялата социална структура на обществото. 

- Сериозни промени настъпват във фундаменталните социални процеси. 

Уместен е въпросът – защо Сорокин използва термина "деформира", а не 

"формира". Всяка една революция "деформира" социалната структура на об-

ществото. По-точно разрушава старата социална структура. Но и формира нова 

социална структура. Използването на понятието "деформира" е показателно за 

отношението на П. Сорокин към революциите. Какво е то? 

3.1.3. Оценка за революцията 

Оценката на Сорокин е отрицателна. Според него революциите са най-

лошият начин за подобряване на материалните и духовните условия на живот 

на масите. Революцията е социална болест. Революцията е масово отклонение 

от нормите на социалния порядък. Когато тези отклонения са ограничени, те се 

наричат престъпления, а когато са масови и водят до сваляне на стария режим, 

се наричат революция. Колкото и постижения да има революцията, те са придо-

бити на чудовищна и непропорционална цена. Революцията е наказание на 

аристократичните класи за техния паразитизъм, разпуснатост, некадърност и 

неизпълнение на социалните им задължения. Но тежестта ѝ се стоварва преди 

всичко върху бедните, трудещи се маси. По-точно: 

- революциите не социализират хората, а ги биологизират; 

- не увеличават, а съкращават базовите свободи на хората; 

- не подобряват, а правят по-лоши икономическото и културното положение 

на работническата класа. 

В противоположност на революционните промени, Сорокин изтъква друг 

начин за социални промени – реформи, при които: 

- Не се насилва човешката природа и базовите човешки инстинкти. 

- Преди реформите се провежда детайлно изследване на конкретните соци-

ални условия. 

- В началото се провежда малък по мащаби социален експеримент и ако той 

е успешен, тогава се прилага в голям мащаб. 

- Реформите се провеждат в рамките на правото и с конституционни средства. 
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3.1.4. Причини за революцията 

Според Сорокин причините за революция можем да търсим в две групи факти. 

Първата и непосредствена причина за всяка революция, според него, е сил-

ното потискане на базови инстинкти на болшинството население при което е 

невъзможно дори тяхното минимално удовлетворение. Става дума за следните 

базови инстинкти: 

- храносмилателния рефлекс, който се потиска чрез глад; 

- инстинкта за самосъхранение, който се потиска чрез масови убийства, екзе-

куции и кървави зверства; 

- инстинкта за колективно самосъхранение, който се потиска чрез оскверняване 

на религиозните светини, чрез масови арести, чрез публични оскърбления и пр.; 

- незадоволени в масов мащаб потребности от жилище, облекло и пр.; 

- половия инстинкт, който се потиска чрез похищения, чрез насилване на же-

ни и дъщери, чрез липсата на условия за неговото задоволяване и пр.; 

- собственическия инстинкт, който се потиска чрез концентрацията на богат-

ствата в много малка група хора; 

- инстинкта за самоизява, който се потиска чрез лишаване от възможности за 

творчество и игнориране на техните качества и възможностти; 

- инстинкта за борба и съревнование и за свобода, който се потиска чрез ог-

раничаване на възможностите за предвижване, за изказ на собствено мнение и пр. 

Според Сорокин количеството на потиснатите инстинкти и силата на потис-

кането влияят на характера на революцията. Колкото по-голямо е потисничест-

вото, толкова по-мощна е революцията. Потискането на инстинктите има още 

едно измерение. Става дума за това, че човек мери собственото си положение 

спрямо предходното и спрямо това на другите. Така че дори в абсолютна стой-

ност репресиите да не са много силни, ако те са много по-силни спрямо пред-

ходния период и спрямо околните народи, може да се стигне до революция. 

Другата група факти са свързани с поведението на управляващите социални 

групи. Дори и първата група факти да е налице, ако управляващите противо-

действат ефективно, бунтовете ще бъдат задушени и до революция няма да се 

стигне. Ако обаче, силите, които подържат социалния ред, не са способни на 

ефективно противодействие, революцията е неизбежна. Паразитизмът, демора-

лизацията, разпуснатостта на управляващите в съчетание с потискането на ба-

зовите инстинкти, неизбежно водят до революция. Към тази група фактори спа-

да и способността на управляващите за самообновление. Те трябва да държат 

отворени каналите, по които талантливи представители на низините достигат до 

социалния връх. Трябва да има действен механизъм на социална селекция, така 

че индивидите да заемат тези позиции, които съответстват на техните способ-

ности. Ако този механизъм не действа, талантливите хора, недопуснати до уп-

равлението, стават водачи на силна революция. 
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3.1.5. Ролята на идеологията и поведението на социалните актьори 

а) Сорокин разглежда и ролята на идеологията в една революция. Въпреки че 

тази роля не е малка, според него тя не бива да се преувеличава. "Идеологичес-

ките" фактори, според него, детерминират преди всичко конкретните форми 

"монолозите, диалозите и случайните реплики на участниците в революцията". 

Идеологията определя знамената на революцията, символите и героичните фи-

гури – водачи на революцията. При това, ролята на идеологията на различните 

етапи на революцията може да е различно. При руската революция например 

през първия етап комунистическата идеология е много действена, а монархи-

ческата твърде слаба. През втория етап е точно обратното. 

б) Какви социални групи и в каква степен участват в революцията? Според 

Сорокин, през предреволюционния период базовите инстинкти на различните 

социални трупи са засегнати в различна степен – и като видове засегнати инс-

тинкти и като степен на потискане. Най-рано и най-активно в революцията 

участват тези социални групи, на които най-много като видове и най-силно са 

потиснати базовите инстинкти. Те и най-късно излизат от революционното си 

участие. Колкото по-малко базови инстинкти на една група са засегнати, и кол-

кото по-рано те са удовлетворени от промените, толкова по-малко е участието и 

в революцията и толкова по-рано тя ще иска спирането на революцията. И той 

дава пример с руската революция. Офицерството, индустриалците, търговците, 

интелектуалците и др. подобни слоеве след февруарската революция искат спи-

рането на революцията. Защото потиснатите им базови инстинкти са удовлет-

ворени от тази първа фаза на революцията. Правилото е, че когато една социал-

на група получи удовлетворение на потиснатите си инстинкти, тя веднага губи 

интерес към революцията. Работниците, войниците, селяните, престъпниците и 

маргиналите – обратно, искат продължаване на революцията, тъй като много от 

техните базови инстинкти остават потиснати. 

3.1.6. Развитие на революцията 

Всяка революция се развива. Преходът от първата към втората фаза (конт-

рареволюцията) е закономерен. Защото по времето на първата фаза, след пър-

воначалното освобождаване на потиснатите базови инстинкти, следва вторично 

отново тяхното потискане. Колкото по-далече отива една революция, толкова 

това вторично потискане е по-силно. Това неизбежно настройва различни слое-

ве на населението против радикалните правителства. В резултат на това ре-

волюционната власт губи всякаква поддръжка и закономерно отстъпва място на 

ново правителство, което се възприема като спасително в сравнение със "смър-

тоносната тирания на радикалите". Тъй като цената на революцията – глад, 

студ, болести, смърт и пр. е много висока, по-голямата част от населението за-

почват да мечтаят за възстановяване на социалния ред. Свръхизразходването на 

социална енергия по време на революцията води до "изчерпване на енергети-
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ческите запаси на човешкия организъм". Появява се апатия, индеферентност, 

масова вялост. В резултат на това побеждава "контрареволюцията". И тогава в 

една или друга степен става връщане към предишните социални структури, ста-

рия порядък и стария режим. Обществото отново придобива възможност да 

живее и да се развива, но вече не благодарение на смъртоносната вражда, а бла-

годарение на връщането си към своите извори, към старите институции и тра-

диции, към съзидателния труд, сътрудничество, взаимопомощ, и единение. 

3.2. Възгледите на Владимир Илич Ленин за революциите,  
в частност за Октомврийската революция 1917 год. 

През XX век значителна част от слаборазвитите страни реализират прехода 

от традиционно, патриархално към капиталистическо общество чрез пълна 

централизация на националния капитал и установяване на еднопартийна 

политическа система. Централизацията на капитала води до възникване на 

държавен капитализъм. Тази форма на държавен капитализъм – пълна центра-

лизация на националния капитал и еднопартийна политическа система, за пръв 

път възниква в Русия след революцията през октомври 1917 г. Идеологическата 

доктрина на политическия елит, реализиращ този тип трансформация, в повече-

то случаи е "комунизмът". Ядро на "комунистическата" идеология, е създадена-

та от Ленин "теория" за "социалистическата революция". Тази "теория" 

служи за легитимация на новия институционален ред. Чрез нея се "обясняват" и 

оправдават новият тип властови отношения и привилегированите позиции на 

новия управляващ елит. Опорните точки на комунистическата идеология са 

тезите, че Октомврийската революция в Русия, а и всички революции от този 

вид, са антибуржоазни – "социалистически" революции, че възникналото в ре-

зултат на тези революция общество е посткапиталистическо – "социалистичес-

ко" общество, а доминиращата в тези общества държавна собственост е "общес-

твена" собственост. 

3.2.1. Ленин за обективния и субективния фактори на една революция 

Обективните предпоставки на една революция, според Ленин се съдържат в 

самия ход на историческото развитие и по-специално в развитието на начина на 

производство. Специално за руските революции обективните предпоставки са в 

утвърждаването на капиталистическия начин на производство и необходимостта да 

се премахне царизма и свързаните с него остатъци на феодални отношения. 

Още в началото на ХХ век, Ленин започва изработване на идеологията, че 

степента на развитост на капиталистическия начин на производство в световен 

мащаб създава благоприятни условия за "прерастване" на предстоящата буржо-

азна революция в Русия в "социалистическа". Той разработва тезата, че моно-

полистическият, империалистически етап в развитието на капитализма в борба-
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та за преразпределение на колонии и пазари ще доведе до световни войни. То-

гава Русия може да стане "слабото звено" и избухналата в нея буржоазна рево-

люция при наличието на боева, дисциплинирана, активна комунистическа пар-

тия и подкрепата на световния пролетариат, може да прерастне в "социалисти-

ческа" революция. За да е възможен такъв вариант на революция, е необходимо 

да се издигне съзнанието на работническата класа и да се изгради боева кому-

нистическа партия. Тази партия трябва да оглави борбата против царизма и в 

определен момент да стане хегемон на буржоазната революция. Това ще ѝ поз-

воли да действа успешно за прерастване на буржоазната революция в "социа-

листическа". 

Тоест, успехът на една "социалистическа" революция зависи не само от "зре-

лостта" на обективните фактори, но и от "зрелостта" на субективния фактор. 

Целият си живот на професионален революционер Ленин посвещава на съз-

даването на боева, дисциплинирана "комунистическа" партия. За целта той съз-

дава нова идеология – идеологията на болшевизма.9 Изграждането на идеологи-

ята на болшевизма е продължителен процес. След смъртта на Ленин съществен 

принос за окончателното оформяне на идеологията на болшевизма има Йосиф 

Сталин. 

Идеологията на болшевизма става идеологическо знаме на повечето от буржо-

азните революции на ХХ век (така наречените "социалистически" революции). 

3.2.2. Ленин за революционната ситуация 

Ленин е не само отличен практик на революцията, но и неин теоретик. 

Всъщност той е много добър практик, именно защото е добър теоретик. Серио-

зен принос в теорията за революцията са неговите разбирания за "революцион-

ната ситуация". 

Според Ленин успешна революция може да се прави само тогава, когато е 

налице революционна ситуация. За да е успешна една революция, е нужна бла-

гоприятна социално-политическа обстановка. Революционната ситуация е 

съвкупност от обективни изменения, които се създават и съществуват незави-

симо от волята на революционерите, на класите и на елитите. Тя, според него, 

има три основни характерни черти. 

- Невъзможност за господстващите класи да запазят в неизменен вид своето 

господство; една или друга криза на "върховете", криза на политиката на гос-

подстващата класа, създаваща цепнатина, през която си пробиват път недоволс-

твото и възмущението на потиснатите класи. За настъпването на революцията 

                                                           
9
 Ленин създава идеологията на болшевизма, използвайки критическия патос на марк-

сизма. Но практически той прави основна ревизия на марксизма, решително отстъпвайки 

от материалистическото разбиране на историческия процес и от класовия подход в изслед-

ване на обществото. По този въпрос Виж: 3 глава "Марксизъм и ленинизъм", В: Найденов, Г. 

Стогодишната парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003, стр. 47-56. 
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не е достатъчно това "че низините не искат да живеят както преди. За нея се изис-

ква още и върховете да не могат да властвуват и управляват както преди"10; 

- Изостряне повече от обикновено на нуждата и бедствията на потиснатите 

класи; 

- Значително повишаване по сила на посочените причини на активността на 

масите, които в мирна епоха се оставят да бъдат ограбвани спокойно, а в бурни 

времена се привличат както от цялата обстановка на кризата, така и от самите 

"върхове" към самостоятелно историческо действие. 

Без наличието на тези обективни обстоятелства, според Ленин, каквато и ак-

тивност да проявяват революционерите, усилията им са обречени на неуспех. 

Но не всяка революционна ситуация, според него, автоматично води до рево-

люция. Защото революционната ситуация е разтегната във времето. Тя преми-

нава през различни етапи. За да има възможност за революция, революционната 

ситуация трябва да е достигнала връхната си точка. Тоест, трябва да е настъпи-

ла общонационална криза. Според него революцията е невъзможна без общо-

национална (засягаща и експлоатираните, и експлоататорите) криза. Тя е нали-

це, когато "Нашите така наречени "висши" класи, обществено-политическите 

"върхове" не могат да управляват Русия, както преди, въпреки, че всички осно-

ви на устройството и управлението на Русия изцяло са определени от тях и 

нагодени съобразно техните интереси. А "низините" са изпълнени с желание 

да изменятг това управление. Съвпадането на тази невъзможност на "върхове-

те" да ръководят държавните работи по старому с това изострено нежелание на 

"низините" да се помиряват с такова ръководство е именно онова, което се на-

рича …политическа криза от общонационален мащаб"11 

Но освен обективни предпоставки, за успешна революция, според Ленин, са 

нужни и субективни предпоставки. 

- Първата от тях е натрупания от масите собствен политически опит. Рево-

люцията стига до успех не винаги от пръв път. Една от най-важните причини за 

успеха на Oктомврийската революция през 1917 год. е натрупаният от масите 

революционен опит през революцията 1905 год. и февруарската революция 

1917 год.12 

                                                           
10

 Ленин. В. Първомайска демонстрация на революционния пролетариат. В: Ленин, В. 

Съч., т. 23, "Партиздат", С., 1981, стр. 287-288. 
11

 Ленин. В. Разпуснатата Дума и обърканите либерали. В: Ленин, В. Съч., т. 23, "Пар-

тиздат", С., 1981, стр. 317. 
12

 "Без съмнение, пише Ленин, революцията учи с такава бързина и с такава сигурност, 

които в мирните епохи на политическо развитие изглеждат невероятни. И което е особуено 

важно – тя учи не само ръководителите, но и масите". Виж: Ленин. В. Две тактики на соци-

алдемокрацията в демократическата революция. В: Ленин, В. Съч., т. 11, "Партиздат", С., 

1980, стр. 3. 

В осмислянето на този опит активно трябва да участват болшевиките, счита Ленин. 

"…сега трябва внимателно да следим подготвящата се нова политическа криза, да учим 
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- Втората предпоставка е наличието на боеспособна, дисциплинирана, жерт-

воготовна партия. Тя трябва умело да насочва революционната енергия на ма-

сите и да доведе до успешен край революцията. Партията трябва точно да открие 

момента на общонационалната криза и с решителен удар да завземе властта.13 

Колосална е заслугата на Ленин за създаването на такава партия. Именно той 

е лидер на възникналата през 1903 год., на Втория конгрес на Руската социал-

демократическа работническа партия, фракция на болшевиките, превърнала се в 

боева партия, в организатор и двигател на Октомврийската революция. Нейната 

идеология е създадената от Ленин, а впоследствие окончателно оформена пара-

дигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост." 

Как става създаването на идеологията на буржоазните революции на ХХ век 

(тоест, това, което сега наричат "комунизъм")? 

3.2.3. Генезис на основната стратегическа идеологема на болшевизма 

Идеологическата доктрина на елита, реализиращ прехода от патриархално 

към капиталистическо общество в повечето от слаборазвитите страни през XX 

век, се опира на създадената от Ленин теоретична парадигма "социалистичес-

ка революция, социализъм, обществена собственост". Груповото съзнание 

на болшевишкия елит възприема Октомврийската революция като антибуржо-

азна – "социалистическа" революция, възникналото в резултат на тази рево-

люция общество като "посткапитализъм" – "социализъм", а доминиращата 

държавна собственост като "обществена" собственост. 

Парадигмата "социалистическа революция, социализъм, обществена собст-

веност", в теоретичен план е кардинална ревизия на марксизма, въпреки че 

самият Ленин има претенцията, че е последователен марксист. Парадигмата 

кристализира бавно и постепенно. В окончателен вид, като цялостна система, тя 

е утвърдена от Сталин след смъртта на Ленин. Бавното и постепенно кристали-

зиране на идеологията дава възможност на болшевишкия контраелит да използ-

ва цялата критична мощ на марксизма в борбата за завоюване на властта, без 

да изпитва морален дискомфорт от ревизията на основните му теоретични по-

ложения. Тя се утвърждава в упорита идейна и политическа борба с последова-

телните защитници на марксистката теория в руската социалдемокрация – мен-

шевиките. Кристализирането на основната стратегическа идеологема преминава 

през различни етапи, свързани с конкретното развитие на политическия живот в 

                                                                                                                                           
масите на уроците от 1905 г., на неизбежното преминаване на всяка остра криза във въста-

ние и да укрепваме организацията, която ще издигне този лозунг в момента на настъпване 

на кризата." Виж: Ленин, В. За някои черти на сегашното разложение. В: Ленин, В. Съч.,  

т. 17, "Партиздат", С., 1980., стр. 136. 
13

 Ленин, В. Революция и контрареволюция. В: Ленин, В. Съч., т. 16, "Партиздат", С., 

1980., стр. 118. 
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Русия, по-късно в Съветска Русия, а също и с различните етапи в развитието на 

руската социалдемокрация. 

Всеки от основните етапи, от своя страна, преминава през различни фази. 

Различните етапи и фази в кристализирането на основната стратегическа идео-

логема, твърде често са свързани с необходимостта от вземане на решения по 

съдбоносни социални проблеми и протича в условията на остра фракционна 

борба. Окончателното кристализиране на основната стратегическа идеологема 

приключва през пролетта на 1918 г. Но окончателното ѝ утвърждаване като 

основна стратегическа идеологема на болшевишкия елит, става близо 10 години 

след това – когато Троцки е изгонен от СССР, тъй като в този период нейни 

основни положения са предметно поле за дискусия в борбата за власт между 

фракциите на Сталин и Троцки. Това е и времето на мащабната колективизация, 

тоест на одържествяването на поземления фонд. Според мен, следните периоди 

имат възлово значение за генезиса на парадигмата "социалистическа револю-

ция, социализъм, общественасобственост" и представляват основни етапи в 

нейното развитие: 

1. Периодът на възникване на Болшевишката партия (1901-1905 г.); 

2. Периодът на Първата световна война и Февруарската рeволюция; 

3. Периодът от Февруарската до Октомврийската революция; 

4. Периодът от победата на Октомврийската революция до пролетта на 1918 г. 

5. Сталинският етап в утвърждаване на болшевишката идеология. 

Ще разгледаме последователно тези основни етапи на възникването на ос-

новната стратегическа идеологема. 

а. Периодът на възникване на болшевишката партия (1901-1905 г.) 

Първият етап в генезиса на основната стратегическа идеологема е свързан с 

дейността на Ленин за организиране на боева и дисциплинирана, поставяща си 

за цел завоюването на пълната власт, социалдемократическа партия. Необходи-

ма е идеологема, която да ги мотивира и да обоснове пред тях необходимостта 

от борба за власт на социалдемокрацията в слаборазвита страна като Русия, 

което по теорията на Маркс е безсмислено. 

Важна роля през този етап имат дейността на Ленин във в. "Искра" и особено 

статията му "С какво да се почне", публикувана през май 1901 г. В нея Ленин 

излага план за изграждане на боеспособна социалдемократическа партия. 

Друг възлов момент е излизането през март 1902 г. на неговата книга "Какво 

да се прави?". В нея той води теоретична война срещу така наречения "иконо-

мизъм", имащ значително влияние сред руската социалдемокрация. Тоест, сре-

щу възгледа, че в страна като Русия, в която предстои да се извърши буржоазна, 

а не социалистическа революция, руската социалдемокрация трябва да се зани-

мава предимно с просветителска и организационна дейност сред работници-

те. Тя трябва да се бори предимно за защита на техните ежедневни икономичес-

ки нужди, а не да си поставя безпредметни задачи, като тази да бъде лидер в 
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предстоящата буржоазна революция. В книгата си Ленин обвинява "икономис-

тите" в преклонение пред стихийността на работническото движение и подце-

няване ролята на "съзнателността". В книгата му има две тези, които са криста-

лизационни ядра в изграждането на идеологемата "социалистическа революция, 

социализъм, обществена собственост". 

Първото е, че руската социалдемокрация трябва да изгради партия, която да 

е лидер в политическата борба срещу царизма. Втората е, че руският пролета-

риат може и трябва да се превърне в авангард на международния пролетари-

ат.14 От първата теза впоследствие се стига до формулирането на целта за зав-

земане на пълната власт. А от втората – до обосноваването на тази цел със 

спекулацията, че след като авангардът на международния пролетариат (руският 

пролетариат, воден от болшевишката партия) завземе властта, той ще даде тла-

сък на международната революция. В резултат на което и пролетариатът от раз-

витите страни ще завземе политическата власт. И тогава държавно организира-

ният западноевропейски пролетариат ще помогне на руския пролетариат да 

създаде икономическите условия за социализъм. 

Следващият възлов момент в кристализирането на основната стратегическа 

идеологема е победата на групираното около Ленин крило на руската социал-

демокрация на проведения II конгрес на РСДРП, който заседава тайно най-

напред в Брюксел, а след това в Лондон от 17 юли до 10 август 1903 г. Това е 

конгрес, на който руската социалдемокрация се разцепва на двете си основни 

крила – болшевики и меншевики, конгрес, на който възниква болшевишката 

партия. На конгреса се приемат програма-минимум и програма-максимум. В 

програмата-минимум се формулират актуалните задачи на партията: борба за 

събаряне на царизма и установяване на демократична република, за осемчасов 

работен ден, за премахване на остатъците от крепостничеството в селата, за 

равноправие на всички нации и правото им на самоопределение и др. В програ-

мата-максимум се формулира крайната цел – извършване на социалистическа 

революция, установяване на диктатура на пролетариата и построяване на соци-

алистическо общество. На този етап все още не съществува въпросът за връзка-

та между предстоящата буржоазна революция (на която обаче лидер трябва да 

бъдат болшевиките) и стратегическата перспектива за социалистическа революция, 

за времевата дистанция между тях, за прерастването на едната в другата и пр. 

Част от тези въпроси се поставят на следващия – III конгрес на болшевишка-

та фракция на РСДРП. Той се провежда в Лондон от 12 до 27 април 1905 г. По 

                                                           
14

 "Историята – пише Ленин – е поставила сега пред нас непосредствена задача, която е 

най-революционната от всички непосредствени задачи на пролетариата, в която и да е друга 

страна. Осъществяването на тази задача, разрушаването на най-могъщата опора – не само 

на европейската, но също (можем да кажем сега) и на азиатската реакция, би направило от 

руския пролетариат авангард на международния революционен пролетариат." Виж: Ленин, 

В. Какво да се прави. Съч., т. 5, стр. 13. 



42 

това време е приключила първата руска революция. На този конгрес задачата 

болшевишката партия да е водач на буржоазната революция се разширява с 

намерението болшевиките да участват във формираното след успеха на рево-

люцията Временно правителство.15 

Този въпрос – за участието в бъдещото Временно правителство, се превръща 

във възлов пункт на разногласията между болшевиките и меншевиките, които 

се отделят и провеждат първата конференция на своята фракция. 

В резолюцията на III конгрес болшевиките отбелязват, че осъществяването 

на демократична република в Русия е възможно единствено в резултат на побе-

доносно народно въстание, орган на което ще стане Временно революционно 

правителство, и че демократичният преврат ще доведе до засилване на господс-

твото на буржоазията, която ще се опита да отнеме от руския пролетариат кол-

кото се може повече от завоеванията на революционния период. 

Ето защо болшевиките трябва да участват във Временното революционно 

правителство, за да се борят безпощадно с всички контрареволюционни опити и 

да отстояват самостоятелните интереси на работническата класа. Целта на бол-

шевиките е установяване на правителство на революционно-демократическата 

диктатура на пролетариата и селячеството, което да изпълнява програмата-

минимум на партията.16 

Меншевиките, верни на разбирането си за буржоазния характер на предсто-

ящата революция, считат, че лидер в нея може да бъде единствено буржоазия-

та. Пролетариатът не може и не е длъжен да играе ръководна роля в тази рево-

люция. Следователно руската социалдемокрация не трябва да си поставя за цел 

да завзема властта и да доминира или да участва във Временното правителство. 

Руската социалдемокрация трябва да остане партия на крайната революционна 

опозиция.17 

На позициите на меншевиките стои и основателят на руската социалдемок-

рация – Плеханов. Въпреки че на II конгрес на РСДРП той подкрепя Ленин, 

през 1905 г. категорично се разграничава от него. В предговора си към второто 

издание на руския превод на Енгелсовата брошура "Лудвиг Фойербах и краят 

на немската класическа философия" той отбелязва: "...сред руските социалде-

мократи се разпространяват доста странни възгледи относно политическите 

задачи на работническата класа. Достатъчно е да се напомнят мненията за зав-

земането на властта от социалдемократите по време на предстоящата ни сега 

буржоазна революция. Привържениците на това завземане забравят, че дикта-

                                                           
15

 "Руският пролетариат – заявява на конгреса Ленин – ще съумее да изпълни докрай 

своя революционен дълг. Той ще съумее да застане начело на народното въоръжено въста-

ние. Той не ще се уплаши да участва във Временното революционно правителство, ако тази 

задача се падне на него." Ленин, В. Съч., т. 8, стр. 443. 
16

 Виж: Болшевики. Изд. "Политической литератури", М., 1990, стр. 54, 55. 
17

 Пак там. 
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турата на работническата класа ще бъде възможна и уместна само там, където 

става дума за социалистически преврат. Тези привърженици (обединени около 

вестник "Пролетарий") се връщат към политическото гледище на покойното 

"народоволство". Основателите на научния социализъм гледаха другояче на 

въпроса за завземането на властта... На Ленин и заобикалящите го ницшеанци и 

махисти би им било много полезно да се позамислят над това."18 

Формулираната на III конгрес на болшевиките цел – в предстоящата буржо-

азна революция те да се стремят към установяване на революционно-демокра-

тическа диктатура на пролетариата и селячеството, която да изпълнява програ-

мата-минимум, е аргументирана и обоснована от Ленин малко по-късно в изда-

дената през лятото на 1905 г. книга "Две тактики на социалдемокрацията в де-

мократическата революция" и в редица статии, писани в този период. В тази 

книга той аргументира тезата, че руската революция ще бъде особена буржоаз-

на революция. Особена поради това, че руската буржоазия вече е показала в 

революцията от 1905 г., че не може да бъде лидер в борбата против царизма, че 

лидер в борбата може да е само пролетариатът в съюз със селячеството. И съот-

ветно след победата на революцията правителството, което ще упражнява 

властта, не може да бъде друго, освен диктатура на работниците и селяните.19 

По-нататъшно развитие получава и тезата му за руския пролетариат като 

авангард на международния пролетариат. Според него руската революция ще 

открие нова епоха на политически сътресения и революции. Тя може да стане 

пролог за социалистически революции в цяла Европа.20 

В книгата се прави още една важна крачка в кристализирането на основната 

стратегическа идеологема на болшевизма.21 Ленин формулира цели на полити-

ческата борба, които практически сближават във времето програмата-мини-

мум и програмата-максимум. Според него, след като извърши успешна буржо-

азна революция и с помощта на селячеството завземе държавната власт, проле-

тариатът трябва веднага да продължи по-нататък и от изпълнение на програма-

та-минимум да пристъпи към изпълнение на програмата-максимум. "Пролета-

риатът – пише Ленин – трябва да проведе докрай демократическия преврат, 

като присъедини към себе си селските маси, за да смаже със сила съпротивата 

на самодържавието и да парализира неустойчивостта на буржоазията. Пролета-

риатът трябва да извърши социалистически (подч. от мен) преврат, като при-
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 Плеханов, Г. Избр. пр., т. 2, стр. 31-32. 
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 "И такава победа ще бъде именно диктатура, казва Ленин, т.е. тя неизбежно трябва да 

се опира на военна сила, на въоръжените маси, на въстанието, а не на едни или други, съз-

дадени по "легален", по "мирен път" институции.", Ленин, В. Две тактики на социалдемокраци-

ята в демократическата революция. В: Ленин, В. Съч., т. 11, "Партиздат", С., 1980, стр. 41-42. 
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 Пак там. 
21

 Относно видовете, същността и класификацията на идеологемите виж: Найденов, Г. 

Приложение 1. Понятието основна стратегическа идеологема. В: Найденов, Г. Стогодишна-

та парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003, стр. 425-428. 
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съедини към себе си масата на полупролетарските елементи от населението, за 

да сломи със сила съпротивата на буржоазията и да парализира неустойчивост-

та на селяните и дребната буржоазия."22 Под социалистически преврат Ленин 

разбира отстраняването от власт на партиите, изразяващи интересите на селя-

чеството, и завоюването на пълната власт от болшевишката партия. 

В написаната по същото време – през 1905 г., статия "Отношението на соци-

алдемокрацията към селското движение" Ленин използва и термина за "непре-

къснатата революция". С този термин, но в неговата латинска транскрибция, 

Троцки назовава своята "теория" за "социалистическата" революция, а именно 

"теория" за перманентната революция. В статията си Ленин лансира идеята за 

непосредственото прерастване на буржоазнодемократичната революция в "со-

циалистическа". Според него "...От демократическата революция ние веднага 

ще започнем да преминаваме и именно в зависимост от нашата сила, от силата 

на съзнателния и организиран пролетариат, ще започнем да преминаваме към 

социалистическа революция. Ние сме за непрекъсната революция. Ние няма да 

спрем насред пътя."23 

Официалната догматика на КПСС счита, че през 1905 г. Ленин е създал нова 

"теория" за "социалистическата" революция; че в тази "теория" се съдържат 

всички предпоставки за направения 10 години по-късно от Ленин "извод" за 

"възможността социализмът да победи първоначално в една отделно взета ка-

питалистическа страна".24 

Това, разбира се, е пресилено. Но безспорно през 1905 г. приключва важен 

етап – първият етап в кристализирането на парадигмата "социалистическа рево-

люция, социализъм, обществена собственост". 

За пет години чрез "теоретичната" и политическата си дейност Ленин успява 

да създаде идейна конструкция, която изиграва изключително силна роля сред 

руската социалдемокрация. Тя се оказва достатъчно убедителна, за да се прео-

долее противоречието между стремежа на въодушевените от революционния 

дух на марксизма радикални слоеве на руската социалдемокрация да правят 

революция, да се стремят към завоюване на пълната власт и несъответствието 

на тези стремежи с теоретична основа на тяхната идеология – марксизма. 

Следващите 10 години – до началото на Първата световна война, тази идейна конс-

трукция действа изключително ефективно и силно мотивирани от нея, в условията 

на реакция, единствено болшевиките успяват да запазят своята боеспособност и 

организационна структура. Другите фракции на руската социалдемокрация търпят 

сериозни поражения и почти изцяло преустановяват дейността си. 
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 Ленин, В. Цит. произв. стр. 85. 
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 Ленин, В. Отношението на социалдемокрацията към селското движение. В: Ленин, В. 

Съч., т. 11, "Партиздат", С., 1980, стр. 215. 
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 Виж: История на Комунистическата партия на Съветския съюз. "Партиздат", С, 1978, 

стр. 116. 
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б. Периодът на Първата световна война и Февруарската революция 

Вторият етап в кристализирането на основната стратегическа идеологема е 

свързан с теоретичната и политическата дейност на Ленин в периода на Първата 

световна война и свалянето на царизма през Февруарската революция. 

В условията на социално-икономическа криза и назряваща революция той 

прави следващата стъпка за ревизиране на основната марксова теза, че социа-

листическа революция може да победи, ако се извърши едновременно във всич-

ки цивилизовани страни или поне в Англия, Америка, Франция и Германия. 

В предходния период груповото съзнание на болшевиките вече възприема 

лениновата теза, че ние ще завземем властта в предстоящата буржоазна рево-

люция, ще дадем тласък на социалистическите революции в развитите страни и 

с помощта на победилия в тези страни пролетариат ще извършим социалисти-

ческа революция и при нас. 

Във втория етап Ленин започва да обработва тяхното съзнание в посока на 

идеята, че след като завземат властта в буржоазната революция, не е нужно да 

се чака избухването на "социалистическа" революция в развитите страни, за да 

се пристъпи към "социалистическа" революция в Русия. Нищо не пречи болше-

виките да започнат прерастването на буржоазната революция в "социалисти-

ческа", макар и без помощта на победилия в развитите страни пролетариат. 

Тази идеологема – че прерастването на буржоазнодемократическата революция 

в "социалистическа" в Русия може да стане и без необходимото условие на ус-

пешни "социалистически" революции в развитите страни, се ражда от прочутата 

теза на Ленин за възможността за победа на "социалистическата" революция в 

отделна страна. За пръв път тази теза се лансира в статията му "За лозунга Ев-

ропейски съединени щати", публикувана през 1915 г. 

В нея Ленин пише: "Неравномерността на икономическото и политическото 

развитие е безусловен закон на капитализма. От тук следва, че е възможна по-

беда на социализма първоначално в не много, или дори в една, отделно взета 

капиталистическа страна."25 

Тук обаче изобщо не става дума, че тази страна може да е Русия и предполо-

жението има изцяло хипотетичен характер. По-късно тезата за неравномерното 

развитие на капитализма като предпоставка за победата на "социалистическата" 

революция в група страни или една отделно взета страна, е обстойно "аргумен-

тирана" в издадения през 1916 г. труд "Империализмът като най-висок стадий 

на капитализма". Анализирайки неравномерноста в развитието на водещите 

капиталистически страни, Ленин показва крайното изостряне на противоречия-

та: 1) между отделните империалистически държави и групи държави за нова 

подялба на света; 2) между метрополиите и колониите; 3) между монополите и 

трудещите се. Според него извънредното засилване на тези противоречия опре-

деля империализма като последен стадий на капитализма, като "умиращ капи-
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 Ленин, В. За лозунга Европейски съединени щати. В: Ленин, В. Съч., т. 21, стр. 342. 
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тализъм". Сливането на борбата на пролетариата: 1. от развитите страни; 2. от 

страните, в които предстои да се извърши буржоазна революция; 3. от колони-

алните страни, в единен поток срещу световния империализъм, ще доведе до 

поражение на капитализма, до успешна "социалистическа" революция. Импери-

ализмът е навечерие на социалната революция на пролетариата, пише Ленин.26 

Империализмът води неизбежно до война, а войната създава революционна 

криза. Революционната криза създава благоприятна ситуация за превръщането 

на империалистическата война в гражданска война на пролетариата срещу 

буржоазията и победата на световната "социалистическа" революция. И тъй 

като самата световна "социалистическа" революция е процес (още в статията си 

"За лозунга за Европейски съединени щати", той счита че световната революция 

"...не може да се разглежда като отделен акт, а трябва да се разглежда като епо-

ха на бурни политически и икономически сътресения, на най-изострена класова 

борба, на гражданска война, на революции и контрареволюции.")27, то очевидно 

тя ще победи най-напред само в някои страни или дори в една отделно взета 

страна. 

По-късно в статията си "Военната програма на пролетарската революция" 

Ленин преминава към друг, по-краен извод от "закона за неравномерното раз-

витие на капитализма". През 1915 г. изводът е за възможността от победа на 

"социалистическата" революция в една или няколко страни. През 1916 г. от съ-

щия закон той прави вече извода за неизбежността от победа на "социалисти-

ческата" революция само в една или няколко страни.28 Възможността се прев-

ръща в неизбежност. Ленин не определя тази неизбежност от победата на "со-

циалистическата" революция специално за Русия. Но като се има предвид, че 

болшевиките вече гледат на себе си като на авангард на международния проле-

тариат, то очевидно в своето групово съзнание те се считат за тази партия, коя-

то трябва да реализира тази възможност. 

Мотивирани от безспорно убедителната идеология на Ленин, по време на 

войната болшевиките развиват активна антивоенна дейност, поставяйки си за 

цел да превърнат империалистическата война в гражданска, в революция срещу 

господстващите класи. Те се готвят да станат лидери на буржоазната револю-

ция, да завземат властта и да установят на първо време "диктатура на работни-

ците и селяните", а впоследствие да пристъпят към "прерастването на буржоаз-
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ната революция в социалистическа". Активната антивоенна дейност на болше-

виките играе значителна роля за революционизиране на народните маси. Когато 

обаче през февруари 1917 г. избухва руската буржоазна революция, тя се разви-

ва не според ленинската "теория", а според предвижданията на меншевиките. 

Революцията избухва като стихиен бунт на потиснатите класи. На гребена на 

революцията се оказват буржоазните партии, а не болшевиките. Във Времен-

ното правителство имат доминация представителите на буржоазията, а не на 

работниците и селяните. Новата ситуация изисква обяснение и води до следва-

щия етап в развитието на основната стратегическа идеологема. 

в. Периодът от Февруарската революция до победата на Октомврийска-

та революция 

Завърналият се в началото на април от емиграция Ленин в прословутите си 

априлски тезиси "За задачите на пролетариата в сегашната революция" обясня-

ва несполучливото развитие на революцията с "недостатъчната съзнателност и 

организираност на пролетариата".29 Тази несполука според него не отменя не-

обходимостта да се премине към завземането на властта от болшевишката пар-

тия – установяване на власт на Съветите на работническите, войнишките и сел-

ските депутати. Въпреки че не са успели да вземат властта в първата фаза на 

революцията, болшевиките трябва да пристъпят към "прерастването на буржо-

азната революция в социалистическа". 

Може да се възрази, че Ленин никъде в произведенията си в периода от фев-

руарската да Октомврийската революция, не използва фразата "прерастване на 

буржоазната революция в социалистическа", никъде не поставя за цел на бол-

шевишката партия извършването на "социалистическа" революция. И от тази 

гледна точка може би е по-правилно да се тълкуват неговите тези като поставя-

не на задачата за извършване на това, което е пропуснато – извършване на 

първата фаза на революцията – завземане на властта от работниците и селяни-

те. А впоследствие, след успеха на Октомврийската революция, тя е наречена 

"социалистическа", независимо че в самосъзнанието на нейните извършители тя 

е била нещо друго. 

В това възражение има голяма доза истина. Ленин никъде в периода непос-

редствено преди Октомврийската революция не използва термина "социалис-

тическа" революция. Той говори за революция на работниците и селяните, за 

пролетарска революция и т.н. Нещо повече! В априлските тезиси изрично под-

чертава, че целта на болшевиките в предстоящата фаза на революцията е: "Не 

"въвеждане" на социализма като наша непосредствена задача, а веднага да се 

                                                           
29

 "Своеобразието на настоящия момент в Русия – пише Ленин – се състои в прехода от 

първия етап на революцията, който поради недостатъчната съзнателност и организираност 

на пролетариата предаде властта на буржоазията, към втория неин етап, който трябва да 

даде властта в ръцете на пролетариата и бедните селски слоеве." Виж: Ленин, В. Задачите 

на пролетариата в сегашната революция. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 6. 
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премине само към контрол от страна на Съветите на работническите депутати 

над общественото производство и разпределението на продуктите".30 

След априлските тезиси Ленин разработва проектопрограма на болшевишка-

та партия. В нея той също пише, че "Партията на пролетариата не може по ни-

какъв начин да си поставя за цел "въвеждането" на социализма в дребностопан-

ска селска страна, докато грамадното мнозинство от населението не е дошло до 

съзнанието за необходимостта от социалистическа революция."31 От тези фрази 

може да се направи заключението, че завземането на властта от Съветите на 

работническите, войнишките и селските депутати за Ленин е първата фаза на 

революцията, която трябва да реализира програмата-минимум на болшевишка-

та партия. А по-късно, след като се създадат благоприятни условия, ще се стиг-

не до втората фаза, до истинската социалистическа революция, която ще реа-

лизира програмата-максимум на партията. На пръв поглед е така, но факти-

чески не е! Защо? 

Защото задачите, които Ленин формулира пред предстоящата революция, 

съвсем не са идентични със задачите на програмата-минимум на болшевишката 

партия, а са задачи, които въпреки, че не са формулирани в терминологията на 

програмата-максимум на партията, фактически, по съдържание съответстват 

на програмата-максимум (извършване на "социалистическа" революция). 

Докато основната задача на програмата-минимум е събарянето на царизма и 

установяването на демократична република (задача, която вече е решена в пър-

вата фаза на революцията), основните задачи, които се поставят в априлската 

проектопрограма, са задачи на "социалистическа" революция.32 Именно като 

задачи за прерастването на буржоазнодемократичната революция в "социалис-

тическа" се възприемат те от болшевиките. Показателно за това е, че едно съ-

ществено ядро от елита на болшевишката партия (Каменев, Риков, Пятиков и 

др.) се обявява срещу априлските тезиси, защото според тях Русия не е узряла 

за "социалистическа" революция. 

Струва ни се, че Ленин съвсем съзнателно избягва отговора на въпроса – 

предстоящото завземане на властта от Съветите на работническите, войнишки-

те и селските депутати реализиране на програмата-максимум ли е или не. Както 

в априлските тезиси и проектопрограмата на партията, така и на априлската 

Общоруска конференция на болшевишката партия той не дава отговор на този 

въпрос.33 

                                                           
30

 Ленин, В. Задачите на пролетариата в нашата революция. В: Ленин, В. Съч., т. 7, стр. 7. 
31

 Пак там, стр. 27. 
32

 В сферата на политиката – заменяне на полицията с народна милиция, заменяне на 

постоянната армия с всеобщо въоръжаване на народа, чиновническите длъжности са избор-

ни и сменяеми; в сферата на икономиката – национализация на земята, национализация на 

банките и на "синдикатите на капиталистите". 
33

 На обвиненията на Каменев, Риков и др. на конференцията, че поставя задачи на "со-

циалистическа" революция, а това е невъзможно в слаборазвита страна като Русия, Ленин 
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Трудно е да се прецени каква е причината за неопределеността във форму-

лировката на Ленин за същността на предстоящата "пролетарска" революция. 

Дали самият той не е наясно пред себе си34 или се съобразява с мнението на 

водещи фигури от болшевишката партия и не желае да ги загуби като дейци на 

революцията. Или си е оставял вратички за някакви съюзи с меншевиките и 

есерите?35 Най-вероятно са действали и трите мотива. 

Съмненията сред болшевишкия елит за възможността за победа на "социа-

листическа" революция в Русия в този период са много силни. Водещи фигури 

на болшевишката партия, въпреки активното си участие в подготовката на ре-

волюцията, не искат да гледат на нея като на "социалистическа". Такива са по-

зициите на Бухарин и Преображенски на VI конгрес на болшевишката партия, 

проведен от 26 юли до 3 август в Петроград. Преображенски предлага допълне-

ние към резолюцията за завземане на властта, в което иска да се отбележи, че 

властта на Съветите може да бъде предпоставка за построяването на социали-

зъм само при наличието на пролетарска революция в развитите западни страни. 

Сталин отговаря на това предложение, припомняйки тезата на Ленин за въз-

можността за победа на социализма в една страна (Ленин не присъства на конг-

реса, тъй като се издирва от властта). "Не е изключена възможността – казва 

Сталин – именно Русия да бъде страната, която ще проправи пътя към социа-

лизма."36 Това е може би първият път, когато формулировката на Ленин за въз-

можността за победа на "социалистическа" революция официално се конкре-

тизира за Русия. 

                                                                                                                                           
отговаря: "...Риков казва, че социализмът трябва да дойде от другите страни с по-развита 

промишленост. Но това не е така. Не може да се каже кой ще почне и кой ще довърши." 

Ленин, В. Съч., т. 24, стр. 238. 
34

 Дори и значително по-късно, когато болшевишката партия официално е обявила Ок-

томврийската революция за "социалистическа", Ленин има изказвания, които водят до из-

вода, че според него Октомврийският преврат е в рамките на буржоазната революция. Та-

кива изказвания има в брошурата му "Пролетарската революция и ренегатът Кауцки", в 

доклада му "За работата в село", изнесен пред VIII конгрес на РКП (б) на 23 март 1919 г., и 

др. В доклада си пред VIII конгрес например той казва следното: "В Октомври 1917 г. ние 

взехме властта заедно с цялото селячество. Това беше буржоазна революция, доколкото 

класовата борба в село още не беше се разгърнала. ...Едва през лятото на 1918 г. (когато 

преминават към военен комунизъм и насилствено изземване на селскостопанските "изли-

шъци" от "кулаците" – бел. моя) се започна истинската пролетарска революция в село." 

Виж: Ленин, В. За работата в село. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 8, стр. 130. 
35

 Показателно за това, че Ленин е готов на съюз с есерите и меншевиките, е предложе-

нието, което той им прави през август непосредствено след потушаването на корниловия 

метеж, да се свали Временното правителство и властта да премине в Съветите на работни-

ческите, войнишките и селските депутати, в които по това време есерите и меншевиките 

имат болшинство. 
36

 Сталин, Й. Съч. т. 3, стр. 151. 
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Отхвърлянето на предложението на Преображенски с голямо болшинство 

означава, че на практика в този период, въпреки че не е формулирано като цел 

(Сталин говори за възможност, тоест хипотетично), по-голямата част от бол-

шевишките функционери действат със съзнанието, че правят "социалистичес-

ка" революция. 

Следващият възлов момент в кристализирането на основната стратегическа 

идеологема става непосредствено преди Октомврийската революция. В услови-

ята на изменено в полза на болшевиките съотношение на силите Ленин написва 

произведенията – "Застрашаващата катастрофа и как да се борим с нея" и 

"Държавата и революцията". В тях за пръв път той напуска почвата на хипоте-

тичните предположения и дава формулировки, които позволяват установяване-

то на властта на Съветите на работническите, войнишките и селските депутати 

да се разбира като осъществяване на "социалистическа" революция. 

В първото произведение той ясно определя, че завзелите властта работници 

и селяни ще правят "грамадни крачки по пътя на социализма", във второто про-

изведение дава названието, и основните характеристики на периода, през който ще 

се правят тези крачки – това е преходен период от капитализма към социализма. 

1. В "Застрашаващата катастрофа и как да се борим с нея" има параграф 

"Можем ли да вървим напред, когато се боим да вървим към "социализма?". 

Отговорът е, че: ,,...е невъзможно да се отива напред, без да се отива към социа-

лизъм".37 Според Ленин в Русия е налице прерастване на монополизма в дър-

жавномонополистически капитализъм. А държавномонополистическият капи-

тализъм, според него, е най-пълната материална подготовка на социализма, е 

неговото предверие, е онова стъпалце на историческата стълба, между което 

(стъпалце) и стъпалцето, наречено социализъм, няма никакви междинни стъпа-

ла.38 "...Социализмът – пише Ленин – не е нищо друго, освен най-близката крачка 

напред от държавнокапиталистическия монопол. Или иначе: социализмът не е 

нищо друго, освен държавнокапиталистически монопол, обърнат в полза на 

целия народ, и дотолкова е престанал да бъде капиталистически монопол."39 

2. Така че, според Ленин, след като болшевиките завземат властта, тъй като 

те са пролетарска партия и ще водят политика "в интерес на целия народ", из-

ползвайки материалната основа на съществуващите държавни монополи, те ще 

правят съществени крачки по пътя на "социализма". Например ще въведат все-

общата трудова повинност! "Всеобщата трудова повинност, която се въвежда, 

регулира, и направлява от Съветите на работническите, войнишките и селските 

                                                           
37

 Ленин, В. Застрашаващата катастрофа и как да се борим с нея. В: Ленин, В. Избр. пр., 

т. 7, стр. 109. 
38

 Пак там, стр. 111. 
39

 Пак там, стр. 110. 
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депутати, това още не е социализъм, но това вече не е капитализъм. Това е гра-

мадна крачка към социализма..."40 

3. Проблемът за "преходния период" е разработен в произведението "Държа-

вата и революцията". Същественото е, че тук за пръв път Ленин нарича очаква-

ната власт на Съветите "отмираща държава". Това определение е марксова ха-

рактеристика на "социалистическата" държава. Освен това икономическите 

характеристики, които той дава на "преходния период" (в общотеоретичен 

план), са практически тъждествени на задачите в икономическата сфера, които 

той по-рано формулира като непосредствени задачи на властта на Съветите на 

работническите, войнишките и селските депутати. 

4. В "Държавата и революцията", макар и само на едно място, той определя 

Парижката комуна (а за него властта на Съветите и Парижката комуна са едно-

типни) като "пролетарска социалистическа република".41 

г. Периодът от победата на Октомврийската революция до пролетта на 

1918 г. 

В първите възвания на съветската власт след Октомврийската революция 

думата "социализъм" изобщо липсва. Болшевиките не определят Октомврийс-

ката революция като "социалистическа". 

Успехите в отстояване на властта (потушаване на метежите на ген. Краснов, 

на юнкерите в Петроград и Москва, на казаците в Дон и Южен Урал и пр.), раз-

рушаването на старата държавна машина и изграждането на нов управленски 

апарат, национализацията на банките и установяването на "работнически" кон-

трол в заводите и фабриките, им дават самочуствие, и в края на декември в про-

екто-тезисите си за Учредителното събрание Ленин за първи път нарича Ок-

томврийската революция ,,социалистическа".42 От началото на януари 1918 г. 

Ленин често нарича Октомврийската революция "социалистическа", съветската 

власт – "социалистическа", задачите на Октомврийската революция и съветска-

та власт – задачи на победата на "социализма".43 

Определянето на Октомврийската революция за "социалистическа" маркира 

почти в окончателен вид основната стратегическа идеологема. Но остава един 

последен проблем. Идеологемата до този момент работи, тъй като в условията 

на война и на остри класови битки в целия свят болшевиките очакват всеки мо-

мент избухването на "социалистически" революции в развитите страни. Но те 

не избухват! 
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 Пак там, стр. 111. 
41

 Ленин, В. Държавата и революцията. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 171. 
42

 Ленин, В. Тезиси за Учредителното събрание. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 265. 
43

 Например, в проектодекрета за разтуряне на Учредителното събрание, написан на 6 

януари 1918 г., в тезисите по въпроса за незабавното сключване на сепаративен и анексио-

нистичен мир, написани на 20 януари, и пр. Виж: Ленин, В. Проектодекрет за разтуряне на 

Учредителното събрание. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 285; "Тезиси по въпроса за неза-

бавното сключване на сепаративен и анексионистичен мир", стр. 291. 
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И възниква проблемът – каква да е политиката на болшевиките по-нататък. 

Според Маркс, дори и да победи "социалистическата" революция в отделна 

страна, останала изолирано явление, нейното поражение и реставрацията на 

капитализма са неизбежни. Ето защо Ленин и по-късно Сталин се заемат да 

"обосноват", че не само "социалистическа" революция може да победи в отдел-

на страна, но е възможно и "социализмът" да бъде построен в отделна страна. 

Всъщност това е последната крачка в ревизирането на марксизма. 

Първата стъпка в обосноваването на тази последна теза е направена през 

януари 1918 г. Подложени на невероятно силна пропагандна атака от монархис-

ти, кадети, есери, меншевики и т.н., болшевиките се разколебават в първона-

чалното си намерение да сключат на всяка цена сепаративен договор с Герма-

ния. В ЦК на болшевишката партия, водени от Троцки и Бухарин, повечето ли-

дери на болшевишката партия се обявяват против сключването на мир с Гер-

мания, окупирала значителни части от Русия. Един от аргументите, използвани 

от Троцки и Бухарин, е, че войната трябва да продължи до избухването на "со-

циалистическите" революции в Германия и другите развити страни, тъй като е 

безпредметно Русия да се опитва сама да "строи социализма". Гибелта на "со-

циализма" в една страна е неизбежна. Единственият шанс е световната револю-

ция, за което е нужно продължаването на войната. 

Какъв отговор намира Ленин на така поставения проблем? Ленин създава 

нова помощна идеологема. Той въвежда понятието "окончателна победа на 

"социализма"". И чрез него прокарва тезата, че не само "социалистическата" 

революция може да победи в отделна страна, но и "социализмът" да се строи в 

отделна страна. Той казва: "Няма съмнение, че социалистическата революция в 

Европа трябва да настъпи и ще настъпи. Всички наши надежди за окончател-

ната (подч. от него) победа на социализма се основават на тази увереност и на 

това научно предвиждане... Но ще бъде грешка да се строи тактиката на социа-

листическото правителство в Русия на опитите да се определи – ще настъпи ли 

европейската и особено германската социалистическа революция в следващата 

половин година (или подобен кратък срок), или не ще настъпи. Тъй като това не 

може да се определи по никакъв начин, всички подобни опити обективно биха 

се свели до сляпа хазартна игра."44 Според него тактиката на болшевишката 

партия при вземането на решения по съдбоносни въпроси, а случаят със сключ-

ването на мира е точно такъв въпрос, трябва да тръгва не от очакванията за по-

бедата на "социалистическата" революция в другите страни, а от принципа "как 

по-сигурно и по-надеждно може да се осигури на социалистическата революция 

възможност да се укрепи или поне да се задържи в една страна дотогава, докато 

се присъединят други страни."45 
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 Ленин, В. Тезиси по въпроса за незабавното сключване на сепаративен и анексионис-

тичен мир. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 288. 
45

 Пак там, стр. 290. 



53 

Тази теза е една чудесна демагогия. От една страна, не се отрича, че социа-

лизмът може да победи само като световноисторическо явление, каквото е мар-

ксовото разбиране. Но това разбиране на Маркс се отнася за "окончателната 

победа на социализма". (Прилагателното "окончателна" е голямото "откритие" 

на Ленин). От друга страна, в практическата си дейност болшевиките ще дейст-

ват, напълно игнорирайки този въпрос, все едно че той не съществува – те ще се 

борят не за окончателна, а просто за победа на "социализма".46 

Новата теза на Ленин се налага сред елита на болшевишката партия в усло-

вия на остра фракционна борба. По вина на Троцки се провалят първите опити 

за сключване на мир с Германия (10 февруари). В условията на започнало гер-

манско настъпление Ленин успява с огромни усилия в безкомпромисна борба с 

водените от Бухарин "леви комунисти" (Бухарин, Урицки, Ломов, Бубнов и др.) 

да прокара в ЦК на партията решение за сключване на мир. "Левите комунисти" 

обаче продължават борбата против това решение. Московското областно бюро 

на партията, което се е намирало под тяхно влияние, взема единодушно (!?) 

решение, в което изказва недоверие в ЦК и отказва да се подчинява на ЦК по 

въпроса за мирния договор. Основната теза на "левите" комунисти е, че тъй 

като по принцип е невъзможна победата на "социализма" в отделна страна, то е 

безпредметно да се правят опити за сключване на мир и "строителство на соци-

ализма" в Съветска Русия. Трябва да се продължи войната с Германия, дори при 

опасността да се претърпи поражение и да се загуби властта, но да се подтикне 

световната "социалистическа" революция. 

В борбата си против "левите комунисти" Ленин въвежда още една помощна 

идеологема – "теорията за отдиха". Тезата му е, че болшевиките трябва да се 

възползват от противоречията в лагера на империализма, от "отдиха", който им 

се дава, поради вътрешните борби между двата лагера на империализма. Трябва 

да стане пренасочване на усилията на болшевиките. Те трябва да концентрират 

усилията си върху организационна работа, за да се научат руският работник, 

руският народ на дисциплина и ред.47 Пътят към победата на световната рево-

люция на този етап е в изграждането на могъща и изобилна Съветска Русия. За 

това според Ленин има всички предпоставки – природни богатства, огромно 

пространство, човешки ресурси и ентусиазъм и творчески размах, родени от 

                                                           
46

 Всъщност такъв проблем действително няма. Държавният капитализъм съвсем спо-

койно може да съществува в една отделно взета страна. Проблемът възниква не от спора, 

дали е възможно запазване на болшевишката власт в една отделно взета страна, а от това, че 

болшевиките считат, че тяхната власт е длъжна да "построи социализма". Според Маркс 

това е невъзможно в отделно взета страна. И от тук необходимостта от Лениновата демагогия. 
47

 "Последната война даде горчива, мъчителна, но сериозна поука на руския народ да се 

организира, да се дисциплинира, да се подчинява, да създаде такава дисциплина, която да 

бъде образец. Учете се от германеца на дисциплина, иначе ние сме загинал народ и вечно 

ще останем в робство." Виж: Ленин, В. Доклад за войната и мира пред VII конгрес на пар-

тията, изнесен на 7 март 1918 г. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 329. 
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революцията. Необходимо е само болшевиките да се отърсят от революционно-

то фразьорство и да се захванат с ежедневна организационна работа.48 Главната 

задача на болшевиките на този етап според Ленин е организирането на управ-

лението на Русия. "...Всичкото своеобразие на преживявания момент, всичката 

трудност се състои в това – да се разберат особеностите на прехода от главната 

задача на убеждаване на народа и военното смазване на експлоататорите, към 

главната задача на управлението."49 На практика така формулираното прена-

сочване на дейността на болшевиките не означава нищо друго, освен че след 

като те вече са заграбили руския национален капитал и нямат практическа въз-

можност да заграбят националните капитали на други страни (под световна со-

циалистическа революция болшевиките всъщност разбират заграбването на 

националния капитал на други страни), то те трябва да пристъпят към основна-

та си функция на собственици на националния капитал – да се заемат с пред- 

приемачество. 

Тези формулировки на Ленин много ясно показват, неговата прагматичност – 

той вярно оценява международната ситуация и необходимостта да се ограничат 

апетитите на новия крупен хищник.50 Силата му е в това, че той не се поддава 

на илюзии, а изработва нови идеологеми, които да обслужват реалните апети-

ти на новия крупен хищник. 

Окончателната ревизия на марксистката теория за възможността от победа 

на комунизма само като световно историческо явление той извършва с обявява-

нето на "световната социалистическа революция" за абстрактна възможност. 

Световната революция неизбежно ще победи, пише той, но това е абстрактна 

истина.51 Само конкретният анализ на състоянието на икономиката, на армията, 

на класовите битки в другите страни може да покаже има ли смисъл болшеви-

ките да воюват срещу националната буржоазия на другите страни, или няма 
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 "Русия ще стане такава (могъща и изобилна – бел. моя) – пише Ленин – ако ние зах-

върлим настрана всяко обезсърчаване и всяка фраза, ако, като стиснем зъби, съберем всич-

ките си сили, ако напрегнем всеки нерв, ако опънем всеки мускул, ако разберем, че спасе-

нието е възможно само по тоя път на международната социалистическа революция, на кой-

то ние стъпихме. Да вървим напред по този път, без да падаме духом от пораженията, да 

градим камък по камък здравата основа на социалистическото общество, да работим безс-

пирно за създаването на дисциплина и самодисциплина, за укрепването навсякъде на орга-

низираност, ред, деловитост, хармонично сътрудничество на общонародните сили, всеобща 

отчетност и контрол над производството и разпределението на продуктите – такъв е пътят 

към създаването на военната и социалистическата мощ." Виж: Ленин, В. Главната задача на 

нашите дни. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 383, 384. 
49

 Ленин, В. Предстоящите задачи на съветската власт. В: Ленин, В. Избр. пр., т. 7, стр. 340. 
50

 По това време върхушката на болшевишката партия вече е притежавала огромни ка-

питали – руските банки, държавните предприятия, железниците, флота и т.н. 
51

 Ленин, В. Доклад за войната и мира пред VII конгрес на партията, изнесен на 7 март 

1918 г. В: Ленин, В. Избр. пр., стр. 319. 
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смисъл (в болшевишката терминология да подтикват социалистическата рево-

люция в другите страни, да оказват братска помощ на техния пролетариат). 

На 6-8 март 1918 г. в Петроград се провежда VII извънреден конгрес на бол-

шевишката партия, на който става последната решителна битка срещу "левите 

комунисти". Предложената от Ленин резолюция за утвърждаването на Бресткия 

мирен договор е приета с 30 гласа "за", 12 "против" и 4 "въздържали се". За 

главна задача на болшевишката партия се обявява затвърдяването и защитата 

на завоеванията на "социалистическата" революция, организирането на новото 

общество. 

Решенията на конгреса показват, че Лениновата идеологема за "социалисти-

ческия" характер на Октомврийската революция и за възможността да се пост-

рои "социализъм" в Русия, дори и да няма скорошна революция в напредналите 

страни, вече е станала доминираща в класовото съзнание на болшевишкия елит. 

На практика през пролетта на 1918 г. завършва окончателното кристализиране 

на идеологемата "социалистическа революция, социализъм, обществена собст-

веност". Тя става основната стратегическа идеологема на управляващата класа в 

Съветска Русия. Но практическото ѝ налагане като "категоричен императив" 

за всички партийни членове става чак след изгонването на Троцки от СССР и 

"Големия скок" в колективизацията през 1929 г. 

3.3. Сталинският етап в утвърждаване  
на болшевишката идеология 

Видяхме, че като понятиен апарат и теоретична конструкция новата пара-

дигма е създадена от Ленин в периода 1901-1918 год. Недостатъчно е изследван 

теоретичният принос на Сталин за окончателното оформяне на парадигмата в 

периода след смъртта на Ленин (1924 год.) до 1929 год. Една от причините за 

подценяването на този принос, е неговото целенасочено поведение да представя 

себе си като "практик" на революцията, а не като неин "теоретик". Сталин 

много е държал на образа си на "верен ученик" на Ленин. Всъщност той има не 

само практически, но и теоретичен принос за оформяне парадигмата на съвре-

менните социални науки. А неговият принос във формирането на парадигмата, 

чрез която и в момента се обяснява "социализма", тоест съветския държавен 

капитализъм, се игнорира и премълчава. До неговата смърт през 1953 год. 

учените в така наречените "социалистически" страни хиперболизират неговият 

принос. В другите – капиталистически страни от първия ешелон на капитализ-

ма, официалната наука има шизофренично отношение към Йосиф Висарионо-

вич Сталин. От една страна, след 1929 год. официалната наука в тези страни 

възприема безрезервно парадигмата "социалистическа революция, социализъм, 

обществена собственост", за формирането на която той има най-съществен при-

нос след Ленин. От друга страна, по идеологически причини неговата роля в 
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процесите на генезиса на капиталистическия начин на производство в СССР се 

демонизира. 

След неговата смърт през 1953 год. и особено след ХХ конгрес на КПСС 

през 1956 год. официалната наука и в така наречените "социалистически" стра-

ни ентусиазирано започва да сатанизира Йосиф Висарионович Сталин. За нас е 

абсолютно неприемливо поведението на нашата гилдия – учените от обшестве-

ните науки. От една страна ние (с малки изключения, в които включваме и себе 

си), използваме теоретична парадигма, във формирането и утвърждаването на 

която Йосиф Висарионович Сталин има съществен принос. От друга страна ние 

игнорираме и премълчаваме неговия принос (включваме и себе си в игнори-

рането и премълчаването) във формирането и утвърждаването на тази парадиг-

ма като основна идеология на буржоазните революции на ХХ век. А също и 

колосалната му роля за утвърждаване на капиталистическия начин на производ-

ство в Съветска Русия в класовите и фракционните битки през възловия период 

на 20-те години на ХХ век. Ето защо сега ще се опитаме накратко да проследим 

приноса на Йосиф Висарионович Сталин за идеологията и за генезиса на капи-

тализма през 20-те години в Съветска Русия. 

3.3.1. Ситуационен анализ на периода в Съветска Русия  

след смъртта на Ленин 

От една страна, има стабилизиране на съветската икономика и на политичес-

ката власт на болшевиките. Интервенцията на Великобритания, Франция, САЩ 

и Япония, подкрепяна от вътрешните контрареволюционни сили е претърпяла 

поражение. Персонализираният в болшевишкия партийно-държавен апарат, в 

болшевишката номенклатура, едър, централизиран, държавно-монополисти-

чен капитал, получава възможност да разгърне творческите си възможности. 

Той организира с много бързи темпове индустриализацията на страната. Предп-

риемаческата дейност на съвкупния капиталист постига грандиозни успехи. 

Успехи постига и дребният и средният бизнес. Това е резултат на въведената, 

благодарение на настойчивостта на Ленин още от началото на 20-те години 

"Новая экономическая политика" – НЕП. Особено важни са икономическите 

резултати, постигнати от дребния и средния бизнес в аграрния сектор. Чрез 

НЕП, въпреки че поземлената собственост в Русия е отдавна одържавена – не-

посредствено след Октомврийската революция, и формално тя е държавна собс-

твеност, нейното владеене и ползване е предоставено на непосредствените 

производители. Именно това позволява развитието на дребен и среден бизнес в 

аграрния сектор. Успешната предприемаческа дейност на едрия, централизиран, 

държавно-монополистичен капитал, води и до "набъбване" на класата на наем-

ния труд. В процеса на индустриализация се засилват миграционните потоци от 

селата към градовете. Увеличава се класата на промишлените работници в го-

лемите градски центрове. 
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От друга страна, в този период "набъбват" и остри противоречия между ос-

новните класи: 

В селата, и в аграрния сектор като цяло, става разслояване между непосред-

ствените производители. Едни от тях, които от самото начало на НЕП, поради 

едни или други причини, обработват по-големи парцели земя, постепенно забо-

гатяват, разширяват аграрния си бизнес, като успоредно с него, някои от тях 

развиват успешно и дребна търговия. Тяхната класа – на дребния и средния 

аграрен бизнес, все по-често започва да използва като наемни работници мало-

имотните си съселяни. Оформят се класите на така наречените "кулаци" и на 

селската "беднота". Това разслоение го има и преди Първата световна война. Но 

то се развива с бързи темпове, едва когато в резултат на двете буржоазни рево-

люции – Февруарската и Октомврийската52, и въведената нова икономическа 

политика, се ликвидират остатъците от докапиталистически отношения в Русия, 

и в аграрния сектор се създават пълноценни възможности за утвърждаване на 

капиталистическия начин на производство. В резултат от утвърждаването на 

капиталистическия начин на производство в аграрния сектор, и бързото развитие 

на производителните сили в него, се засилват два вида класови противоречия. 

Първият вид е между класата на "кулаците" и класата на селската "бедно-

та". Обезземляване на масата от непосредствените производители е общо пра-

вило при генезиса на капиталистическия начин на производство във всички 

страни. От тази класа се формира действащата и "резервната" армия на труда в 

промишлените центрове. И навсякъде този процес е свързан с насилие, жесто-

кости, глад и мизерия на широки селски маси. В Русия този процес има следна-

та особеност. Селската "беднота" възприема като насилник и експлоататор своя 

съселянин – "кулака", а не едрия централизиран държавно-монополистичен 

капитал. И това е така, въпреки че персонифицираният в болшевишката номен-

клатура едър държавно-монополистичен капитал още от 1926 год. започва да 

прибягва до практики от времето на "военния комунизъм" и да "разтваря ножи-

ците" между цените на промишлените стоки и тези на аграрните стоки. От тази 

нагласа в съзнанието на селската "беднота" се възползва едрият държавно-

монополистичен капитал, когато започва по време на "Големия скок" в "колек-

тивизацията" през 1929 год. своята война против дребния и средния бизнес в 

аграрния сектор. Той използва за свой класов съюзник селската "беднота". 

А битката между едрия държавно-монополистичен капитал и дребния и 

средния бизнес в аграрния сектор е била неизбежна. Това са вторият вид про-

тиворечия. През втората половина на двайсетте години обемността на едрия, 

централизиран, държавно-монополистичен капитал е нарастнала съществено. 

Основните му елементи – банков и промишлен капитал, имат доминираща роля 

в икономиката. Самият съвкупен капиталист – болшевишкият партийно-държа-
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 Много убедително е другото мнение – че това не са две революции, а две фази на една 

и съща революция. 
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вен апарат, болшевишката номенклатура, е нарастнал многократно, създал си е 

строга йерархия и дисциплина, преизпълнен е от ентусиазъм за предприемачес-

ка дейност, и е зареден идеологически с мисията, че строи последното най-

справедливо общество. Поради това, неговата готовност и нагласа да прилага 

брутално насилие срещу "враговете" на "строителството на социализма" е из-

вънредно голяма. Тези врагове са все по-засилващата се класа на "кулаците" и 

на градския дребен и среден бизнес. На първо място на "кулаците"! Защо? 

3.3.2. Класовите битки между едрия централизиран  

държавно-монополистичен капитал и дребния и средния  

аграрен бизнес – варианти на социална трансформация  

и фракционно представителство 

Защото, въпреки усилените темпове на индустриализация, по това време Ру-

сия е все още предимно аграрна страна. Основният ресурс за износ е зърното, 

по-специално пшеничното зърно. По-голямата част от зърненото производство 

е в ръцете на "кулаците". Те са готови да предоставят "излишъците" си от зърно 

на едрия централизиран държавно-монополистичен капитал, и съответно чрез 

износ той да трупа финансов ресурс за развитие на индустрията. Но са готови 

да продават "излишъците" си на пазарни цени! В това е основното противоре-

чие между персонифицирания в болшевишката номенклатура едър, централи-

зиран държавно-монополистичен капитал и дребния и средния аграрен бизнес, 

развиван от класата на "кулаците". 

Интересите на все по-засилващата се класа на "кулаците" стават пречка и 

"ограничител" за предприемаческата дейност и инвестиционна активност на 

съвкупния капиталист. И това при положение, че юридически именно болше-

вишката номенклатура е собственик на поземления фонд в Русия, която вре-

менно го е предоставила във владеене и ползване на селското население; при 

положение, че болшевишката номенклатура вече е изградила силен репресивен 

апарат; при положение, че болшевишката номенклатура вече има готовност за 

предприемаческа дейност и в аграрния сектор, защото индустриалната база, с 

която разполага, ѝ дава възможност да механизира трите основни дейности в 

зърнопроизводството – оранта, сеитбата и жътвата. Отделно, че вече разполага 

и с кадрови потенциал да "усвои" и аграрния сектор.53 

През втората половина на ХХ век, вътре в болшевишката номенклатура за-

почва остра борба за нейната стратегия и тактика в решаване на тези остри кла-
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 Не се спираме на противоречията между труда и капитала в промишлеността. Тези 

противоречия великолепно са изследвани от Тони Клиф в книгата му "Государственный 

капитализм в Росии", http://revsoc.org/archives/884. Те също се разрешават в този период в 

полза на персонифицирания в болшевишката номенклатура капитал, като постепенно се 

изпразват от съдържание, а впоследствие и ликвидират така наречените "тричленки" в заво-

дите, и наемният труд е лишен от всякаква възможност на защита на своите интереси. 

http://revsoc.org/archives/884
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сови противоречия. Съществуващите фракции в борбата си за власт, изострена 

от властовия "вакуум" след смъртта на Ленин, стават инициатори на различни 

стратегии, които се превръщат в идеологическо "оръжие", легитимиращо тех-

ните претенции за властта. 

Три са основните фракции. Едната е на Троцки и Преображенски. Тази фрак-

ция се определя като "лява". Нейната идеология за индустриализация, по-точно 

за "свръхиндустриализация", и за трансформация на аграрния сектор като из-

точник на приходи на държавния бюджет, чрез износ на селскостопанска про-

дукция, се опира на опита от периода на "военния комунизъм". Те са пределно 

откровени. За да се извърши "свръхиндустриализация", е необходимо селското 

население да се подложи на свръхексплоатация. Отношението на болшевики-

те към селското население трябва да бъде като към колониално население. То-

ест, те са за прилагане на "английския вариант" на генезиса на капитализма – 

завоюване чрез брутално насилие на територии и подлагане на местното насе-

ление на свръхексплоатация, чрез използване на извъникономически средства. 

Другата – "дясната" фракция – на Бухарин, Риков и Томски е на противопо-

ложни позиции. Тя счита, че болшевиките не бива да подлагат руското селячес-

тво на брутално насилие, брутален грабеж и свръхексплоатация. Те считат, че 

доминацията на банковия и промишлен едър капитал, който се намира в ръцете 

на болшевишката номенклатура, е достатъчна да гарантира постепенната тран-

сформация на аграрния сектор по пътя на "социализма". Не конфликти и война 

със селячеството, а подпомагане на развитието на кооперативното дело е верни-

ят път в строителството на "социализма" и успешната индустриализация – това 

е тезата на тази "дясна" фракция. Тоест, те искат аграрният сектор в Русия да се 

развива в "американския" вариант – като фермерство. 

Третата фракция – най-многобройна и силна, е на групираното около Сталин 

ядро от "центристи". Те търсят среден път между "колониалния" и "фермерс-

кия" път. От една страна нагласите им са в посока на "колониалния" вариант. 

Защото едрият, централизиран, държавно-монополистичен капитал е млад 

хишник. Неговите естествени рефлекси са за брутален грабеж. По инстинкти-

те си болшевишката номенклатура е "английска". В същото време тя си дава 

добра сметка, че "английският" вариант е трудноприложим и рисков. Той има 

някакво оправдание по време на гражданската война. Но дори и тогава предиз-

виква бунтове на селското население. И единствено многократно по-голямата 

бруталност на руското дворянство и войната, в която то влиза на страната на 

чуждестранните агресори против Русия, в крайна сметка наклоняват везните на 

симпатиите на руското селячество в полза на болшевиките – като по-малкото 

зло. Ето защо "центристите" се съюзяват временно с "десните" и нанасят пора-

жение на "лявата" фракция на Троцки и Преображенски. 

Но "центристите" ни най-малко не симпатизират на "десницата" на Бухарин, 

Риков и Томски. Още през 1926 год. ядрото на болшевишката номенклатура, 
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групирано около Сталин, започва да "разтваря ножицата" между цените на ин-

дустриалните стоки и изкупните цени на селскостопанската продукция. Но през 

следващата – 1927 год. "кулаците" "свиват" производството на пшеница и про-

дават на болшевишката номенклатура с 2 млн. тона по-малко зърно по държав-

ните доставки отколкото предходната година (продават 4,8 милиона тона). През 

1928 год. резултатите от държавните доставки са още по-катастрофални, въпреки 

мащабните репресивни мерки. Ето защо "центристите" приемат "хвърлената ръка-

вица", и започват война срещу "кулаците". Успехът на болшевиките в тази война се 

определя от това, че те успяват да привлекат класата на селската "беднота". 

Класата на дребния и средния бизнес в аграрния сектор, осмелила се да за-

щитава своите интереси срещу апетитите на едрия, централизиран, държавно-

монополистичен капитал, е била обречена. Защото в Русия по това време не е 

имало никакви условия за утвърждаване на капиталистическия начин на произ-

водство по "американския", по "фермерския" път. Първо, защото за разлика от 

Америка, където има изобилие на свободни, продавани от държавата на ферме-

рите на много ниски цени, земи, в Русия е точно обратното. В Русия има недос-

тиг на земи, а не изобилие. Сблъсъкът за земя между "кулаците" и селската 

"беднота" протича по цялата територия на Русия. Факт е, че болшевиките са се 

"месили" в тези сблъсъци. Но много често, особено в Украйна и Южна Русия те 

са "пламтели" и без намесата на болшевиките. Селската "беднота" е създавала 

отреди, дори цели армии, в борбата си против "кулаците" за земя. 

3.3.3. Силата на центристката фракция на Сталин – утвърждаване  

на парадигмата "социалистическа революция, социализъм,  

обществена собственост" 

През 1929 год., ръководени от Йосиф Висарионович Сталин, "центристите" 

спечелват "битката на стратегиите". Болшевиките се възползват от сблъсъка на 

интереси между "кулаците" и селската "беднота". Едрият, централизиран, дър-

жавно-монополистичен капитал привлича селската "беднота" и започва брутал-

на война за изземване функциите на владеене и ползване на поземления фонд от 

класата на "кулаците". Това е годината на "Големия скок" в колективизацията – 

1929 год. Той е успешен, не само защото на страната на едрия капитал се сра-

жава и селската "беднота", а и защото персонализираният в болшевишката но-

менклатура едър банков и промишлен капитал вече има сили и организация да 

реализира предприемаческата си активност и в аграрния сектор. За много крат-

ко време съвкупният капиталист механизира най-трудоемките дейности в аг-

рарния сектор – оранта, сеитбата и жътвата. И превръща аграрния сектор в су-

ровинен придатък на едрата промишленост и пазар на нейните стоки. Тоест, 

въпреки че не се реализира "колониалният" вариант на "левицата" на Троцки и 

Преображенски, се реализира доста подобен вариант, който може да се нарече 

"полуколониален". Този вариант на утвърждаване на капиталистическия начин 
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на производство в Русия е бил най-реалистичен. Другите два варианта са били 

повече или по-малко рискови за властта на болшевишката партия, а и за поли-

тическата независимост и цялост на Русия. Заслугата за реализиране на този 

вариант е на Йосиф Висарионович Сталин и на групираното около него ядро на 

болшевишката номенклатура. Това ядро си поставя ясни цели: а) Ние сме зав-

ладели политическата власт трайно и няма да я подлагаме на риск, в името на 

"световната революция", тоест ние можем да контролираме инстинктите си на 

хишник; б) Ние имаме желание и готовност за мащабна предприемаческа дей-

ност и ще съкрушим всяка фракция, която отклонява нашето внимание и енер-

гия за вътрешно партийни битки; в) Ние ще установим правата си на владеене и 

ползване на поземления фонд, ще инвестираме капитал в аграрния сектор, като 

механизираме трите най-трудоемки операции – оранта, сеитбата и жътвата, ще 

направим мелиорация, но дотук! Аграрният сектор ни интересува единствено 

като източник на суровини и принадена ценност, за изкупуване на евтините 

заводски комплекси, широко предлагани от развитите страни в условията на 

световна криза; г) Защото нашата главна цел е да създадем машинната база на 

една равностойна на западните държави военна индустрия, с която да гаранти-

раме независимостта на Съветска Русия. 

Историята потвърждава верността на тази стратегия. Втората световна война 

показва, че руският национален капитал с пълно право е очаквал нова агресия. 

Историческата "истина" е била на страната на групираното около Йосиф Виса-

рионович Сталин ядро на болшевишкия партийно-държавен апарат, на страната 

на "центристите". 

Йосиф Висарионович Сталин спечелва стратегическата политическа битка с 

другите фракции, не само защото неговата стратегия е най-реалистична и най-

адекватна на интересите на едрия централизиран държавно-монополистичен 

капитал, но и защото той доразвива теоретично лениновата парадигма и ѝ дава 

идейна завършеност. Той създава цялостна "теория" за "Строителството на со-

циализма в една, отделна страна". Не само апологетичната съветска научна ли-

тература в периода до неговата смърт го определя като създател на тази теория, 

но и най-сериозните и задълбочени западни изследователи.54 Чрез теорията за 

"Строителството на социализма в една, отделна страна" парадигмата "социа-

листическа революция, социализъм, обществена собственост" добива своя 

завършен и окончателен вид. 

В какъв смисъл "завършен и окончателен"? 

Както отбелязахме, след смъртта на Ленин през 1924 год. именно Йосиф Ви-

сарионович Сталин е болшевишкия лидер, който утвърждава в многобройни 

битки с фракциите на другите болшевишки лидери реалистичната стратегия и 
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 Виж: Грей, Я. Сталин. Личность в истории. В: Грей, Я. Лев Троцки, Сталин. Изд. "Ин-

тер Дайджест", М., 1995, 105 стр.; Такер, Р. Сталин. История и личность. Изд. "Весь мир", 

М., 2006, гл. 10 "Социализм в одной, отделно взятой стране", стр. 246-280. 
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тактика на болшевишкият партийно-държавен апарат да концентрира силите си 

върху решаването на обективно необходимите и обективно възможните задачи 

в качеството си на съвкупен капиталист. Основното идейно оръжие на враж-

дебните фракции е тезата за "невъзможността за победа на "социалистическата 

революция в отделна страна"". Така е например на XIV конгрес на болшевиш-

ката партия (18-31 декември 1925 г.). Въпреки личната си омраза към Троцки, 

Каменев и Зиновиев използват като идейно оръжие за фракционна борба него-

вата теза за невъзможността за победа на "социалистическа" революция в от-

делна страна. Възниква така наречената "нова опозиция", която се опитва да 

свали Сталин от властта. Същото е и през лятото на 1926 г., когато Каменев и 

Зиновиев сключват съюз с Троцки и привличат фракциите на "работническата 

опозиция", на "децистите" и др. Трябва да се подчертае, че тези фракции не от-

хвърлят лениновата парадигма "социалистическа революция, социализъм, об-

ществена собственост". Самият Троцки никога не отрича "социалистическия" 

характер на Октомврийската революция. Въпросът, който се използва в идейна-

та борба, е доколко пътят, по който сталинската фракция води страната, е път 

към "истински социализъм". Дори при последната фракционна битка – през 

1937 год. на последните оцелели от "ленинската гвардия" болшевики с центрис-

тите на Сталин, отново идейната основа на тази последна фракция е тезата за 

невъзможността за победата на "социализма" в отделна страна. Приносът на 

Сталин към болшевишката партия, и респективно към създадената от Ленин 

нова парадигма, е в умението му на всеки етап в развитието на съветското об-

щество да намира реалистичния вариант, който от една страна задоволява апе-

титите на новия крупен хишник, от друга страна не излага на прекомерен риск 

неговата власт и собственост. Йосиф Висарионович Сталин решава в бързо 

темпо основните задачи на генезиса на капиталистическия начин на производс-

тво в Русия – а именно, обезземляването на селяните и разкъсване на връзката 

на непосредствения производител с неговите средства за производство. Тъй 

като това става чрез одържавяването на земята и на другите форми на средна и 

дребна собственост и това е съпътствано от успешната индустриализация на 

Русия и стабилизирането на болшевишката власт, то в световното обществено 

мнение, и в световната наука – от 1929 год. до сега, се е утвърдило разбиране, 

че в резултат на Октомврийската революция е възникнал нов тип общество – 

"социализъм", което е коренно различно от капитализма, че самата революция е 

антибуржоазна и че в това общество средствата за производство са "обществена 

собственост". Тоест, Йосиф Висарионович Сталин, както вече отбелязахме, 

след смъртта на Ленин има най-голяма заслуга за утвърждаване на лениновата 

парадигма в световното обществено мнение и в световната наука. 
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3.3.4. Опорни тези на теорията  

за "строителство на социализма в отделна страна" 

Най-напред – от къде тръгва Сталин? 

а) Като категориална система новата парадигма на социалните науки и идео-

логия на буржоазните революции е създадена от Ленин в периода 1902-1918 

год. Кристализирането ѝ като категориална система преминава през четири фа-

зи. В последната фаза на нейното формиране – периода от Октомврийската ре-

волюция до пролетта на 1918 год., Ленин създава, както вече отбелязахме, три 

нови помощни идеологеми – 1. Той формулира ново понятие – за "окончател-

на победа на "социализма", като нещо различно от просто "победа на социа-

лизма", и по този начин разграничава борбата за победата на социализма в Съ-

ветска Русия, което си е работа на болшевиките, от световната революция, кое-

то вече е друг въпрос, свързан с "окончателна победа на "социализма"" и не е в 

непосредствените задачи на болшевишката партия; 2. Създава "теорията за от-

диха", като необходимост болшевиките да "строят социализма" и да трупат си-

ли в един неопределен във времето период; 3. Лансира нов възглед за световна-

та революция като "абстрактна възможмост", което означава, че "отдихът" 

може да е твърде продължителен. 

Чрез тези нови идеологеми той формира новите нагласи на болшевишкия 

партийно-държавен апарат към активна предприемаческа дейност. 

Именно тези нови идеологеми доразвива Сталин след смъртта на Ленин в 

новите условия, в които действа болшевишката партия, като създава теорията за 

"строителството на социализма в отделна страна". 

Самото словосъчетание "строителство на социализма в отделна страна" за 

пръв път употребява Н. Бухарин през 1924 год.55 Тогава неговата "дясна" фрак-

ция е съюзник с центристите на Сталин в борбата срещу "левицата" на Троцки. 

Но за Бухарин словосъчетанието "строителство на социализма в отделна стра-

на" е нещо "странично", нещо "вметнато" в много по-важната за него теория на 

неговата фракция за "аграрно-кооперативния социализъм". Сталин, обаче, вед-

нага "улавя" стратегическото иделогическо значение на това словосъчетание. 

Както отбелязва Роберт Такър Сталин "…избира тезиса за "социализма в една 

страна" в качеството на своя политическа и идеологическа платформа".56 Спо-

ред Такър, именно чрез акцентирането на това, че строителството на социализ-

ма ще се извърши в една страна – Съветска Русия, Сталин става не само водещ 

политик в болшевишката партия, но и водещ идеолог. 

б) Акцентирайки на тезата, че е възможно построяването на социализма в 

Съветска Русия, при това "пълната победа на социализма", и без победа на "со-

циалистически" революции в други страни, Сталин играе на струната на руския 
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патриотизъм на болшевиките.57 Той мобилизира болшевишката номенклатура, 

болшевишкия партийно-държавен апарат, за безпримерен подвиг – за превръ-

щане на Съветска Русия в лидер на прогреса на човечеството.58 Това е нова за-

дача за болшевиките. И тя е различна от създадените от Ленин, чрез трите по-

мощни идеологеми, нагласи в тях. Защото чрез помощната идеологема за 

"окончателната победа на социализма" Ленин все още поддържа в тях "пламъ-

чето" на очакването на "световната" "социалистическа" революция. Той ги въо-

душевява за лидерство на международното комунистическо движение. Нагласа-

та на болшевиките е – "Ще стискаме зъби, ще строим "социализма", а рано или 

късно световната социалистическа революция ще избухне, и тогава, с помощта 

на пролетариата от развитите страни ние ще построим окончателно социализма в 

Съветска Русия! Тогава ще можем да "въздъхнем"!". Те не представят себе си като 

лидер на човечеството, защото Русия, на фона на другите развити капиталистичес-

ки страни по степента на своята развитост, е така да се каже "втори ешелон". 

Със своята теория за "строителството на социализма в една страна" Сталин 

предлага на новия съвкупен едър капиталист ново световъзприятие и ново 

самосъзнание. То е свързано с факта, че няма "светлина в тунела" – тоест, че 

видимо капитализмът се е "стабилизирал" и няма перспектива за световна рево-

люция в обозримо бъдеще. И той изгражда в тях самовъзприятие на избраници, 

на творци на историята, а не само на първата "социалистическа" революция. 

Самовъзприятието на болшевиките за себе си до този момент е, че те са "пър-

вопроходци" на социалистическата революция, и че победата на социалисти-

ческата революция в изостанала страна като Русия е случайно стечение на обс-

тоятелствата. Така да се каже, историята временно е стоварила на плещите им 

тази мисия – докато победи световната социалистическа революция. Сталин им 

създава ново самовъзприятие – не, не е случайно, че историята е сложила на 

плещите им този товар. Историята ги е избрала за свои демиурзи, тя се е въплъ-

тила в тях. Те са длъжни да бъдат маяк на човечеството. Именно те ще изведат 

човечеството на светлия бряг на комунизма. Именно те, дори без никаква по-

мощ ще доведат докрай борбата за построяването на социализма. Съветска Ру-

сия ще бъде първата в света страна построила социализма, а след това и кому-

низма. 

Не е трудно да си представим колко добре "пасва" този героичен образ на 

столетните представи на руската интелигенция, образуваща гръбнака на болше-

вишката партия, за Москва като третия Рим, на нейното чувство за месианство. 
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По този повод Николай Бердяев пише: "Болшевизмът се оказва най-малко 

утопичен и най-реалистичен, най-отговарящ на цялата ситуация, каквато е въз-

никнала в Русия през 1917 г., и най-верен на някои отколешни руски традиции, 

на руските търсения на универсална социална правда, разбирана максималис-

тично, и на руските методи за управление и властване чрез насилие."59 Бердяев 

прави великолепен анализ на националните корени на руския комунизъм, на 

столетните революционни традиции на руската интелигенция, чиито продължи-

тел в началото на XX век, според него, е болшевизмът. Той разглежда особе-

ностите на славянофилството, на нихилизма, на народничеството в Русия и 

показва до каква огромна степен тяхната специфично руска нравственост, идео-

логия и поведенски стереотипи са вплетени и определят физиономията на рус-

кия комунизъм. Болшевизмът според Бердяев е явление, породено и детерми-

нирано от цялата история на руската държавност и на руското разколничество. 

Руската революция, въпреки че е универсалистична по своите принципи, ед-

новременно с това е и дълбоко национална по своите резултати.60 "Колкото и 

парадоксално да звучи-пише той, – но болшевизмът е третото явление на руската 

великодържавност, на руския империализъм – първото явление е Московското 

царство, а второто явление е империята на Петър."61 Болшевизмът слива волята за 

социална правда с волята за държавна мощ и "втората воля се оказва по-силна". 

Видно е, че в това отношение – разпалването на руското чувство за месианс-

тво, на руския патриотизъм, Сталин върви по стъпките на Ленин. Но издига на 

по-висока степен месианството. Защото предлага на болшевиките месианство и 

лидерство не само в рамките на световното комунистическо движение, но и в 

рамките на цялото човечество! 

в) В условията на "стабилизиране" на капитализма и на липса на перспектива 

за световна "социалистическа" революция Сталин доразработва лениновата 

идеологема за "окончателната победа на социализма", като я издига на по-

високо ниво, ревизирайки я. Тоест, той я ревизира, за да я използва като опор-

на точка на тезата, че в Съветска Русия може да се построи истински социали-

зъм и без да се чака световната социалистическа революция. 

В самосъзнанието на болшевиките идеологемата за "окончателната" победа 

на социалистическата революция е свързана с това, че "ние ще строим социа-

лизма" в Русия, но ще стигнем до неговото утвърждаване, до "истинския", до 

"пълния" социализъм, едва когато в близко бъдеще победи световната "социа-

листическа" революция. Да, обаче, от друга страна, след смъртта на Ленин става 

все по-очевидно, че "световната социалистическа революция" не е близка перс-

пектива. Което означава, че болшевиките не могат да построят "истинския" со-

циализъм. Това е едно противоречие, което води до раздвоение в самосъзнани-
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ето на болшевишкия елит. От него се възползват съперниците на центристката 

фракция на Сталин, за да делегитимират властта на тази фракция. През цялото 

време, независимо дали са "леви" или "десни", тяхно идейно оръжие е тезата за 

неразривната връзка между "строителството на социализма" и "световната со-

циалистическа революция". И следователно, че усилията на болшевиките, и 

свързаното с тях пренасочване на финансовите ресурси към "строителството на 

социализма", а не към "правене" на "световна социалистическа революция" е 

погрешно. 

Чрез идеологемата за "пълната победа на социализма в отделна страна", 

в случая в СССР, Сталин дава достоен отговор на новата вълна от атаки на ле-

гитимността на властта на неговата фракция. Тази нова идеологема въстановява 

монолитността на раздвоеното съзнание на болшевиките. Всъщност, раздвое-

ността е характерна само за малка част от болшевишкия елит – на тези, изкуше-

ни от "теорията". Така че по-скоро целта на създаване на новата идеологема е да 

унищожи "идеологическото оръжие" на другите фракции, с които те подкопа-

ват легитимността на центристката фракция на Сталин. 

Как Сталин модифицира идеологемите на Ленин, така че чрез тях да консти-

туира новата идеология за "строителството на социализма в една страна"? Мо-

дифицира ги под формата на "тълкуване" на ленинизма. Как? 

г) Най-напред той ревизира собственото си тълкуване на идеологемата на 

Ленин за "окончателната победа на социализма". Защото в произведението си 

"Основите на ленинизма", непосредствено след смъртта на Ленин (издадено 

през април 1924 г.), Сталин тълкува лениновата идеологема в смисъл, че "соци-

ализмът" може да победи окончателно в Съветска Русия, само с помощта на 

победилия пролетариат в поне няколко страни. Изхождайки от лениновата пос-

тановка за възможността на победа на социалистическа революция в отделна 

страна, и изброявайки благоприятните предпоставки за това, от една страна той 

пише "…всичко това обуславя не само възможността, но и необходимостта от 

победата на пролетариата в отделни страни". От друга страна той пише: "Но да 

се събори буржоазната власт и да се създаде пролетарска власт в една страна, 

това още не значи, че е осигурена пълната победа на социализма. Главната за-

дача на социализма – организирането на социалистическото производство – си 

остава още задача на бъдещето. Може ли да се разреши тази задача, може ли да 

се спечели крайната победа на социализма в една страна без съвместните уси-

лия на пролетариата от няколко напреднали страни? Не, не е възможно. За съ-

барянето на буржоазията са достатъчни усилията на една страна – за това ни 

говори историята на нашата революция. За окончателната победа на социализ-

ма, на организирането на социалистическото производство усилията на една 



67 

страна, особено на такава селска страна като Русия, са вече недостатъчни – за 

това са необходими усилията на пролетариата в няколко напреднали страни."62 

Тоест, тогава, непосредствено след смъртта на Ленин, в борбата си за лидер-

ство на неговата фракция с фракцията на Троцки, Сталин все още счита, че в 

Съветска Русия новият обществен строй ще се установи в така да се каже "за-

вършен" вид, едва след победата на "социалистическата" революция в поне още 

няколко развити страни. През втората половина на двайсетте години, обаче се 

вижда, че в близка перспектива не се очертават "социалистически" революции. 

А същевременно болшевиките са стабилизирали своята власт и провеждат ус-

пешна индустриализация. За болшевишката партия е актуален въпросът – че да, 

ние можем да построим "истински социализъм" и без да има "световна социа-

листическа революция". И Сталин ревизира собственото си тълкуване на лени-

новата идеологема. Как? 

Той не казва – аз не тълкувах вярно Ленин. Той казва – "Тогава, след смъртта 

на Ленин актуалната задача беше да оборим троцкизма, и неговата теза за не-

възможността на победата на социалистическата революция в Русия без победа 

на "социалистически" революции в други европейски страни… Дотолкова – но 

само дотолкова – тази формулировка беше тогава (април 1924 год.) достатъчна 

и тя, без съмнение, принесе известна полза." – пише Сталин.63 

Но, според Сталин, "…впоследствие, когато критиката против ленинизма в 

тази част беше вече преодоляна в партията и когато на дневен ред възникна нов 

въпрос, а именно въпросът, дали е възможно да се построи пълно социалистическо 

общество със силите на нашата партия без външна помощ – тази формулировка се 

оказа вече явно недостатъчна и поради това – погрешна."64 И Сталин посочва как-

ви са недостатъците на старата му формулировка сега, в новата обстановка. 

Сталин използва прийома на Ленин в аргументиране на възможността за по-

беда на "социалистическа" революция в Русия. Припомням, че Ленин разделя 

този проблем на два отделни въпроса – "Ние не казваме, че социалистическата 

революция може да победи в отделна страна, и в този смисъл не ревизираме 

марксизма. Но това е въпрос за "окончателната" победа на социалистическата 

революция. А ние твърдим, нещо друго – че просто можем да завземем полити-

ческата власт и да започнем строителството на "социализма" в отделна страна – 

Русия! А кога социалистическата революция ще победи окончателно – това е 

друг въпрос и ние не го дискутираме. Защото на този етап световната социалис-

тическа революция е "абстрактна възможност"." В новите условия Сталин из-

ползва същия прийом, но вече не за "социалистическата" революция, а за "пъл-

ното построяване на социализма в отделна страна." 
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д) Той отбелязва, че неговата формулировка от април 1924 год. има следния 

недостатък: "…тя свързва в един въпрос два различни въпроса: въпроса за въз-

можността да се построи социализмът със силите на една страна, на който 

трябва да се даде положителен отговор, и въпроса, може ли една страна с про-

летарска диктатура да се смята напълно гарантирана от интервенция и следова-

телно от възстановяване на стария ред без победоносната революция в няколко 

други страни, на който трябва да се даде отрицателен отговор." По тази причи-

на, още през декември 1924 год. в брошурата "Октомврийската революция и 

тактиката на руските комунисти" той разграничава тези два въпроса и издига 

тезата, че да, без победа на социалистическата революция в поне няколко стра-

ни ние нямаме "пълна гаранция срещу възстановяването на старите порядки", 

но "ние имаме всички необходимо за построяване на пълно (подч. от нас) соци-

алистическо общество."65 Именно тази постановка на Сталин става основната 

идеологическа ос, около която се води идейната борба на центристката фракция 

срещу "левите" и "десните" фракции през средата и втората половина на дваде-

сетте години на ХХ век. 

Вижда се, че Сталин добре е усвоил лениновия подход при изработване на 

идеологеми. Същността му е – вкарване на нови понятия, чрез които се отрича 

предходната теза, за която се твърди, че се отнася за друг, частен случай. Ста-

лин въвежда ново понятие – "пълна победа на социализма". И го разграничава 

от понятието "пълна гаранция на възстановяването на старите порядки". Имен-

но второто, а не първото е имал, според Сталин, пред вид Ленин, в тезата си за 

невъзможността от "окончателната победа на социализма" в отделна страна без 

световна революция. Той, Ленин, под "окончателната победа на социализма", 

всъщност е разбирал гаранциите за това, че в Съветска Русия, няма опасност от 

възстановяване на капитализма. А тези гаранции може да даде победата на со-

циалистическата революция в поне няколко страни. Тоест, Ленин не отрича 

възможността ние да построим истински, завършен, "пълен" "социализъм" в 

отделна страна – в Съветска Русия. Той само казва, че гаранциите за оцеляване 

на този истински "социализъм" срещу чуждестранна агресия са в "световната 

социалистическа революция". Така че ние трябва да работим за изграждането 

на истинския, пълния "социализъм" – той може да бъде построен в Съветска 

Русия, независимо от това има, или няма, световна революция. Но разбира се 

гаранции за "пълната му победа", свързана с неговата безопасност, може да има 

единствено след победа на световната революция. Нашата задача сега не е да 

дискутираме кога и как ще се "случи" световната "социалистическа" револю-

ция, нашата задача не е само да строим "социализма", разчитайки, че световната 

революция ще ни помогне да го построим с нейна помощ. Нашата задача е да 

построим "пълния социализъм"! Ние можем и ще направим това! 
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Очевиден е демагогският и схоластичен характер на тази идеологема, която 

се превръща в основна тактическа идеологема на болшевишката партия след 

смъртта на Ленин. Факт е, обаче, ефективността на тази нова идеологема. Факт 

е и, че тя е самостоятелно дело на Сталин. 

е) Важен момент за утвърждаване на новата идеологема е акцентирането от 

страна на Сталин на нейната мотивираща роля за болшевишката партия. Ста-

лин много убедително показва различната роля на двете противоположни идео-

логеми – едната, че е възможно, и другата, че не е възможно построяването на 

"пълен социализъм" без световна революция, в психологически план. 

Той подчертава, че "Без такава възможност (за построяване на "пълен социа-

лизъм" – бел. наша), строителството на социализма е строителство без перспек-

тиви, строителство без увереност, че ще бъде построен социализмът. Не може 

да строиш социализъм, ако не си уверен, че той може да се построи, че техни-

ческата изостаналост на нашата страна не е непреодолимо препятствие за пъл-

ното построяване на социалистическото общество. Отричането на тази възмож-

ност е неверие в построяването на социализма, е отстъпление от ленинизма."66 

В годината на "Големия скок" – 1929 год., в речта си "Десният уклон във ВКП 

(б)" на априлския пленум на ЦК на ВКП (б) той с думи "извайва" един изклю-

чително образен, динамичен, да го наречем, "видеоклип" за доблестта и мъжес-

твото на възприелите себе си като маяк на човечеството болшевики. Той казва 

следното: "Виждали ли сте вие рибари, пред буря в голяма река като Енисей? 

Аз съм ги виждал неведнъж. Случва се, че една група рибари пред лицето на 

настъпилата буря мобилизира всичките си сили, въодушевява хората си и смело 

кара лодката срещу бурята: "Дръжте се, момчета, дръжте здраво кормилото, 

порете вълните, ние ще победим!" Но има и друг сорт рибари, които усещайки 

приближаването на бурята, падат духом, започват да хленчат и деморализират 

собствените си редове: "Ето ти беда, бурята настъпва, лягайте момчета, на дъ-

ното на лодката, затворете си очите, белким ни изкара на брега." (Общ смях) 

Нужно ли е още да се доказва, че становището и поведението на Бухариновата 

група като две капки вода приличат на становището и поведението на втората 

група рибари, които панически отстъпват пред трудностите?"67 

За влиянието на новата идеологема върху болшевишката номенклатура, за 

нейната мотивираща и дисциплинираща роля, много красноречиво е изказване-

то на един от делегатите на XIV конгрес – Андреев, защото неговите разсъжде-

ния са показателни за настроението на болшинството. "Аз мисля, че др. Зинови-

ев и Каменев проявиха тук недостатъчен усет с какво живее партията: партията 

иска да работи практически (подчертано от нас), а не да се занимава с диску-

сии, а др. Зиновиев и Каменев я дърпат на дискусия. Те малко са се разминали с 
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деловото (отново подч. от нас) настроение вътре в партията – това е ясно. Мно-

го лошо е това, другари, че дискусиите отнемат от нас много време, много ра-

бота и т.н. Тези дискусии, които на партията се наложи да преживее, имат от-

рицателно значение, в този смисъл, че откъсват партията от работата й, а също 

отрицателно значение, че някои наши вождове се развенчават в тези дискусии, 

и да даде Бог, че такива дискусии повече у нас да няма, защото те носят огром-

на вреда."68 

Идеологемата за невъзможността да се построи "пълен социализъм", според 

Сталин, е вредна не само за мотивацията на болшевишката партия, но и за 

мотивацията на цялото световно комунистическо движение. Отговаряйки на 

обвиненията на Зиновиев, че сталинската идеология е израз на "национална 

ограниченост", а не на "интернационализъм", той контраатакува. "Защото, как-

во друго е нашата страна, страната на "строящия се социализъм", ако не база на 

световната революция? Но може ли тя да бъде действителна база на световната 

революция, ако тя е неспособна да построи социалистическото общество? Мо-

же ли тя да стане онзи велик притегателен център за работниците от всички 

страни, какъвто тя несъмнено е сега, ако тя е неспособна да удържи у дома си 

победата над капиталистическите елементи в нашето стопанство, победата на 

социалистическото строителство? Аз смятам, че не може. Но не следва ли от-

тук, че неверието в победата на социалистическото строителство, проповядва-

нето на това неверие води до развенчаването на нашата страна като база на све-

товната революция, а развенчаването на нашата страна води до отслабване на 

световното революционно движение. С какво г.г. социалдемократите плашеха 

работниците от нас? С проповедта, че "у руснаците нищо няма да излезе". С 

какво бием ние сега социалдемократите, привличайки към нас цяла върволица 

работнически делегации и укрепвайки по този начин позициите на комунизма в 

целия свят? С нашите успехи в строителството на социализма."69 

Идеологемата за "строителството на социализма в отделна страна", става яд-

ро на цяла система от идеологеми в новият етап на генезиса на капиталистичес-

кия начин на производство в СССР. Тя става мощно идеологическо оръжие на 

центристката фракция на Сталин в борбата ѝ срещу другите фракции. Със своя 

патриотизъм, утопизъм и месианство тя въодушевява болшевиките на безпри-

мерна, самоотвержена предприемаческа дейност, която превръща СССР в мо-

гъща империалистическа сила. Мотивиращата сила на тази идеологема е ог-

ромна – както за руските болшевики, така и за техните агенти за влияние по 

целия свят. В кратки срокове работническите протестни движения в целия свят 

са поставени под контрола на болшевишката номенклатура, на руския партий-
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но-държавен апарат. Значителна част от социалдемократическите партии са 

разцепени и възникват множество комунистически партии, също подконтролни 

на руската болшевишка номенклатура. Именно тези партии и национално-

освободителни движения извършват повечето от буржоазните революции на 

ХХ век. 

Какъв е изводът, който може да се направи от изложеното дотук? 

 Сталин има основен принос за практическото утвърждаване на ленино-

вата парадигма "социалистическа революция, социализъм, обществена 

собственост", като идеология на персонифицирания в болшевишката но-

менклатура едър централизиран държавно-монополистичен капитал, като 

идеология на буржоазните революции на ХХ век. 

 Неговият принос е не само практически, но и теоретичен. Сталиновата 

идеологема за "строителството на социализма в отделна страна" е самос-

тоятелен, надграждащ и много важен етап в идейното конституиране на 

болшевишката идеология. 

В България до 1929 г. също има спорове е ли Октомврийската революция ан-

тибуржоазна, социалистическа революция. В първия брой на "Философски 

преглед" през 1929 г. Нанко Моралиев в чудесната си статия "Социалната същ-

ност на руската революция" пише: "Професионалният революционер – разно-

чинецът интелигент, организиран в боева, централистична организация, се опря 

на големите разбунтувани народни маси, приспособи се към тях и извърши ре-

волюцията, която по своя исторически резултат е буржоазна, но той я нарече 

социалистическа, като продължаваше да вярва още, че тя е такава."70 

Тезата на Н. Моралиев се опира единствено на текстове на Маркс, Енгелс, 

Плеханов, Акселрод и др. за невъзможността от победа на социалистическа 

революция в изостанала страна, а не на анализ на социално-икономическите 

отношения по това време в СССР. Това е минус на статията. Но тезата на Мора-

лиев е вярна. Освен това в статията има великолепни находки – например за 

генетическата връзка на болшевизма с народничеството и разночинството, обс-

тойно развити по-късно от Н. Бердяев. Парадоксална, но в същото време много 

интересна е тезата му, че "Меншевизмът изразяваше пролетарските тенденции, 

а болшевизмът представляваше буржоазните тенденции в руското революцион-

но движение. Революционната фраза прикриваше истинския характер на бол-

шевизма в руската революционна мисъл."71 

След "колективизацията" през 1929 г. и в България вече има пълно единоду-

шие между всички идейни течения за "социалистическия" характер на Октомв-

рийската революция. И до сега теоретичната парадигма "социалистическа рево-

люция, социализъм, обществена собственост" е доминиращата теоретична па-
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радигма в обществените науки. Тя се оказва оказва изключително мощна идео-

логия, става кристализационно ядро на ефективна система от идеологеми и 

митове. На основата на тази парадигма се изгражда нова символна вселена.72 

Всички институции, всекидневният живот на населението, взаимоотношенията 

с другите държави и т.н. се схващат като елементи на новия символен свят. До-

ри най-яростните врагове на комунистическите елити възприемат своята борба, 

самоосъзнават себе си и своята легитимираща идеология като елемент на кому-

нистическата символна вселена. Забравя се елементарният факт, че новата сим-

волна вселена е социален продукт, който подлежи на различна интерпрета-

ция; изчезва споменът, че лидерите на II Интернационал, а също и меншевики-

те в Русия, дълго време са отричали лениновата "теория за социалистическата 

революция"; изчезва всякакво съмнение в нейната истинност. Комунистическа-

та символна вселена се изгражда чрез многобройни "теории" – например, вече 

споменатата ленинова теория за социалистическата революция, теорията за 

диктатурата на пролетариата и нейната роля в строителството на социализма, 

теорията за социално-класовата структура на социалистическото общество и 

пътищата за достигане на социална еднородност, теорията за марксистко-

ленинската партия като ръководна и направляваща сила в строителството на 

социализма, теорията за всестранното развитие на личността при социализма и 

комунистическото възпитание на трудещите се и т.н. Символната вселена се 

изгражда още и чрез множество исторически, мемоарни и т.н. съчинения, възх-

валяващи героичната борба против капитализма и всеотдайния труд в името на 

комунизма. Художествената литература, изобразителното изкуство, киното и 

т.н. също изиграват значителна роля за изграждане на новата символна вселена. 

Най-важният фактор за налагането на комунистическата символна вселена оба-

че е могъществото на легитиматорите, които често използват насилие срещу 

конкурентни идеологии. Освен това комунистическата идеология изиграва сил-

но положителна социална роля в първия етап на трансформацията на патриар-

халното общество в капиталистическо. Обикновено в рамките на едно десети-

летие след "комунистическите" революции конкурентните символни вселени 

практически изчезват. Хората с антикомунистически нагласи, колкото и да е 

странно, без капчица съмнение възприемат основните тези на лениновата пара-

дигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост". 

Отхвърляйки комунизма като ценност, антикомунистите го приемат като визия 

на трансформацията. Впрочем другояче не може и да бъде. Защото за да има 

антикомунизъм, преди това трябва да има комунизъм. Двете ценностни системи 

са като сиамски близнаци. Връзката между тях е лениновата теория за социа-
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листическата революция. През XX век тя е основна стратегическа идеологема 

на комунистическия елит и става ядро на широко разгърната система от идеоло-

геми за манипулиране на общественото съзнание. "Нежните революции" в Из-

точна Европа не премахват нейната доминация. Причините за нейната дългот-

райност в масовото съзнание и в идеологията на управляващите класи са в това, 

че както в "комунистическия" така и в "посткомунистическия" период тя ус-

пешно изпълнява множество социални функции.73 
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Глава четвърта. Особености на капиталистическата  
трансформация в страните от първия, втория  

и третия ешелон на капитализма. Либерален ли е  
съвременният капитализъм? 

4.1. Относно понятията първи, втори  
и трети ешелон на капитализма 

Понятията "първи", "втори" и "трети" ешелон на капитализма фиксират пос-

ледователността във времето на утвърждаването на капиталистическия начин 

на производство. Въпреки че редица елементи на капиталистическия начин на 

производство съществуват още от древността – например паричните инстру-

менти като кредит, полица, лихва и пр., въпреки че още от древността има "ост-

ровчета" на капитализъм при по-развитите цивилизации, въпреки че такъв ва-

жен технологичен фактор, като използването на въглища, го има в Китай още от 

Древността и Средновековието, несъмнено капиталистическият начин на про-

изводство става доминиращ в Западна Европа, а не във високоразвитите източ-

ни цивилизации. Най-напред още в 14-ти, 15-ти век той се утвърждава в редица 

градове-републики в Северна Италия – Венеция, Генуа, Флоренция и пр. Впос-

ледствие се утвърждава в рамките на формиращите се национални държава. 

Всъщност именно утвърждаването на капиталистическия начин на производст-

во стои в основата на възникналите западноевропейски нации и централизирани 

териториални държави. 

Първите страни, в които капиталистическият начин на производство става 

доминиращ, са Обединените нидерландски провинции, Великобритания, Фран-

ция и САЩ. Именно те са страните от първия ешелон на капитализма. Страните 

от втория ешелон са Германия, Италия, Русия и Япания. При тях капиталисти-

ческият начин на производство става доминиращ около един век по-късно. 

Страните от третия ешелон на капитализма са всички останали. 

Преди да разгредаме спецификата на трите ешелона в развитието на капита-

листическия начин на производство, ще кажем какво означава понятието "капи-

тализъм". 

а) Понятието "капитализъм", "капиталистически начин на производство". 

Думата "капитализъм" е от френски произход. Във Франция за пръв път за-

почват да използват понятието капитал – capitalisme. Тази дума започва да се 

използва през 12-13 век. Означава налични материални блага – стоки, злато, 

пари и пр., които могат да се инвестират в търговска, лихварска или производс-

твена дейност и да носят печалба. През 17-ти век започва да се използва и поня-

тието "капиталист". С него се означава собственикът на капитали. Самото поня-
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тие "капитализъм", като вид начин на производство, и като вид обществено ус-

тройство за пръв път се използва от Луи Блан и Пиер-Жозеф Прудон. По късно 

Карл Маркс също използва това понятие, като често пише и за капиталистичес-

кия начин на производство. Най-голям принос в разкриване на природата на 

капитализма има Карл Маркс. Неговото произведение "Капиталът" оказва ги-

гантско влияние върху развитието на политическата икономия. Колосално е 

влиянието на произведенията на К. Маркс и върху политическите и социалните 

борби през 19-ти, 20-ти и 21-ви век. За Маркс капиталът са пари, които се ин-

вестират в търговията или производството с цел печалба.74 

Съществен принос в анализа на капитализма има и Макс Вебер.75 Вебер раз-

личава два типа капитализъм: 

- Ирационален, наричан още авантюристичен, спекулативен, търговски ка-

питализъм, който според него се среща в почти всички народи през цялата чо-

вешка цивилизация. Печалбата е резултат от инвестиране в дейности като лих-

варство, държавни доставки и държавно кредитиране, откуп на данъци и служ-

би, спекулация с цени и стоки, експлоатация на колонии, печалби от финанси-

ране на войни, преврати, революции и пр. Този капитализам има случаен харак-

тер и не може да определи характера на обществото; 

- Вторият вид капитализъм е рационалният, бюргерски, промишлен капита-

лизъм. При него печалбата се постига чрез експлоатирането на рационално ор-

ганизирано капиталистическо предприятие. В основата на функционирането на 

капиталистическото предприятие стои пресмятането. Воденето на сметки прави 

възможно извършването на трайна, ориентирана към нова и нова печалба дей-

ност. Парите играят ролята на средство за съставяне на баланси и изчисление на 

разходи и приходи. Именно този е "истинският", "автентичният" капитализъм.76 

Тази терминология и този подход в изследването на капиталистическия на-

чин на производство е плодотворен. Във всяко конкретно съвременно общество 

са преплетени двата вида капитализъм. Очевидно е, че колкото в по-висока сте-

пен в едно общество доминира рационалният капитализъм, толкова в по-висока 
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степен ще се ускорява неговото развитие, ще се разраства създаването на мате-

риални и духовни блага. 

Какво е мястото на капиталистическия начин на производство в развитието 

на човешката цивилизация? 

Капиталистическият начин на производство понастоящем е висш етап в раз-

витието на произвеждащата икономика. Преходът от присвояваща (събирателс-

тво, лов и риболов) към произвеждаща икономика е свързан с появата на земе-

делието и скотовъдството. Около 8000 год. пр.н.е. спорадичното опитомяване 

на диви животни и посяването на градински и земеделски култури се превръща 

в регулярна стопанска дейност. Произвеждащата икономика води до създаване-

то на запаси от храни, води до социално разслояване, градски живот и прото-

държавни образования. Започва разделянето на физическия от умствения, на 

производителния от непроизводителния, на изпълнителния от управленския, на 

рутинния от творческия труд. Около 4000 год. пр.н.е. възникват първите със-

ловни общества. 

Има два вида произвеждаща икономика: 

* Натурална. При тази икономика, при този начин на производство непос-

редственият производител потребява това, което сам е произвел. Оръдията на 

труда са примитивни. Произвежда се малко принаден продукт (принаден е про-

дуктът, който надвишава жизнения минимум – в сегашната терминология се 

нарича "излишък"), който обикновено се присвоява от родовата аристокрация. 

Запасите са в малки количества. Търговията е натурална и занаятите са слабо 

развити. Слабо развито е и разделението на труда. 

* Стокова икономика. При този начин на производство непосредственият 

производител произвежда за пазара. Произведените блага добиват стокова фор-

ма. Оръдията на труда са значително по-развити. Произвеждат се по-големи 

количества принаден продукт, който се присвоява от привилигированите класи. 

Развиват се търговията и занаятите. Задълбочава се разделението на труда. 

Във всяко конкретно общество успоредно съсъществуват в различни про-

порции натурална и стокова икономика. Нещо повече! В продължение на хиля-

долетия непосредственият производител обикновено е участвал както в нату-

ралната, така и в стоковата икономика. От една страна в качеството си, пример-

но на крепостен селянин, той е участвал в стоковата икономика, тъй като него-

вият феодал е превръщал присвоената от него рента в стоки. О друга страна, 

той е произвеждал блага за собственото си потребление. 

Стоковата икономика се дели на: 

 Просто стоково производство 

 Разширено капиталистическо възпроизводство 

Простото стоково производство е по-ранна форма на стокова икономика. 

При този начин на производство все още принаденият продукт не е в големи 

размери. През Античността и Средновековието част от произведените от непос-
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редствения производител блага се превръщат в стоки от привилированите със-

ловия. След буржоазните революции, доколкото непосредственият производи-

тел става юридически свободен, той започва да произвежда блага основно за 

пазара. Тоест през този период непосредственият производител е собственик 

както на работната си сила, така и на средствата си за производство. Субектив-

ният и обективният фактор на производството са слети в непосредствения про-

изводител. Той участва непосредствено в паричната размяна. Което е съществен 

стимул за повишаване на производителността на труда, на занаятите и търгови-

ята, на разделението на труда, на градския живот и пр. Започва производството 

на значителни количества принаден продукт. Той се концентрира в ръцете на 

занимаваща се с търговия, лихварство и производство заможна прослойка на 

градското население – "патрициат" или още "нотабили". Именно тяхната дей-

ност – насочени към печалба инвестиции в търговия, лихварство и производст-

во са ядрото на бързото развитие на капиталистическия начин на производство 

в Западна Европа. Още от 15-ти век Западна Европа, "всмукала" в резултат на 

кръстоносните походи постиженията на ислямската цивилизация, а също и отк-

рила корените си в гръко-римската цивилизация, започва да изпреварва в разви-

тието на науката и технологиите големите източни цивилизации. 

В края на този век, но най-вече през 16-ти век, силен тласък за утвърждаване 

на капиталистическия начин на производство в Западна Европа имат Великите 

географските открития. Открит е нов морски път – Атлантическият океан, чрез 

който Западноевропейската цивилизация се свързва с големите източни циви-

лизации – Китай, Индия и пр. А също и с изключително богатия на природни 

ресурси непознат дотогава континент – Америка. Много бързо се развива све-

товният пазар. Западът, благодарение на успешното развитие на науката и тех-

нологиите, разполага с по-добри оръжия от Изтока. Започва колонизация на 

огромни територии. Присвоените със сила богатства се стичат в Западна Европа 

и се включват в стокооборота. Ускорява се капиталистическото развитие. Запа-

дът започва да изпреварва Изтока и превръща териториите на древни цивилиза-

ции в свои колонии. Ще разгледаме последователно тези два въпроса – защо 

Западът изпреварва Изтока и колониализма като важна характеристика в разви-

тието на страните от първия ешелон на капитализма. 

Но преди това ще обърнем внимание на едно друго обстоятелство. Простото 

стоково производство лежи в основата на пораждането на капитализма. Но са-

мият капитализъм е отрицание на простото стоково производство. Генезисът 

на капиталистическия начин на производство е свързан с експроприация на 

дребната частна собственост. Вече отбелязахме, че при простото стоково про-

изводство непосредственият производител е и притежател на средствата за про-

изводство. Общественото производство е проста сума от трудовата дейност на 

индивидуални стокопроизводители. Обективните и субективните фактори на 
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производството са слети в отделния стокопроизводител.77 Но за да стане въз-

можна рационализацията на общественото производство и да се даде възмож-

ност на овеществената в средствата за производство обществена производител-

на сила на труда да обхване цялото поле на човешката дейност, е необходимо да 

се разкъса връзката на слетите в отделния стокопроизводител обективен и су-

бективен фактор на производството. Необходимо е дейностите по организация-

та на производството, по неговата рационализация, по умножаването на общес-

твената производителна сила на труда да станат функция на отделна класа (кла-

сата на капиталистите), която е освободена от непосредствено производителния 

труд. Непосредственият производител трябва да остане собственик само на ра-

ботната си сила и по такъв начин живият труд да бъде подчинен на овеществе-

ния в средствата за производство минал труд, на натрупания хилядолетен опит 

на човечеството. "Към какво се свежда първоначалното натрупване на капитала, 

т.е. неговият исторически генезис?" – пита Маркс. И отговаря – "Доколкото то 

не е непосредствено превръщане на робите и крепостните в наемни работници, 

следователно доколкото не е проста промяна на формата (защото и такива слу-

чаи е имало – бел. моя.), то означава само експроприация на непосредствения 

производител, т.е. разпадането на онази частна собственост, която почива на 

собствен труд."78 

И по-нататък: "Неговото унищожаване, превръщането на лилипутската собс-

твеност на мнозина в едра собственост на малцина, т.е. експроприацията на зе-

мята, на средствата за живот и на работните инструменти на широките народни 

маси – тая ужасна и трудна експроприация на народната маса, образува предис-

торията на капитала... Експроприацията на непосредствените производители се 

извършва с най-безпощаден вандализъм и под нагона на най-подлите, най-

мръсните, най-дребнавите и злобни страсти! Частната собственост, придобита 

със собствен труд, и почиваща, тъй да се каже, на срастването на отделния, не-

зависимия производител с неговите средства на труда, се измества от капита-
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листическата частна собственост, която почива на експлоатацията на чужд, но 

формално свободен труд."79 

Разкъсване на връзката на непосредствения производител с неговите средст-

ва за производство и подчиняването на живия труд на овеществения в средства-

та за производство минал труд води до гигантски скок в развитието на произво-

дителните сили. Извънредно много се задълбочава както технологичното (хори-

зонтално), така и вертикално разделение на труда. Първите машини, по време 

на Първата промишлена революция във Великобритания са дело на работници. 

Но много бързо разработването и внедряването на едрата промишленост става 

дело на новопоявилата се прослойка на инженерите. Диференциацията и специ-

ализацията, а също и унификацията на трудовите дейности се развиват извън-

редно бързо. Генезисът на капитализма е див и варварски процес. Защото експ-

роприацията на частната собственост на масата от населението не може да ста-

не по друг начин, освен чрез прилагането на масово насилие. Но именно прев-

ръщането на масата от населението в наемни работници стои в основата на бър-

зия прогрес на човечеството след утвърждаване на капиталистическия начин на 

производство в страните от първия и втория ешелон на капитализма. 

Да обобщим разликите между простото стоково производство и разширеното 

капиталистическо възпроизводство! 

Таблица 4.1. Основни разлики между простото стоково производство  

и разширеното капиталистическо възпроизводство 

 Индикатори Просто стоково производство 
Разширено капиталистическо  

възпроизводство 

1 2 3 4 

1 Оръдия на 

труда 

Прости оръдия на труда Едро машинно производство 

2 Отношения 

на собстве-

ност 

Непосредственият производи-

тел е собственик на средствата 

си за производство. 

Непосредственият производител е 

наемен работник. Средствата за про-

изводство са собственост на капита-

листа предприемач. 

3 Принадена 

стойност 

Принадената стойност не е в 

големи количества. Присвоява 

се от привилигированите класи 

и държавата и се използва ос-

новно за тяхното лично пот-

ребление. 

Принадената стойност е в големи ко-

личества. Присвоява се от капиталиста 

и държавата, и по голямата част от нея 

се реинвестира за разширяване на 

производството. То има вид на разши-

ряваща се спирала. 
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Продължение 

1 2 3 4 

4 Разделение 

на труда 

Непосредственият производи-

тел упражнява цялата гама от 

трудови дейности по изработ-

ването на краен продукт. 

Непосредственият производител из-

пълнява само част от трудовите дей-

ностти по изработването на краен 

продукт. Силно развити са техноло-

гичното, вертикалното и хоризонтал-

ното разделение на труда. 

5 Технологии Въвеждането на нови техноло-

гии е бавен и продължителен 

процес. 

Производството постоянно се обновя-

ва с нови технологии. Задълбочава се 

разделението на труда в производст-

вото на нови технологии. 

 

б) Концентрация и централизация на капитала 

В заключение, ще се спрем на още две понятия, които са основни характе-

ристики на капиталистическия начин на производство – концентрацията и цен-

трализацията на капитала. 

Концентрация на капитала означава нарастване на размера на отделните ка-

питали, в резултат на натрупване на принадена ценност. Централизация на 

капитала означава нарастване на размера на капитала в резултат на обединява-

не на отделни индивидуални капитали. Обединяването може да е доброволно – 

(например в акционерни дружества), но може и да е резултат от поглъщане на 

по-слабите капитали от по-силните в хода на конкурентната борба. В резултат 

на концентрацията и централизацията на капитала възникват мощни монополи 

със сложна вертикална и хоризонтална структура. Те постоянно разширяват 

пазара на своите стоки и услуги. Превръщат се в транснационални корпорации. 

Става преплитане, дори сливане на банковия и промишления капитал. Интере-

сите на транснационалните корпорации и финансовия капитал са определящи за 

политиката на водещите страни. Развиващите се страни се превръщат в "бана-

нови републики" на транснационалните корпорации. 

Концентрацията и централизацията на капитала са вътрешно присъщи на ка-

питалистическия начин на производство характеристики. Въпреки че са успо-

редни процеси, в известен смисъл концентрацията на капитала предшества цен-

трализацията. За да се централизира някакъв капитал, той преди това трябва да 

е натрупан. Маркс отбелязва, че след периода на първоначалното натрупване на 

капитала: 

"Сега вече подлежи на експроприация не вече самостоятелно стопанисващи-

ят работник, а капиталистът, който експлоатира много работници. 

Тази експроприация се извършва от действието на иманентните закони на 

самото капиталистическо производство, по пътя на централизацията (подч. от 

нас) на капитала. Един капиталист убива мнозина капиталисти. Ръка за ръка с 

тази централизация, или експроприация на много капиталисти от малцина, се 
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развива в постоянно нарастващ размер кооперативната форма на процеса на 

труда, развива се съзнателното техническо прилагане на науката, планомерната 

експлоатация на земята, превръщането на средствата на труда в такива, които 

могат да се употребяват само задружно, икономизирането на всички средства за 

производство, чрез тяхната употреба като производствени средства на комби-

ниран, обществен труд, вплитането на всички народи в мрежата на световния 

пазар (което ние наричаме сега глобализация – бел. наша), а с това и интерна-

ционалният характер на капиталистическия режим. С постоянното намаляване 

на броя на капиталистическите магнати, които узурпират и монополизират 

всички предимства на този преустройствен процес, расте масата на мизерията, 

потисничеството, поробването, израждането, експлоатацията, но също така и 

възмущението на постоянно нарастващата работническа класа, обучавана, обе-

динявана и организирана от самия механизъм на капиталистическия производс-

твен процес. Монополът на капитала става окови за онзи начин на производст-

во, който е стигнал до разцвет заедно с него и под неговия покрив. Централиза-

цията на средствата за производство и обобществяването на труда стигат до 

една точка, когато те повече не се побират в своята капиталистическа черупка. 

Тя бива пръсната. Удря часът на капиталистическата частна собственост. Експ-

роприаторите биват експроприирани."80 

На този етап искаме да обърнем внимание на следното: 

 "Набъбването", тоест концентрацията на капитала неизбежно е свързано с 

неговата централизация – тоест, "всмукването" на капитала в ръцете на 

малко на брой капиталистически магнати. Богатството на малцина и бед-

ността на мнозина все повече се поляризират. Включвайки в орбитата на 

капиталистическия начин на производство на нови народни маси от раз-

виващите се страни, едрият западен капитал от една страна ги "оплодява" 

и от тях се раждат нови капитали. Но, от друга страна, той създава капи-

тали конкуриращи него самия. Западните финансови кланове постоянно 

централизират тези капитали. Така че йерархичната структура на светов-

ния капитал като цяло се запазва. Но именно от тези въвлечени по-късно в 

орбитата на световния капитал през XXI век "изплува" новият претендент 

за център на световната търговия – Китай. 

 Концентрацията и централизацията на капитала благоприятстват неговото 

развитие. Но в същото време пораждат и вътрешни противоречия в капи-

талистическия начин на производство, които рано или късно ще доведат 

до социална революция. Същността на тази революция е в експроприация 

на средствата за производство. Тоест, в поставяне на овеществената в 

средствата за производство обществена производителна сила на труда под 

контрола на "обществото". Кога това ще стане и как ще стане ние, не мо-

жем да прогнозираме. Няма да стане в сегашния цикъл на еволюция на 
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световния пазар. Защото гигантски маси от население в най-многолюдни-

те страни – Китай, Индия, Бразилия, Нигерия, Мексико и т.н. тепърва 

подлежат на "експроприация", тоест включване в капиталистическия на-

чин на производство. За нас основният въпрос не е за "жизнеността" на 

капитализма. А за това дали сегашният капитализъм, който е капитализъм 

на бедствията, по сполучливия израз на Нейоми Клайн, ще може да пре-

расне в следващия етап без да унищожи чрез световна ядрена война по-

голямата част от човечеството! 

4.2. Защо капиталистическият начин на производство  
се утвърждава най-напред в страните от първия и втория ешелон  

на капитализма? Защо Западът изпреварва Изтока? 

4.2.1. Относно подхода 

Защо капитализмът възниква в западноевропейската цивилизация, а не в из-

точните цивилизации, например в Китай? 

Това е класически проблем за обществените науки. Защото дори през XVIII 

век големите източни държави – Китай, Индия, Япония, Османската империя, 

Иран и др., в много отношения превъзхождат западните държави. Много от 

"техническите" предпоставки на капиталистическия начин на производство са 

налице в големите източни цивилизации още от Древността. Много от изобре-

тенията, които изиграват съществена роля в утвърждаването на капиталисти-

ческия начин на производство в западноевропейската цивилизация, са направе-

ни преди векове от китайската цивилизация. В нея въглищата се използват за 

отопление няколко хиляди години преди новата ера, докато в западноевропейс-

ката цивилизация започват да се използват от Х век на новата ера. Металургия-

та в Китай има забележителни постижения още от V век пр.н.е., каквито запад-

ноевропейската металургия ще има чак през Средните векове. В китайската 

цивилизация са открити барутът и неговото използване за военни цели, хартия-

та, книгопечатането, подвижният шрифт, компасът и пр. Китай има силно раз-

вит вътрешен речен и морски транспорт. Обемът на произведения в Китай и 

Индия брутен вътрешен продукт дори през XVIII век неколкократно надвишава 

този на Западна Европа. 

Подобно е положението и с други същностни страни на капиталистическия 

начин на производство. Основните кредитни инструменти са развити на Изток – 

например във Вавилон, много по-рано, отколкото на Запад. Еврейската народ-

ност, която изиграва съществена роля за утвърждаване на капиталистическия 

начин на производство в западноевропейската цивилизация, усвоява тези инст-

рументи през VI век пр.н.е. по време на "робството" си във Вавилон. Но капита-

лизмът възниква в западноевропейската цивилизация, а не в китайската или 

някоя друга източна цивилизация!? Защо? 
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В отговор на този въпрос има едно крайно становище. Според него по прин-

цип в страните на Изтока капитализмът не е имал историческа перспектива. В 

източните страни е имало зародиши на капитализъм, каквито Европа до XIII век 

изобщо не познава. Но те нямат собствено тегло. В пределите на източната со-

циалност капитализмът няма бъдеще. И. Кацарски задава въпроса: "Могъл ли е 

Изтокът съобразно вътрешната логика на типа социум да премине към някаква 

друга, коренно различна от "архаичната" форма?"81 Отговорът според него е 

отрицателен. Причината за отрицателния отговор на този въпрос е "архаичната" 

организация на социума. Основното препятствие е неразвитата, "архаичната" 

обществена структура. Индивидът не се е откъснал от родовата, патронимична 

организация. Частната собственост е в зародишен стадий и е подчинена на ло-

гиката на родовата колективност. Деспотичният произвол изключва правни га-

ранции за личността и собствеността на поданиците. Според него, което впро-

чем е съвсем правилно, колкото по-развита е дадена обществена структура, тол-

кова по-специфични условия изисква тя за своето разгръщане. В източните 

държави, отличаващи се с неразвита индивидуалност на индивидите, с неразви-

та частна собственост, с деспотичен държавен строй и магико-митологични 

форми на съзнанието, не съществуват благоприятни условия за разгръщане на 

висшия капиталистически тип обществени отношения. Капитализмът е привне-

сен в източните общества в процеса на тяхната колонизация. 

Въпреки че постановката, че по-висши форми на обществени отношения 

възникват в рамките на специфични условия, е правилна, изводът, че по прин-

цип е невъзможно да се разгърне капиталистическият начин на производство в 

източните общества, е неверен. Защо? 

Защото самата постановка на въпроса е неправилна! 

Не може да се говори за абсолютно автономно възникване на капиталисти-

ческия начин на производство в никоя държава. Нима капиталистическият на-

чин на производство възниква в Англия "автономно"? Няма ли "външни" фак-

тори за неговото възникване? Има! Такива са предприемаческата дейност на 

еврейската диаспора в Англия, взаимодействието на английската икономика с 

по-развитата икономика на Холандия, вековното съперничество с Испания, а 

впоследствие с Холандия, за завоюване на моретата и колониите и пр. Друг е 

въпросът, че в Китай, Индия, Япония и други източни държави капиталистичес-

кият начин на производство се развива в резултат от контактите и насилието 

спрямо тях от страна на вече развитите капиталистически държави от западно-

европейската цивилизация. Но дори да предположим, че спрямо тях няма по-

добна търговска и военна експанзия, можем ли да твърдим, че е изключено рано 

или късно социумът в тези страни да породи по-висши форми на социална органи-

зация в икономиката, в частност капиталистическия начин на производство? 
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Не, не може да се твърди подобно нещо! Да се твърди подобно нещо означа-

ва по принцип да се отхвърлят перспективите за социалния прогрес. Така че 

правилната постановка на въпроса не е: "Защо в източните цивилизации и в 

частност в китайската цивилизация не се е развил капиталистическият начин на 

производство", а "Защо западноевропейската цивилизация изпреварва източни-

те, и в частност китайската цивилизация, в развитието на капиталистическия 

начин на производство?". 

При така поставения въпрос, какъв отговор може да се даде на него? 

1. Някои автори изтъкват демографския взрив в Европа в периода на раз-

ложение на феодализма. Безспорно е, че увеличаването на гъстотата на населе-

нието изиграва положителна роля за развитието на капиталистическия начин на 

производство. Но сам по себе си този фактор не е решаващ. В китайската циви-

лизация през XVIII-XIX век също има демографски взрив. Но това не довежда 

до възникване на капитализъм. 

2. Други автори подчертават притока на благородни метали в Европа в пе-

риода след големите географски открития. Но и този фактор сам по себе си не е 

решаващ. Той ускорява утвърждаването на капиталистическия начин на произ-

водство, но там, където липсват други условия, този фактор не става катализа-

тор на развитие на капитализма. Освен това – феодалната класа в Индия напри-

мер, е разполагала с колосални богатства на благородни метали. Но те са били 

"замразени" под формата на съкровища, а не са пуснати в капиталистическо 

обръщение. Решаващи са не богатствата сами по себе си, а начинът на тяхното 

използване. 

3. Друг фактор е разрастването в периода на разложение на феодализма на 

потребностите на управляващата класа. В този период възникват многобройни 

армии с големи потребности от снаряжение – оръжие, дрехи, обувки, храна, 

коне, барут, амуниция и т.н. Силно се развиват потребностите за лукс и разкош 

на многобройните европейски кралски дворове. 

4. Често се изтъква ролята на географския фактор. Вътрешните морета 

(Средиземно море, Балтийско море и пр.) и големите реки улесняват търговията 

в Европа. Докато големите вътрешноконтинентални пространства затрудняват 

комуникациите в Азия. Това обаче не е така. Китайската цивилизация също има 

"вътрешно море" – Китайско море. Има силно нарязана брегова линия и отлични 

морски и океански пристанища. Има прекрасни условия за речно корабоплаване. 

Двете гигантски реки – Хуан-хъ и Ян-дзъ, са плавателни на огромни разстояния и 

свързват с евтин и удобен транспорт територии по-големи от цяла Европа. В тери-

ториите, обединени от китайската цивилизация, има и много други плавателни 

реки. Още от Древността, а по-късно и през Средновековието са прокарани плава-

телни канали, които свързват басейните на големите плавателни реки. 

5. Подчертава се значението и на колониите за възникването на съвремен-

ния капитализъм. Колонизирането на Северна и Южна Америка и др. безспорно 
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е изиграло значима роля за развитието на капиталистическия начин на произ-

водство. Но и този фактор сам по себе си не е решаващ. 

6. Важен фактор, който често се изтъква, е развитието на техниката в запад-

ноевропейската цивилизация. През Ренесанса в западноевропейската цивилиза-

ция се правят множество технически открития, усъвършенстват се средствата за 

производство. В един и същ занаят в западноевропейската цивилизация се 

употребяват много повече оръдия на труда, отколкото в източните цивилиза-

ции. Което е предпоставка за задълбочаване на технологичното разделение на 

труда и развитието на манифактурното производство. 

Един от авторите, създали най-обхватна и задълбочена концепция за възник-

ването на капитализма, е Макс Вебер. 

4.2.2. Концепцията на Макс Вебер за ролята на пресичането на уникални  

в цивилизационното развитие на Запада обстоятелства 

Според Вебер, когато се опитваме да обясним предимствата на Запада, дове-

ли до възникването на капитализма, не бива да търсим обяснението в един или 

друг фактор. Различните причини, особеностите на западното развитие образу-

ват един фон, една среда, която благоприятства развитието на капитализма. Те 

не са причина в точния смисъл на думата, а са по-скоро контекст, климат, в 

който се развиват новите обществени отношения. За М. Вебер факторите, обус-

лавящи благоприятния социален климат за възникването на капитализма в за-

падните страни, са: преди всичко наличието в тях на един специфичен, непри-

състващ в Изтока социален слой – бюргерството; също и развитието на рацио-

налната бюрокрация с формално рационално право и управление; съществува-

нето на конкуренция на национални държави; специфичният етически дух на 

протестантството. Капитализмът се ражда в резултат от пресичането на тези 

уникални в цивилизационното развитие на Запада обстоятелства. 

За рационализирането на производствената дейност голямо значение има 

развитието на парично-стоковите отношения. Парите са средство за изчисление. 

Освен развитието на парично-стоковите отношения други допълнителни обсто-

ятелства за пресмятане на пазарните възможности са рационалното формално 

право и управление, тоест право и управление, чиято дейност е предвидима. 

Такова право и управление, според М. Вебер възникват в Западна Европа, но не 

и на Изток. 

Да разгледаме накратко особеностите на западноевропейската цивилизация, 

които според М. Вебер формират благоприятния за капиталистическото разви-

тие климат. 

- Бюргерството! Основата на бюргерството, което е уникално явление, са 

особеностите на градското развитие в западноевропейската цивилизация. През 

Средновековието западноевропейският град е автономна социална общност. 

Това е особеност на западноевропейския град в сравнение с градовете на Изто-
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ка. Източните градове никога нямат подобна самостоятелност. Самостоятел-

ността на западноевропейските градове се дължи преди всичко на това, че те са 

разположени на територии, които са феодализирани. Тоест територии, в които 

властовите структури са лабилни.82 

- Правото. На Изток традиционното правосъдие възпрепятства нуждаещия се 

от от изчислимост капитализъм. Правосъдието не е формализирано и се "огъва" 

според политическата конюнктура и самовластността на привилигированата 

класа. То не е предвидимо и "изчислимо".83 

- Освен бюргерството има още един социален слой, който възниква на Запад, 

а липсва на Изток. Става дума за бюрокрацията.84 

- Съществен момент, според Вебер, който благоприятства възникването на 

капиталистическия начин на производство в Западна Европа, е конкуренцията 

между отделните национални държави. В борбата за утвърждаване на нацио-

налната мощ и престиж европейските държави си съперничат и създават бла-

гоприятни условия за привличане на капитали. В рамките на големите източни 

империи, например в Китай, такова съперничество не е имало. 

- Протестантската етика. Важна роля за възникване на капиталистическия 

начин на производство изиграва протестантството. Създаденият от протестан-

тите светоглед и начин на живот създават благоприятна атмосфера за развитие-

то на капиталистически отношения. На първо място, това е отношението към 

труда. Ключово значение в протестантската теология има учението за предоп-

ределеност на отвъдната съдба. Това е фаталистично учение, чието логическо 

следствие е, че собствените усилия на човека са без значение за неговото спасе-

ние. Но тъй като безсилието и неведението са психически непоносими за вяр-

ващия, протестантството претълкува учението и въвежда идеята за изпробване 
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то/Социология на религията. УИ "Св. Климент Охридски", С., 1992, стр. 66-73. 
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на предопределеността на спасението. Успехът на човек в чисто мирянските 

дела, например в стопанското дело, започва да се смята за сигурен знак, че Бог 

благославя неговите начинания и го е избрал за спасение. Установява се пряка 

връзка между делата в света и спасението. Създава се мощна религиозна мо-

тивировка за упорито, целенасочено участие в трудовата дейност, възниква 

пряко религиозно одобрение на труда. 

Протестанството обвързва икономическата дейност със спасението и спо-

собства за развитието на предприемаческия дух, способства за появата на хора, 

виждащи в своите делови успехи Божия промисъл. След като възниква обаче, 

капитализмът не се нуждае от религиозните "патерици". Търсенето на "Божието 

царство" отстъпва място на "трезва професионална добродетел". Печеленето на 

пари и преуспяването в професионалната реализация се превръщат в самоцел.85 

Ние сме съгласни с основната теза на Макс Вебер, а именно, че капитализ-

мът се ражда в резултат от пресичането на уникални в цивилизационното раз-

витие на Запада обстоятелства. Несъмнено изтъкнатите от М. Вебер фактори са 

особено важни за развитието на капиталистическия начин на производство в 

Западна Европа. Но искаме да обърнем внимание на още един значим фактор за 

утвърждаване на капитализма – трансформацията на съсловния тип държавност 

в Западна Европа в централизирана национална териториална държава. 

4.2.3. Ролята за развитието на капитализма в Западна Европа  

на трансформацията на съсловния тип държавност в Западна Европа  

в централизирана национална териториална държава 

Тази трансформация е продължителен процес. Той започва в рамките на със-

ловното общество. Появяват се първите абсолютни монархии. Те, от една 

страна, са резултат от развитието на капиталистическия начин на производство, а 

от друга страна, причина за неговото утвърждаване. Какво имаме предвид? 

Абсолютните монархии стават възможни, благодарение на особеностите на 

градското развитие в Западна Европа. През средновековието западноевропейс-

кият град е една своеобразна комуна със собствено право и съдилища, със соб-

ствено автономна управление, със собствена войска, с различни привилегии и 

т.н. Градът, за разлика от селата не е в зависимост от аристокрацията. В източ-

ните империи и кралства също има големи градове. Но тези градове имат свой 

владетел. Вътре в града има цитадела, от която владетелят упражнява властта си 

над града. Не така е в Западна Европа. 

В Западна Европа също има градове, които са под властта на големи и по-

малки феодали. Но има и градове, които са независими и имат самоуправления. 

Причината е в една особеност в развитието на Западна Европа през Среднове-

ковието в сравнение с Изтока, а именно, че много градове възникват в условия-
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та на вековна, дори хилядолетна лабилна политическа структура. Какво имаме 

предвид? 

След завоюването на Западната римска империя от варварските племена 

превърналата се в благородническо съсловие тяхна родова аристокрация изг-

ражда йерархична подредба (отношения сюзерен-васал), като властващата ди-

настия на новите кралства разпределя значителна част от завоюваните земи в 

условна собственост – "феод" на своите приближени срещу тяхната служба – 

преди всичко военна. Тоест, в началото има една централизирана държав-

ност. По-късно, обаче, започва естествен процес на децентрализация и засил-

ване на автономността на феодала (политическа, военна, фискална, съдебна и 

пр.), на превръщане на неговата условна собственост в безусловна. Въпреки че 

формално йерархичността се запазва, реално през цялото Средновековие тен-

денцията на децентрализация доминира над тенденцията на централизация на 

властта в Западна Европа. Това е особеност на средновековна Западна Европа в 

сравнение с различните региони на източните империи. 

По принцип, в историята на всяка цивилизация, действат две тенденции – 

центростремителна и центробежна.86 За определен период от време центрост-

ремителната тенденция е по-силна, и в резултат възникват империи начело с 

определена властваща династия. Основната форма на собственост е държавна-

та. Властващата династия предоставя във владеене (тоест в условна собстве-

ност) имения на родовата или на служебната аристокрация. Аристокрацията 

обаче, неизбежно се стреми към превръщане на условната си собственост в бе-

зусловна, и към политическа, фискална, съдебна и пр. автономност. Това води 

до засилване на центробежната тенденция и до "феодализиране" на империята. 

Продължителността на двата периода е общо най-често около 300 години. Но 

може да продължи и 600-1000 години. Следващият цикъл е свързан обикновено 

или с появата на нова властваща династия, или с появата на нова империя. 

Тойнби отбелязва два подобни цикъла: а) цикъл с продължителност 800-1000 

години, който обхваща периода на "смутното време" и на "универсалната дър-

жава"87; б) цикъл с продължителност 600 години, който е свързан с корелацията 

между астрономическия цикъл на редуващи се промеждутъци на суша и влаж-

ност и съответно нахлуване на номади (в периодите на суша) от "пустинята" в 

"обработвана земя"".88 Силно влияние върху съотношението между двете тен-

денции – на централизация и децентрализация, освен природоклиматичните 

изменения, оказват и демографските цикли.89 В Западна Европа през Среднове-
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 Относно влиянието на демографските цикли виж по-подробно: а) Парашкевова, Л. 

Светът на цивилизациите. Еволюция и динамика на държавата. Изд. "Колор-принт", Варна, 
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ковието, за разлика от Изтока, двете тенденции не са равностойни. Свещената 

римска империя на германските народи, създадена от Карл Велики през 800 год. 

н.е., исторически е краткотрайна. Въпреки, че това название се запазва много дълго 

време – чак до 1806 год., то не изразява съществуването на реална империя. 

През почти цялото средновековие в Западна Европа, тенденцията на децент-

рализация доминира над тенденденцията на централизация. Кралската власт е 

слаба и не може да подчини местните феодали. Градовете се възползват от пос-

тоянните противоречия между централната власт и местните владетели и изво-

юват висока степен на автономност. Благодарение на значителната етническа 

разнородност на градското население, в средновековния западноевропейски 

град значението на родовите връзки намалява, за сметка на корпоративните. 

Успешното развитие на занаятите и търговията, а впоследствие на манифактур-

ното производство, водят до появата на силна буржоазия – бюргерство. Голе-

мите европейски реки – Рейн, Сена, Темза, Волга и др. стават транспортни ко-

ридори. Между градовете по поречието им се води усилена търговия. Тази тър-

говия чрез Балтийско, Северно и Средиземно море, а впоследствие и чрез Ат-

лантическия океан, създава международен пазар.90 "Из цяла Европа, пише Бро-

дел, много рано се обособяват привилигировани региони, центрове на властта, 

от които започва бавното политическо строителство, започват териториалните 

държави... Географският детерминизъм не е всичко в генезиса на териториални-

те държави, но той играе своята роля."91 

Кралете, опирайки се на икономическата мощ на своите домейни, центрове 

на такива промишлени и търговски региони, използват противоречията между 

градската буржоазия и аристокрацията, и в определен момент успяват да създа-

дат силни централизирани териториални държави – абсолютни монархии. 

В рамките на тези държави капиталистическият начин на производство се 

утвърждава. Защото централизираните териториални държави – например Ан-

глия, Франция, Испания, Русия и др. започват политика за въвеждане на единни 

мерки и теглилки. Правят се опити да се премахне хаосът в монетното обръще-

ние. Поощрява се развитието на пазарите – районни, областни и местни. Строят 

се пътища за улеснение на търговията. Абсолютните монархии водят агресивна 

политика за завоюване на нови територии, които от една страна са източник на 

материали и суровини за манифактурното производство, от друга страна, са 

пазар за неговите стоки. Външната търговия процъфтява, и свързва и най-отда-

                                                                                                                                           
2010, стр. 4-42; б) Коротаев, А., Н. Комарова, Д. Халтурина. Законы истории – вековые 

циклы и тысячилетные тренды. Демография, экономика, войны. Изд. "КомКнига", М., 2007, 

стр. 48-168. 
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 А това е едно от най-благоприятните условия за развитието на капиталистическия 

начин на производство. 
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 Бродел, Ф. Световното време. Изд. "Прозорец", С., 2005, стр. 272. 
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лечените географски територии на земното кълбо.92 Западноевропейските стра-

ни установяват регулярни търговски връзки с източните страни. В ежедневието 

на европейското потребление влизат нови стоки – чаят, кафето, какаото, тютю-

на, и пр. Засилва се и потреблението на познати, но дотогава слабо употребява-

ни стоки като ориза, захарта, подправките и пр. Централизираната власт подк-

репя възникналите мощни външнотърговски организации. Използвайки воен-

ната мощ на метрополиите тези организации се стремят към установяване на 

търговски монопол в колониите. Абсолютните монархии водят меркантилист-

ка икономическа политика в защита на интересите на националния капитал в 

периода, когато неговата конкурентноспособност е по-ниска спрямо другите 

национални капитали.93 Не на последно място е огромната репресивна роля на 

централизираната държава в експроприацията на дребната частна собственост, в 

разкъсването на връзката на непосредствения производител с неговите средства за 

производство и превръщане на масата от населението в наемни работници.94 

Утвърждаването на капиталистическия начин на производство, от своя стра-

на, става предпоставка за формирането на нацията. Успоредно с формирането 

на нацията, започва и трансформация на протобюрокрацията в същинска бю-

рокрация. Възлов момент във формирането на нацията и трансформацията на 

протобюрокрацията в същинска бюрокрация са буржоазните революции. Те са 

процес на преход от съсловна към капиталистическа държавност. Количестве-

ните изменения преминават в качествени. Но този процес е продължителен, 

многоетапен, вековен. Държавността през периода от възникването на абсо-

лютните монархии до буржоазните революции е прието да се нарича абсолю-

тистка държавност. Тя е последният етап в развитието на съсловната държав-

ност.95 След основната буржоазна революция централизираните териториални 

държави се превръщат в централизирани национални териториални държави. 

Процесът на формиране на нация вече е приключил. Капиталистическият начин 

на производство се утвърждава в редица западноевропейски страни. Те форми-

рат първият и втория ешелон на капитализма. Най-съществена черта на капита-

лизма в тези страни е колониализмът. 
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 Решаващ момент е откриването в края на XV век на Америка и атлантическия път към 

източните страни. 
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 Виж: Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. Главная 

редакция восточной литературы, М., 1984, стр. 198 
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4.3. Колониализмът и империализмът – най-съществени  
характеристики в развитието на капиталистическия начин  

на производство в страните от първия и втория ешелон 

4.3.1. Колониализмът 

а) Колониализмът – една от най-важните специфики на развитието на ка-

питалистическия начин на производство в страните от първия и втория еше-

лон на капитализма. 

Капиталистическият начин на производство се утвърждава в страните от 

първия и втория ешелон на капитализма в период, през който тези страни стават 

колониални империи. В голяма степен централизацията и концентрацията на 

капитала в тези страни е резултат на колониалната експлоатация. Златото, което 

е необходимо за обръщението в условията на ранно капиталистическо произ-

водство, е силен стимул за испанската и португалската колонизация на амери-

канските и азиатски региони. Но испанската и португалската колониална екс-

панзия остават в рамките на феодалните отношения. Влиянието им върху въз-

никването и развитието на капиталистическия начин на производство в Европа 

е индиректно: 1. Защото част от концентрираните в тези страни богатства чрез 

външната търговия и чрез пиратски нападения преминават в английски и хо-

ландски ръце. 2. Защото откриват за експанзия на западноевропейците нови 

огромни територии. Завладените от Испания и Португалия територии в Азия, Аф-

рика и Америка стават обект на колониална експанзия на Холандия и Англия. 

Западноевропейската държава, в която най-рано се развиват капиталистичес-

ките отношения, и в която е извършена първата буржоазна революция (1566-

1609 г.) е Холандия (Нидерландия). След като Англия нанася поражение на ис-

панския флот – 1588 г., Холандия се превръща в господар на моретата. През 

1600 год. холандците завладяват остров Маврикий и започват да изтласкват 

чрез успешни военни акции португалците от Индонезия. В периода 1638-1659 год. 

те изтласкват португалците и от Цейлон. Холандската остиндийска компания 

бележи редица успехи и в колонизирането на Южна и Северна Америка. През 

първата половина на XVII век холандците доминират в търговията, мореплава-

нето и корабостроенето. Техният флот е бил десет пъти no-многоброeн от анг-

лийския. Те усилено експлоатират колониите. Ян де Вит, един от първите идео-

лози на холандската буржоазия в своите "Политически правила" пише че коло-

ниите, заедно с търговията и промишлеността са "троицата, върху която се опи-

ра мощта на Холандия". Въпреки, че принадлежат към класа, провъзгласила 

"равенство, братство, свобода", холандските колонизатори използват най-

брутални начини за експлоатация на колониите. Те разгръщат огромна търговия 

с роби. Остров Ява се превръща в крупен център на търговията с роби. Използ-

ването на принудителен робски труд е неизбежна черта на развитието на капи-

тализма в тази епоха. 
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Постепенно обаче от средата на XVII век срещу мощта на Холандия се изп-

равя нов съперник – Англия. Англия постепенно увеличава своята сила, съпер-

ничейки си най-напред с по-изостаналите в икономическо отношение Испания 

и Португалия. За сломяване морското могъщество на Испания и Португалия се 

използва пиратство. Кралското правителство субсидира пиратите Френсис 

Дрейк, Уолтър Рейли, Блейк и много други. За своите "заслуги" в ограбването 

на испанските кораби и американски колониални градове Френсис Дрейк е 

произведен в чин адмирал. Пиратите фактически стоят в основата на английс-

ката колониална армия. Английската и Холандската остиндийски компании в 

качалото действат заедно за сломяване на испанското и португалско колониал-

но господство. Но след английската буржоазна революции, когато Испания 

практически вече не е сериозен съперник, интересите на Англия и Холандия се 

сблъскват в съперничеството за колонии. 

Англия започва борба за изтласкване на Холандия от нейните колониални 

владения. Започват англо-холандските войни. Англия спечелва решаващи побе-

ди в периода 1655-1667 год. В Северна Америка тя отвоюва от холандците Нов 

Амстердам, когото преименува на Ню Йорк. Англичаните изтласкват холандци-

те и от крайбрежието на Индия. В този период, обаче, срещу англичаните се 

изпречва нов съперник – Франция. От средата на XVII и през целия XVIII век 

англичани и французи воюват за територии в Северна Америка. Но тъй като 

Англия е стъпила по-рано от Франция по пътя на капиталистическото развитие, 

предимството е на страната на англичаните. Техните колонии нарастват извън-

редно бързо, благодарение на големия емигрантски поток от метрополията. Раз-

витието на капиталистическите отношения, "огражденията" на земите на ленд-

лордовете изтласкват големи маси хора от селото и те се насочват към градове-

те и към колониите. Така че през втората половина на XVII и през XVIII век 

Англия се закрепва като основната колонизаторка на Северна Америка. 

През втората половина на XVIII век Франция има големи успехи в колонизи-

рането на Индокитай. Но в седемгодишна война (1756-1763 г. ) англичаните 

нанасят редица поражения на французите. Франция успява да задържи само пет 

града по крайбрежието на Индокитай. В резултат на успешните колониални 

войни през втората половина на XVIII век Англия се утвърждава като главна 

колониална империя. 

През последната четвърт, обаче, на XVIII век североамериканските английс-

ки колонии започват борба за независимост. През 1775 год. Англия е лишена от 

този важен сектор на колониалната си империя. Тя компенсира тази загуба, като 

в началото на XIX век започва нови войни срещу Франция и през 1815 год. заграб-

ва no-голямата част от нейните колониални владения. В същият период тя нанася 

съкрушителни поражения и на Холандия, която е съюзник на Франция. Англия 

изтласква Холандия от Капската колония в Южна Африка (1795-1806 год.) в така 

наречената "бурска война", от остров Цейлон, от Ява, и от цяла Индонезия. 
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През първата половина на XIX век Англия започва колонизирането на Авст-

ралия и Нова Зеландия. Започнава завладяването на цяла Южна Африка. В общи 

черти нейната колониална експанция завършва със завладяването на Индия. Пред-

приема опити за завоюването и на Афганистан. Но те са неуспешни. В средата на 

XIX век Англия владее територии от 11 млн. кв. км, с население 120 млн. души. 

Какви методи използват колонизаторите в експлоатацията на колониите? 

б) Методи на колониална експлоатация. 

Ограбването на колониите, както по рано отбелязахме, е един от основните 

начини за първоначално натрупване на капитала. Колониалният грабеж изигра-

ва изключително голяма роля за промишлената революция в Англия. Благода-

рение на богатствата, стичащи се от колониите, става възможно широкото при-

ложение на техническите открития. Експлоатацията се реализира в най-

различни форми. Една от формите е заграбване на съкровищата на покорените 

кралства. Друга форма е търговията с роби. От средата на XV век до средата на 

XIX век, според приблизителни изчисления, Африка е загубила от 65 до 100 

млн души. Не се включват убитите по време на лова на роби, измрелите по вре-

ме на транспортирането и т.н. Варварството и жестокостта на търговците на 

роби е без предели. Търговията с роби е напълно "законен" бизнес за прохож-

дащия капитализъм. Благодарение на търговията с роби се замогват градовете 

Ливърпул, Бристол, Лондон, Бордо, Нант и др. През 1755 год. в Бристол са ре-

гистрирани 237 кораба, занимаващи се с търговия на роби, в Лондон – 147, в 

Ливърпул – 89 и т.н. "С потта и кръвта на робите в Нант и Бордо са издигнати 

разкошни здания с дворянски фронтони", пише френски историк. 

През 1833 год. английското правителство отменя робството в английските 

колонии, като обезщетява робовладелците с 20 млн. лири стерлинги. Въпреки това 

в колониите се запазват много форми на докапиталистическа експлоатация. Ог-

ромното мнозинство на населението са лишени от елементарни човешки права. 

През първата половина на XIX век съдържанието и формите на експлоатация 

стават относително по-цивилизовани. Извършени са редица реформи. Например 

най-напред е ограничен, а впоследствие ликвидиран, търговският монопол на 

компаниите, изменена е системата на продажба на земя, в експлоатацията на 

колониите се включва средната и дребна буржоазия. 

Колониите са важен източник на суровини за метрополията. Цялата иконо-

мика на колониите, и преди всичко тяхното селско стопанство, са принудително 

приспособени към потребностите на индустриалното развитие на метрополията. 

В колониите се развива монокултурна икономика. Например в Индия и Цейлон 

са създадени плантации за чай, памук и юта. В Индонезия в плантации се отг-

лежда кафе, подправки, индиго, захарна тръстика и пр. 

Колониите се превъръщат във важен пазар за пласмент на промишлените 

стоки на метрополията. Например в Индия за периода 1780-1850 год. англий- 

ският експорт се увеличава от 386 хиляди лири стерлинги на 8 млн. лири стер-
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линги. От износител на памучни тъкани Индия постепенно се превръща в техен 

вносител – 1/4 от целия износ на памучни тъкани на Англия е в Индия. Вносът 

на английски стоки довежда до разоряване на местното занаятчийско производ-

ство, унищожава връзката между занаята и селскостопанското производство. 

Разоряващите се занаятчии нямат поле за приложение на работната си сила, 

защото англичаните целенасочено спъват развитието на промишлеността в Ин-

дия. На Индийския субконтинент често има масов глад. Умират стотици хиля-

ди, дори милиони индийци. 

Против колонизаторите често избухват въстания. Те се потушават с голяма 

жестокост. Едно от най-големите въстания в Индия е в периода 1857-1859 год., 

така нареченото "сипайско въстание". То е потушено много трудно от английс-

ките колонизатори. "Овладяно" е едва след като англичаните правят редица 

отстъпки и привличат на своя страна едри индийски феодали и земевладелци. 

4.3.2. Империализмът 

В произведението си "Империализмът като последен стадий на капитализма" 

и в редица други произведения В. И. Ленин, използвайки изследването на Дж. 

А. Гобсон "Империализмът", и на Рудолф Хилфердинг "Финансовия капитал", 

формулира основните характеристики на капиталистическия начин на произ-

водство в началото на ХХ век, а също и закона за неравномерното развитие на 

капитализма, водещо до войни за преразпределение на колониите и пазарите в 

началото на ХХ век. 

Основните характеристики са:."1) концентрация на производството и капи-

тала, достигнала до такава висока степен на развитие, че е създала монополите, 

които играят решаваща роля в стопанския живот; 2) сливане на банковия капи-

тал с индустриалния и създаване, върху основата на този "финансов капитал", 

на финансова олигархия; 3) износът на капитали, за разлика от износа на стоки, 

придобива особено важно значение; 4) образуват се международни монополис-

тически съюзи на капиталистите, които си поделят света и 5) завършена е тери-

ториалната подялба на земята от най-големите капиталистически държави."96 

В осма глава на книгата си Ленин анализира паразитизма на империализма. 

Пак в това, и в други свои произведения, той изследва още неравномерното 

развитие на капитализма – изоставането на Великобритания и засилването на 

Германия и САЩ. Доказва, че войните за преразпределение на колониите са 

неизбежни, защото "…при капитализма е немислима друга основа за подялба на 

сферите за влияние, интереси, на колониите и пр. освен според силата на участ-

ващите в подялбата, сила общоикономическа, финансова, военна и т.н. А силата 

не се изменя еднакво у тия участници в подялбата…"97 
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 Ленин, В. Империализмът като най-висок стадий на капитализма. В: Ленин, В. Избр. 

пр., т. 6, Изд. на Българската работническа партия (комунисти), С., 1948, стр. 194-195. 
97

 Пак там, стр. 220. 
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От закона за неравномерното развитие на капитализма Ленин прави извод за 

възможността от победата на "антибуржоазна" – "социалистическа" революция, 

дори в отделна страна. Той създава могъщата идеология на болшевизма, под 

знамето на която се извършват повечето от буржоазните революции на ХХ век. 

В случая нас ни интересува не идеологията на болшевизма98, а основните харак-

теристики на империализма и действието на закона за неравномерното развитие 

на капитализма в отделните страни в началото на новия – XXI век. Не е трудно 

да се забележи, че характеристиките на империализма от края на XIX и начало-

то на ХХ век – монополизмът, сливането на банковия и промишления капитал, 

износът на капитали, подялбата на света между транснационални корпорации, 

борба между империалистическите държави за преразпределение на зависимите 

от тях държави, са същностно присъщи и на съвременния капитализъм. Същ-

ностно присъщи на сегашния етап са и паразитизмът на най-развитите страни, 

по-специално на САЩ, и неравномерното икономическо развитие на големите 

страни.99 

Действието на закона за неравномерното развитие на капитализма намира 

израз в движението на Запад на центъра на световната търговия. Това движение 

на Запад е изследвано задълбочено от Фернанд Бродел. Неговите възгледи по 

този въпрос ще разгледаме в следващата глава. 

4.4. Либерална или антилиберална е икономическата политика  
на елитите в страните от първия и втория ешелон на капитализма? 

4.4.1. Идеологемата за "неолибералната" същност  

на съвременния капитализъм 

Съвременият капитализъм в страните от първия и втория ешелон се определя 

от официалната наука като "неолиберален" капитализъм. Той се разглежда като 

съвременен вариант на либерализма, като реализация на икономическата докт-

рина на икономическия либерализъм. Великобритания, водеща страна от пър-

вия ешелон на капитализма, се счита за родина и ярък представител на иконо-

мическия либерализъм. Адам Смит с основания се счита за един от най-видните 

представители на тази икономическа концепция. Дълго време – от "епохата" на 

Рейгън и Татчър (80-те години на ХХ век), именно неолибералният капитали-

зъм се счита за оптимален вариант на съвременното социално-икономическо 

развитие.100 
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 Относно възникването, същността и функциите на болшевишката идеология Виж: 

Найденов, Г. Стогодишната парадигма. Издателски комплекс – УНСС, С., 2015, стр. 19-56. 
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 Виж: Катасонов, В. Империализм как висшая стадия капитализма. Метаморфозы сто-

летия (1916-2016) годы. 
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 "Заслугата" за утвърждаване на това разбиране в съвременността е на Чикагската 

школа икономисти с лидер Милтън Фридман. 
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В края на 80-те години на ХХ век, по-точно през 1989 год., англичанинът 

Джон Уилямсън въвежда в употреба термина "Вашингтонски консенсус". Този 

термин описва "пакет" от изисквания на Международния валутен фонд (МВФ), 

Световната банка, Министерството на финансите на САЩ, Федералния резерв 

на САЩ, фондация Херитидж и институт Брукингс, които имат "либерален" 

характер и се поставят като условия за отпускане на заеми към развиващи се 

държави. Изискванията са: 

 Фискална дисциплина (минимален дефицит на бюджета); 

 Преразпределение на базата на нуждата (приоритет на здравеопазването, 

образованието и инфраструктурата при държавните разходи); 

 Разширяване на данъчната основа и намаляване на общите нива на облагане; 

 Либерализация на финансовите пазари; 

 Свободен обменен курс на националната валута; 

 Смяна на търговските квоти с тарифи; 

 Премахване на бариерите пред пазарната конкуренция на стоки; 

 Приватизация на държавни предприятия; 

 Премахване на бариери пред чужди директни инвестиции; 

 Силни и защитени права на интелектуална собственост. 

На пръв поглед тези изисквания могат да се опишат като политики на мини-

мизация на ролята на държавата в икономическите процеси, като увеличаване 

на ролята на "пазара" за сметка на държавната намеса. Дали обаче е така? Какво 

се открива при по-задълбочено вглеждане в политиката на елитите и на влия-

телните финансови среди от първия и втория ешелон на капитализма? 

По време на световната криза, започнала през 2008 год., "левите" идеолози, 

започват масово да говоря за "провала" на "неолиберализма". Тезата им е, че 

политиката на минимизация на държавната намеса в икономическите процеси 

е причина за световната икономическа криза. 

Двете тези – че съвременният капитализъм е "неолиберален" и че "неолибе-

ралните" политики са виновни за неговия "провал", са идеологеми, обслужващи 

интересите на едрия, глобализиран капитал. В тях няма нищо вярно! Какво 

имаме предвид? 

Считаме, че икономическите "теории", доказващи "предимствата" на "мини-

мизация" на ролята на държавата в икономическите процеси (да ги наречем 

общо икономически либерализъм), или "предимствата" на "максимизация" на 

ролята на държавата (привърженици на различни форми на държавен капитали-

зъм, крайна форма на който е "социализмът"), гледат през изкривено увеличи-

телно стъкло към два еднакво присъщи на капиталистическия начин на произ-

водство процеса – конкуренцията и монополизацията. Твърдим, че монопо-

лизацията с нищо не отстъпва на конкуренцията като стихиен процес, като вът-

решно присъща на капитализма негова характеристика. Тезите за това, че моно-

полизацията сама по себе си е нещо чудесно, рационално, ефективно, справед-
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ливо и т.н. (това са тезите на идеолозите на "социализма", а както сега ги нари-

чат на "комунизма") са идеология, защитаваща интересите на фракции от елита, 

борещи се за, или вече завладели, целия национален капитал. Искаме да под-

чертаем, че много ерудирани, компетентни, мислещи и т.н. икономисти, като 

например Евгени Матеев, убедително защитават "предимствата" на монополизма 

във формата му на "социализъм" – тоест на съветски държавен капитализъм. 

Не по малко "аргументирани" и "убедителни" са тезите на обратната страна – 

на защитниците на минимизацията на ролята на държавата в икономическите 

процеси, на привържениците на икономическия либерализъм. Това са иконо-

мисти, гледащи през изкривено увеличително стъкло присъщата на капиталис-

тическия начин на производство конкуренция. Най-ярък техен представител е 

Фридрих фон Хайек. Техните възгледи са в не по-малка степен от "комунизма" 

идеология, изразяваща интересите на определени фракции на икономическия 

елит, в частност на намиращите се в симбиоза британски англисаксонски и ев-

рейски елити и американски англосансонски и еврейски елити. 

Според нас, управляващата класа използва стратегии на минимизация на 

държавната намеса (либерализъм) или на максимизация на държавната намеса 

(държавен капитализъм) за концентрация и централизация на капиталите в за-

висимост от конкретните интереси на доминиращите фракции на икономичес-

кия и политическия елит. В едни етапи, периоди и ситуации по-добрата (за уп-

равляващия елит) стратегия е на минимализация, в други етапи, периоди и си-

туации по-добрата стратегия е на максимализация на държавната намеса. Спо-

ровете в научните среди, че минимализацията, или обратно максимализацията, 

сами по себе си са нещо "добро" или "лошо" от гледна точка на обществения 

интерес, твърде често имат идеологически, а не научен характер. Превесът в 

едни периоди на едната теория над другата не се дължи на открити нови "убе-

дителни" аргументи и нови научни "открития", а на това, че в дадения период и 

ситуация едната или другата стратегия е по-изгодна за икономическия елит. 

Съответно управляващата класа дава медийно предимство на теориите, обосно-

ваващи "научно" нейните предимства (на изгодната стратегия). Впрочем новите 

аргументи и научни "открития" най-често са резултат на "добрата ориентация" 

на учените спрямо конкретните интереси на икономическия елит в дадения пе-

риод. Те търсят аргументи и правят "открития" в полза на изгодната за иконо-

мическия елит в момента стратегия. 

Управляващите класи в различните страни по начало имат предпочитания 

към максимизацията на държавната намеса в икономическите процеси. И това 

е естествено. Защото в условията на минимизация икономическият елит трябва 

да влага значителни усилия за постигане на диференциална печалба, като съ-

ществено условие за концентрацията на капитала. Докато максимизацията на 

държавната намеса води директно до концентрация на капитала. В страните от 

първия ешелон на капитализма, например във Франция и Великобритания през 



98 

периода преди основната буржоазна революция, в условията на абсолютистка 

държавност се използва стратегията на максимизация на държавната намеса в 

икономическите процеси. След буржоазните революции в условията на бона-

партистка държавност, след кратки периоди на минимизация, също трайно се 

преминава към стратегия на максимизация. Разбира се има и национални осо-

бености. Несъмнено е, че елитите в англосаксонските страни по-често от други-

те страни използват стратегията на минимизация. Но като цяло и при тях стра-

тегията на максимизация е предпочитана. 

Голяма роля за формирането и функционирането на световната финансова 

система и влиянието върху националните икономически политики, свързани с 

минимизация, или обратно максимизация на държавната намеса, имат Между-

народният валутен фонд (МВФ) и Световната банка. Двете институции са инст-

рументи на влиятелните финансови среди от първия и втория ешелон на капи-

тализма, чрез които определят международните икономически отношения и 

вътрешните икономически отношения в страните от третия ешелон на капиат-

лизма. Е, каква е икономическата политика на тези институции – към либерали-

зация, тоест минимизация на държавната намеса, или обратно – към максими-

зация, тоест към засилване на ролята на държавата в икономическите процеси? 

Според Д. Стиглиц, възникнал като "обществена институция", икономичес-

ката идеология на МВФ в началото клони към кенсианството, към разбирането, 

че "пазарите често не работят добре".101 Но през 80-те години МВФ започва да 

"защитава превъзходството на пазара с идеологически плам".102 

Несъмнено е, че през 80-те години МВФ "защитава превъзходството на паза-

ра с идеологически плам". Но, доколко неговата практика отговаря на неговата 

идеология? Каква е същността и ролята на Международния валутен фонд в раз-

витието на съвременния капитализъм? Променя ли се неговата същност и начин 

на функциониране от това, че през 80-те години се сменя неговата икономичес-

ка "идеология"? 

Не! Същността и начинът на функциониране на МВФ са едни и същи от въз-

никването му досега! Какво имаме предвид?103 

Характерна черта на капиталистическия начин на производство е универса-

лизацията на производителните сили и на търговията. Използваме терминоло-

гията на Карл Маркс. От средата на XX век износът на капитали от страните на 

първия и втория ешелон на капитализма към страните от третия ешелон (разви-

ващите се страни) става възлов момент в универсализацията на производител-

ните сили и размяната. Стабилността на капиталовложенията и кредита в разви-
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 Стиглиц, Д. Глобализацията и недоволните от нея. УИ "Стопанство", С., 2001, стр. 13. 
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 Виж: Найденов, Г. Национални елити, МВФ и финансовата стабилност на световния 

икономически ред. В: Стогодишната парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003, 

стр. 463-469. 
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ващите се страни е жизненоважна за влиятелните международни финансови 

среди.104 Първата половина на XX век стабилността на кредита и капиталовло-

женията се гарантира от системата на колониализъм. Тоест, световният иконо-

мически ред се крепи на политическото господство на елита от метрополията 

над местните национални елити. Поведението на местните елити се контролира 

чрез упражняване на принудителна власт. 

След Втората световна война започва бързо разпадане на световната колони-

ална система. Поведението на националните елити от развиващите се страни в 

голяма степен става непредсказуемо. Оказва се, че бившите "борци за свобода" 

са ужасно крадливи. Те вземат все нови и нови държавни кредити от развитите 

страни. Значителна част от тези кредити, обаче просто се присвояват от елита. 

Стабилността на кредита и капиталовложенията в развиващите се страни става 

проблематична. Първите няколко десетилетия след Втората световна война 

проблемът с крадливостта на местните национални елити е решен чрез така 

наречените "безвъзмездни помощи". Елитът от развитите страни присвоява чрез 

данъчната система част от доходите на своето гражданство и националния биз-

нес. След това тези парични суми се предоставят на елита от развиващите се 

страни и засищат техния апетит. Тази система за известно време върши работа. 

Освен собствено си забогатяване, местните национални елити осъществяват 

повече или по-малко успешно модернизация на страните си и съответно въз-

можности за разгръщане на дейността на транснационалните компании на стра-

ните от първия ешелон. На практика гражданството и националният бизнес на 

развитите страни плащат данък "крадливост", за да могат транснационалните 

компании да развиват дейността си в развиващите се страни и да извличат ги-

гантски печалби. 

През шейсетте години тази система на международния икономически ред се 

пропуква. Тъй като данък "крадливост" се плаща основно от американските 

данъкоплатци, то те първи възроптават срещу "безвъзмездните помощи". През 

шейсетте години размерът на "безвъзмездните помощи", предоставяни от аме-

риканското правителство започва да намалява. Постепенно възниква друга сис-

тема за гарантиране сигурността на кредита и капиталовложенията. Нейният 

най-важен институционален фактор става дейността на Международния валу-

тен фонд. 

Международният валутен фонд е създаден на 27 декември 1945 г. в резултат 

на споразумение на 44 държави, уговорили през юни предходната година на 

конференция в Бретън-Уудс (САЩ) принципите на новия икономически ред.105 

Първоначалните цели на фонда са превръщане на американския долар и анг-
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 Под "влиятелни международни финансови среди" разбираме собствениците на конт-

ролния пакет акции на най-големите търговски банки, развиващи дейност в множество 

страни. 
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лийската лира в международни резерви, поддържане на конвентируемостта им в 

злато, създаване на фиксирани валутни курсове. МВФ отпуска кредити със зна-

чително по-ниски лихвени проценти, отколкото на банковия пазар, на своите 

членове, когато те изпаднат в тежка икономическа ситуация – висока инфлация, 

голям дефицит в платежния баланс и пр. 

Тъй като в началото членове на МВФ са основно страни от първия и втория 

ешелон на капитализма, а освен това правото за получаване на кредити зависи 

от размера на квотата, с която се участва във фонда, до 60-те години практичес-

ки кредитите се получават от елитите на развитите страни. Вноските във фонда 

се осигуряват от данъци, събирани от гражданството и от националния бизнес 

на развитите страни. Възниква много интересна система за прехвърляне на фи-

нансов ресурс от гражданството и националния бизнес към политическата класа 

и влиятелните международни финансови среди. Парите на данъкоплатците га-

рантират кредитите и капиталовложенията на влиятелните международни фи-

нансови среди и задоволяват апетитите на политическата класа. 

Оказва се, че тази система работи много добре. Отпускането на кредити ста-

ва инструмент, чрез който МВФ влияе на икономическата политика на елита и 

отстранява от властта прекалено крадливите негови фракции. Парите на данъ-

коплатците от развитите страни стават изключително интересен ресурс за влия-

телните международни финансови среди. В тях те виждат средство, чрез което 

могат да гарантират своите капиталовложения и кредити в развиващите се 

страни. До този момент влиятелните международни финансови среди "плахо" 

отпускат кредити на развиващите се страни, поради прекомерната крадливост 

на местните елити. Опитът обаче на МВФ с парите на данъкоплатците да се 

гарантират техните кредити срещу крадливостта на елитите в развитите страни, 

създава нов оптимизъм във влиятелните международни финансови среди. 

В края на шейсетте и началото на седемдесетте години настъпват качествени 

изменения в дейността на Международния валутен фонд. МВФ приема все по-

вече членове от развиващите се страни. Първоначалните му цели (американски-

ят долар и английската лира – резервни валути, фиксирани валутни курсове и 

т.н.) постепенно отпадат. Основната му цел става отпускане на кредити на ели-

тите от развиващите се страни с цел подпомагане на изплащането на техните 

външни дългове. В тази нова ситуация влиятелните международни финансови 

среди започват решително да увеличават отпускането на кредити на елитите 

на развиващите се страни.106 Местните елити продължават много да крадат. Те 

присвояват значителна част от отпусканите заеми и ги депозират в Европейски 

и Американски банки. Тъй като тези пари не заработват в икономиката на стра-
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ната, възниква проблем с възвръщаемостта на кредита. Тук влиза в действие 

МВФ. Той отпуска кредити на местния елит със значително по-ниска лихва, 

отколкото лихвите на търговските банки. С получените кредити местният елит 

изплаща високите лихви и заемите на влиятелните международни финансови сре-

ди. Успоредно с това МВФ отстранява от властта прекалено крадливите фракции 

на местните национални елити и създава известна финансова дисциплина. 

Крайният резултат от функционирането на тази система е, че парите на аме-

риканските, европейските и т.н. данъкоплатци се присвояват под формата на 

лихва от влиятелните международни финансови среди и от крадливите местни-

те национални елити. 

Отличната работа на тази новата система за финансова стабилност въодуше-

вява прекомерно влиятелните международни финансови среди. Те с ентусиазъм 

започват да увеличават лихвите на кредитите, отпускани на елитите на разви-

ващите се страни. Големият обем на кредитите, значителното увеличаване на 

лихвените проценти, съчетани с традиционната крадливост на местните елити, 

довеждат до разстройване на платежните баланси на множество страни от тре-

тия ешелон на капитализма.107 През 1980 г. Мексико отказва да плаща лихвите 

по дълга. Впоследствие и много други развиващи се страни спират плащанията 

по външните си дългове. През 1989 г. елитите на слаборазвитите страни от Ла-

тинска Америка са изплатили само 40% от лихвите върху дълга. (3,2 млрд. дол. 

вместо 8,5 млрд. дол.) 

Но в този период операцията по трансформиране на дълга от частен в дър-

жавен върви твърде успешно. МВФ, Световната банка и Интерамериканската 

банка за развитие отпускат значителни кредити на елитите на слаборазвитите 

страни, с които те изплащат дълга си към търговските банки. През 1982 г. дъл-

гът към търговските банки е 60% от общия дълг. През 1990 г. дълговете към 

търговските банки вече са по-малко от половината от общия дълг. Влиятелните 

международни финансови среди получават своите високи проценти, гарантира-

ни от парите на данъкоплатците от развитите страни. 

Ниските лихвени проценти на отпуснатите от МВФ заеми, обаче не премах-

ват дълговата криза на развиващите се страни. Започва опрощаване на дълго-

вете към "обществените" организации – МВФ, СБ и др. През март 1989 г. се 

приема планът "Брейди" за сътрудничество между страните длъжници и стра-

ните кредитори. Този план включва програми за частично опрощаване на дъл-

говете, за намаляване на лихвите по тях, за увеличаване на притока на нови 

средства. На 15 февруари 1990 г. се опрощават 9 млрд. дол. от общо 70 млрд. 

дол. държавен дълг на Мексико. Впоследствие се опрощават дългове на елитите 

на Полша, Египет, Хондурас, Никарагуа, България и мн. др. 
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Този "успех" на крадливите елити на развиващите се страни толкова ги въо-

душевява, че на сесия на ООН през 1990 г. те предлагат да се опрости целият 

дълг на бедните страни към различни "обществени" институции. 

Тази система на международния икономически ред облагодетелства влия-

телните международни финансови среди, контролиращи световната система на 

търговските банки, също и елитите на развиващите се страни и транснационал-

ните корпорации, развиващи дейност в тях. Тази система, обаче, се крепи на 

грабежа на данъкоплатците и националния бизнес на страните от първия, вто-

рия и третия ешелон на капитализма. Може да се възрази – защо и на развива-

щите се страни, нали техните дългове се опрощават? Изчезват, изпаряват се 

(по-точно влизат в джобовете на местните елити) парите на американските и 

европейските данъкоплатци. От това гражданството на слаборазвитите страни 

може само да спечели, тъй като вместо да грабят него, местните елити присвоя-

ват парите на данъкоплатците от развитите страни. 

Практиката обаче показва, че хипотезата – като грабят другия, няма на гра-

бят нас, е невярна. Няма граници на апетита на местните елити. През осемде-

сетте години, въпреки отпуснатите от МВФ заеми с ниски лихви, чрез които се 

плаща външният дълг към търговските банки, елитите на латиноамериканските 

страни много успешно ограбват собственото си население. В края на осемдесет-

те години в тези страни доходите на глава от населението са с 11% по-ниски от 

началото на десетилетието.108 

Впрочем, това се вижда и от опита на нашата страна. През 1990 г. правителс-

твото на А. Луканов обявява мораториум върху плащанията по външния дълг. 

Това е дълбоко престъпен акт, тъй като тогава българският политически елит 

разполага с материални активи, с които може не само да плати преспокойно външ-

ния си дълг, но и да създаде пенсионни и осигурителни фондове, да реституира 

национализираната собственост и да изплати пропуснатите ползи, да изплати рен-

тата на селяните за ползваната в продължение на близо 40 години земя и т.н. 

Българското обществено мнение, обаче поглежда благосклонно на банди-

тизма на българския елит. Общественото мнение си въобразява, че нашите 

"юнаци", като крадат от чуждите банки, няма да крадат от нас. Уви, става точно 

обратното. На 29.01.1991 г. коалиционното правителство на Д. Попов с Поста-

новление №8 на Министерския съвет за "Либерализация на цените и социална 

защита на населението", нанася ценови шок срещу спестяванията на българско-

то гражданство. За два месеца цените скачат около четири пъти. Инфлацията 

през месец март е 381,1%, спрямо края на 1990 г. До края на годината по данни 

на ЦСУ цените скачат около 6 пъти – 573,7%. Вътрешният дълг на номенклату-

рата на БКП е ликвидиран, при това от обявяващите се за нейни врагове лидери 

на СДС и министри в коалиционното правителство – И. Костов, Д. Луджев и  
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И. Пушкаров. По груби сметки българският елит ограбва от гражданството 

спестявания на стойност над 3 млрд. дол.109 

Забавно е, че влиятелните международни финансови среди приветстват це-

новия шок. Те разсъждават по същия начин, както българското гражданство. 

Щом българският елит така мащабно ограбва българското гражданство, значи 

по-малко ще краде нас. И действително на първо време нашият елит, получа-

вайки заеми от МВФ и от данъците на българските данъкоплатци, започва пла-

хо и предпазливо да плаща лихвите по кредитите. Но обърнете внимание – 

плаща не от материалните си активи, а като увеличава данъците на българското 

гражданство и националния бизнес. Освен това нашият елит продължава да 

шантажира обединените в Лондонския клуб чуждестранни търговски банки. 

Нито едно българско правителство до юни 1994 г. не иска да признае външния 

дълг, който е дълг на Външнотърговската банка, като държавен дълг. Освен 

това първата работа на всички финансови министри на всяко ново правителство 

е да заявят, че може отново да се наложи да се спре изплащането на външния 

дълг. Този перманентен шантаж в края на краищата завоюва "голям" успех. На 

29.06.1994 г. се подписва споразумение с банките от Лондонския клуб. Това 

споразумение значително облекчава изплащането на лихвите. Нещо повече! 

Въпреки че е обединение на търговски банки, Лондонският клуб опростява 1 

млрд. дол. от дълга на българския политически елит. И това е при положение, 

че в този момент нашият елит все още разполага с материални активи, обезпе-

чаващи неколкократно изплащането на външния дълг. 

Дали този мащабен грабеж на чуждестранните банки подобрява положение-

то на българските данъкоплатци? Ни най-малко! И през втората половина на 90-

те години данъчното бреме върху българското гражданство и българския бизнес 

продължава да се увеличава. Ограбването на чуждестранните банки ни най-

малко не намалява апетита на българския елит. Нещо повече! През втората по-

ловина на 90-те години българският елит започва ускорена приватизация, в ре-

зултат на която успява да всмуче материални активи на стойност повече от 20 

млрд. дол. Обемът на външния дълг остава почти същия.110 Но неговата вът-

решна структура се променя. Намалява дългът към Лондонския клуб, а се уве-

личава дългът към "обществените" институции. 

Видно е, че същността и начинът на функциониране на МВФ са едни и същи 

от възникването му досега. Той е институционален инструмент, чрез който све-

товният глобализиран финансов капитал "одържавява" своите рискове при 
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отпускане на заеми на развиващите се страни и ги прехвърля върху данъкоп-

латците от развитите и развиващи се страни. Тезата, че тъй като МВФ през 80-

те години възприема "неолибералната" идеология за минимизация на държавна-

та намеса в икономическите процеси, то съвременният капитализъм е станал 

"неолиберален" – не е вярна! 

Да разгледаме по-подробно проблема за същността на съвременния капита-

лизъм! Най-напред ще се позовем на едно наше изследване, доказващо тезата, 

че съвременният капитализъм не е "неолиберален", а обратно е капитализъм, 

при който управляващите елити водят политика на максимизация на държавна-

та намеса в икономическите процеси. 

4.4.2. Съвременният капитализъм не е "неолиберален", 

 а е анти либерален – държавен капитализъм 

В периода 2009-2012 год. по проект, финансиран със средства от фонд НИД 

на УНСС, договор № НИД 21.03-2/2009 г., се направи голямо изследване – 

"Клъстерите на капитализма (типология и динамика на капиталистическите 

икономики)", което е публикувано като монография.111 

Изследването установява, че през ХХ и началото на XXI век съществуват 12 

вида самобитен капитализъм, разположени в пространството на либералния и 

държавния капитализъм (виж фиг. 4.1). 

Относно принадлежността на дванадесетте клъстера към държавния или 

либералния капитализъм установяваме следното: 

1. С характеристики на държавен капитализъм са клъстерите – Първи "из-

точноевропейски" клъстер, Втори "източноевропейски" клъстер, Втори "лати-

ноамерикански" клъстер, клъстера "Япония"112, до 1970 год., преди да се влее в 

Първи "западноевропейски" клъстер, Първи "арабски" клъстер, Втори "арабски" 

клъстер, Първи клъстер на развиващите се страни, Втори клъстер на развива-

щите се страни. 

2. С характеристики на либерален капитализъм са клъстерите – Първи "за-

падноевропейски" клъстер, Първи "латиноамерикански" клъстер, клъстерът 

"САЩ". 

                                                           
111

 Найденов, Г., К. Харалампиев, В. Проданов, П. Пачкова. Клъстерите капитализъм (типо-

логия и динамика на капиталистическите икономики). Издателски комплекс – УНСС, С., 2012. 
112

 Твърде дълго – първата половина на ХХ век, Япония се развива като самобитен вид 

държавен капитализъм. Впоследствие окупацията на САЩ постепенно променя характера 

на японската икономика. През 1965 год. японският капитализъм все още е самобитен, но 

вече е либерален, а не държавен капитализъм. А впоследствие характерът на японската 

икономика се унифицира с този на другите страни от Първи западноевропейски клъстер. Но 

половинвековното самобитно развитие на японската икономика като държавен капитализъм 

е основание да я квалифицираме именно в този раздел. 
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Фиг. 4.1. Разположение на дванадесетте клъстера в пространството на държавния  

и на либералния капитализъм 
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3. Междинен случай, тоест клъстер, който се "мести" в полето на държавния 

и либералния капитализъм и то не в единични години, а за продължителен пе-

риод от време е Втори "западноевропейски" клъстер. 

4. Видно е, че повечето от 12-те клъстера се развиват като държавен капита-

лизъм – осем клъстера, докато клъстерите на либералния капитализъм са три. 

При това от трите либерални клъстера два – Първи "западноевропейски" клъс-

тер и клъстерът "САЩ", са клъстери от държави, в които капиталистическият 

начин на производство се е развил най-рано. Те са двата клъстера на първия 

ешелон на капитализма. Ако разгледаме клъстерите, появили се през втората 

половина на ХХ век, ще установим, че те са единствено клъстери в полето на 

държавния капитализъм.113 

Може да ни се възрази, че този факт не опровергава тезата, че съвременният 

капитализъм е "неолиберален", тъй като двата икономически, военно, културно, 

иновативно и т.н. най-силни клъстера – Първи "западноевропейски" клъстер и 

клъстерът "САЩ", са либерални видове капитализъм. 

Дали е така? Дали двата клъстера: а) В международните икономически от-

ношения се стремят към прилагане на "неолиберални" политики; б) Вътрешните 

им икономически политики са "неолиберални"? 

Несъмнено е, че двата клъстера имат най-голямо влияние във формирането и 

функционирането на икономическите политики – както в глобалната икономи-

ка, така и в националните икономики. Особено голяма е ролята на САЩ. Впро-

чем, двата клъстера са много близки по своите икономически характеристики. 

Нещо повече – от 1970 до 2000 год. клъстерът САЩ се "влива" в "Западноевро-

пейския" клъстер.114 След "нежните" революции в края на осемдесетте години в 

бившите "социалистически" страни през 90-те години САЩ остава единствена-

та "свръхсила". 

Но доколко американският англосаксонски, американският еврейски и за-

падноевропейските елити115 могат и успяват от 80-те години насам да наложат 

принципите на "неолиберализма"? И всъщност дали искат да наложат тези 

принципи. 

                                                           
113

 Виж: Таблица 1 В: Найденов, Г., К. Харалампиев, В. Проданов, П. Пачкова. Клъсте-

рите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики). Издателски 

комплекс – УНСС, С., 2012, стр. 104-112. 
114

 Доколкото САЩ е приблизително равностоен демографски и по икономическата си 

мощ на Първи "западноевропейски" клъстер, може би по-уместният термин е взаимно сли-

ване. В: Найденов, Г., К. Харалампиев, В. Проданов, П. Пачкова. Клъстерите капитализъм 

(типология и динамика на капиталистическите икономики). Издателски комплекс – УНСС, 

С., 2012, стр. 104-112. 
115

 Политиката на САЩ – икономическа, политическа, военна, идеологическа, културна 

и пр., се определя преди всичко от американския англосаксонски и американския еврейски 

елити. Затова използваме тези понятия, а не понятието "американски" елит, което е твърде 

аморфно. 
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Отговорът е отрицателен! Нито искат, нито могат!!! 
Международните финансови институции – МВФ, световната банка и пр. не 

се придържат към характеристиките и правилата на конкурентната пазарна 
икономика. Употребяваме понятието "конкурентна пазарна икономика", а не 
"пазарна икономика", за да се отграничим от официалната идеология, която с 
понятието "пазарна икономика" нарича само конкурентната пазарна икономика, 
но не включва в неговия обем монополистичната пазарна икономика. Нещо 
повече, официалната идеология обявява монополистичната пазарна икономика 
за непазарна!? Нарича я "планова".116 

а) Едно от най-съществените правила на конкурентната пазарна икономика е 
това, че този който поема рисковете на инвестирането, той плаща загубите от 
стопанската си дейност. МВФ и СБ категорично отказват да се придържат към 
това правило. Още от началото на своята дейност те приемат, че за икономичес-
кия банкрут на местните елити отговарят не самите елити, а цялата нация. Кое-
то е абсолютно невярно. Защото нацията освен от елит, се състои и от народна 
маса. А тя е наемна работна сила. Народната маса продава на властващия елит 
своята работна сила и предоставя на него правото и задължението да използва 
нейната работоспособност по най-ефективен начин. За това, че националният 
елит не използва по ефективен начин работоспособността на народната маса и 
банкрутира като собственик на националния капитал, наемният работник, "на-
родът" не носи никаква отговорност. Така че принудите към местните прави-
телства от страна на МВФ за "свиване на коланите" на местното население са – 
първо, несправедливи, и второ, в пълно противоречие с правилата на конкурен-
тната пазарна икономика. Ето например каква е динамиката на потребителските 
разходи на домакинствата в Гърция по време на дълговата криза. (Виж фиг. 4.2) 
Видно е, че намесата на МВФ и СБ водят до "свиване" на потребителските раз-
ходи на гръцкия народ. Вместо отговорността за дълговата криза да понесе то-
зи, който я причинява – гръцкият елит и на първо място двата политически кла-
на, управлявали Гърция в продължение на десетилетия – Караманлис и Папанд-
реу117, а също и американската банка Голдън Сакс, поощрявала чрез заеми крадли-
востта на гръцкия елит, отговорността се прехвърля върху гръцкия народ. 

 

                                                           
116 Относно идеологемата "план-пазар" Виж: Найденов, Г. Стогодишната парадигма. Из-

дателски комплекс – УНСС, С., 2015, стр. 300-303 
117 По време на гръцката дългова криза австрийският министър на финансите Мария 

Фектер казва: "Гръцките политически структури са странни – години наред са управлявали 
само две семейства: Караманлис, Папандреу, Караманлис, Папандреу… Именно затова не 
искам да казвам на кого се пада по-голямата вина за разоряването на страната", Виж: 
Blitz.bg: https://www.blitz.bg/svyat/papandreu-i-karamanlis-razorili-grtsiya_news121988.html 

https://www.blitz.bg/svyat/papandreu-i-karamanlis-razorili-grtsiya_news121988.html
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Фиг. 4.2. Базисни индекси на крайните потребителски разходи на домакинствата  

в Гърция при база 2005 = 100% (източник: Евростат) 

 

б) Друга характерна за МВФ антилиберална практика е трансформацията 

на дълговете на местните елити към частни банки в обществен дълг. Вече по-

сочихме, че в България през втората половина на 90-те години външният дълг 

се преструктурира. Намалява дългът към частните банки и се увеличава дългът 

към "обществените" институции – МВФ и Световната банка. Искаме още вед-

нъж да подчертаем, че това е целенасочена политика на международните фи-

нансови институции. Рисковете от раздаваните от частните банки с високи 

лихви заеми на крадливите елити на развиващите се страни се поемат не от са-

мите частни банки, а от данъкоплатците на развитите и развиващи се страни. Да 

разгледаме най-напред как това става в България, а след това в Русия! 

През 1991 год. Централното управление на БНБ и Министерството на фи-

нансите предлагат на правителството да се създаде Държавен фонд за реконст-

рукция и развитие (ДФРР). Този фонд трябва да акумулира предоставяните от 

международни финансови организация средства за структурна трансформа-

ция на българската икономика. Правителството откликва и е прието Постанов-

ление № 147 от 28.07.1991 год. за създаване на Държавен фонд за реконструк-

ция и развитие. 

Да, ама не! Христина Вучева справедливо отбелязва, че "…нито едно прави-

телство в периода на съществуване на ДФРР… не се опитва да го използва като 
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инструмент за структурна реформа."118 След създаването на фонда веднага за-

почват промени, превръщащи го в инструмент за трансформация на дълговете 

към чуждестранните частни банки в дълг към "обществените" международни 

институции. Това е направено по искане на същите тези "обществени" институ-

ции. Което ясно показва, че те не са "обществени" институции (тоест защита-

ващи интересите на данъкоплатците), а са институции, обслужващи интересите 

на едрия международен финансов капитал. През 1992 год. се вкарва "поправка", 

чрез която се регламентира "предимство" на изплащане на външния дълг като 

разход на ДФРР. Тоест, предоставяните от "обществените" международни инс-

титуции средства трябва преимуществено да се използват за погасяване на 

заемите към частните международни банки. 

Веднага след приемането на тази "поправка", "обществените" международни 

институции започват да наливат средства във фонда. 

Първият транш е от Европейската икономическа общност (ЕИО) – 150 млн 

екю.119 През 1992 год. последва втори транш от 140 екю. Световната банка също 

се присъединява в трансформирането на дълга. Тя предоставя стоков кредит в 

размер на 148 млн. долара. По късно през 1994 год. са получени още 97 млн. 

дол. Със стокови кредити се присъединява и Програмата ФАР. Това става в ре-

зултат на подписан меморандум между Република България и Комисията на 

европейските общности. Програмата ФАР предоставя стоки, които се продават 

вътре в страната, а средствата се вкарват в ДФРР. Най-напред се вкарват стоки 

на стойност 150 млн. лв. До 1994 год. сумата на стоковите кредити, заедно с 

лихвите нараства до 481 млн. лв. 

В периода 1991-1994 год. в ДФРР постъпват средства още от групата на раз-

витите държави Г-24, от Швейцария, Швеция, Япония и пр. В края на 1995 год. 

приходите на ДФРР са:120 

Таблица 4.2. Приходи на ДФРР 

Кредитор Размер на дълга Вид валута Преизчислено в щ.д. Срок за погасяване 

1 2 3 4 5 

Св. Банка 250,00 USD 250,00 12 г. (1996-2008) 

ЕИО 290,00 XEU 348,00 2 г. (1998-1999) 

Австрия 210,00 ATS 18,90 падеж 2001 г. 

Швеция 14,50 XEU 17,40 падеж 2001 г. 

                                                           
118

 Вучева, Х. Икономическата политика в периода 1991-2000 г. УИ "Стопанство", С., 

2001, стр. 62 
119

 Този транш е, така да се каже, израз на "доверието" на ЕИО към българската управля-

ваща класа. Защото той е изпратен няколко дни преди да се основе ДФРР. 
120

 Вучева, Х. Цит. произв., стр. 64 
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Продължение 

1 2 3 4 5 

Швейцария 32,00 USD 32,00 падеж 2000 г. 

Япония 5822,31 JPY 60,21 10 г. (1996-2006) 

Св. банка 125,00 USD 125,00 14 г. (2000-2014) 

Норвегия 10,68 XEU 12,82 падеж 1999 г. 

Финландия 10,00 USD 10,00 2 г. (1998-1999) 

ЕИО 70,00 XEU 84,00 падеж 2001 г. 

ВСИЧКО   958,3  

 

През 1998 год. по предложение на МВФ Държавният фонд за реконструкция 

и развитие е закрит. Изплащането на заемите към външните кредитори се поема 

от държавния бюджет. Но междувременно една значителна част от дълга към 

частни чуждестранни банки е трансформиран в дълг към "обществените" меж-

дународни институции. От 6979 млн. дол. през 1991 год. дългът към обединени-

те в Лондонския клуб частни банки намалява през 1998 год. на 4977 млн. дол. В 

процентно отношение намалява от 66% от външния дълг през 1991 год. на 54% 

през 1998 год. 

Подобни процеси на трансформация на външния дълг към частни банки в 

дълг към "обществени" институции протича и в Русия през 90-те години. 

Схемата на икономическата трансформация е същата като в България – чрез 

държавен акт се нанася ценови шок срещу спестяванията на населението. Цени-

те се "освобождават" чрез указ на Елцин през 1992 год. Следва хиперинфлация 

(месечната инфлация е с двуцифрена стойност). Както в България, така и в Ру-

сия, местните икономисти наричат ценовия шок "либерализация". Така го нари-

чат и икономистите на МВФ и на Световната банка. Интересно е, че дори кри-

тикът на тази форма на икономическа трансформация – Джоузеф Стиглиц, на-

рича държавното скокообразно увеличение на цените "либерализация". Самият 

той добре си дава сметка, че именно ценовият шок през 1992 год. блокира при-

ватизацията, тоест либералната форма на трансформация на икономиката. 

"Първоначалната висока инфлация бе стопила спестяванията на повечето рус-

наци, пише той, и в страната не бяха останали достатъчно богати хора, които да 

купят приватизиращите се предприятия."121 И прави извод – "Приватизацията 

трябваше да бъде първата стъпка в процеса на преструктуриране на икономика-

та."122 В същото време нарича този акт на антилиберална трансформация – 

                                                           
121

 Стиглиц, Д. Глобализацията и недоволните от нея. УИ "Стопанство", С., 2003, стр. 161. 
122

 В книгата си "Какво става?", 1991 Г. Найденов многократно подчертава това – че цен-

трализираното, държавно-организирано, скокообразно увеличение на цените на стоките 

блокира варианта за либерална трансформация на икономиката. Добре е, че нобеловият 
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"либерализация"? Искаме да кажем, че дори критици на икономическата поли-

тика на властващите елити, докато остават в парадигмата на сегашните идеоло-

геми, защитават вътрешно противоречиви тези. 

В Русия МВФ и другите международни институции, също като в България, 

ревностно подкрепят "реформаторите". Резултатите от "реформите" в Русия са 

не по-малко трагични, отколкото в България. "Опустошението, а именно загу-

бата на брутен вътрешен продукт, бе по-страшно дори от претърпяното от Ру-

сия през Втората световна война. В периода 1940-1946 г. промишленото произ-

водство на Съветския съюз спадна с 24%. През периода 1990-1999 г. руското 

промишлено производство спадна с близо 60%, надвишавайки дори спада на 

БВП – 54%."123 

През 90-те години в Русия, също като в България, МВФ и другите междуна-

родни "обществени" институции, започват да трансформират външния дълг 

към частни банки в дълг към "обществени" институции. Как става това? 

През 1998 год. кризата в Югоизточна Азия предизвиква понижаване на цени-

те на нефта. Това се отразява драматично на руския бюджет, тъй като значител-

на част от приходите идват от продажбата на нефт. Тежкото икономическо по-

ложение на руското правителство рязко повишава лихвите, по които междуна-

родните частни банки отпускат заеми и изкупуват държавните ценни книжа, 

емитирани от него. Банките от Уотстрийт, които финансират руското правител-

ство и изкупуват руските ценни книжа с безбожни лихви, в същото време си 

правят сметката в подходящия момент, след като са "изсмукали" достатъчно от 

кръвчицата на руския данъкоплатец, да "одържавят" чрез МВФ тези дългове и 

да се освободят от рисковете. "Докато бутаха на Русия заеми, нюйоркските ин-

вестиционни банкери шушукаха относно размера на спасителната сума, която 

трябва да плати МВФ".124 

И – да! Още през юли 1998 год. МВФ отпуска в заем 4,8 млрд. дол. Впослед-

ствие МВФ и Световната банка вземат решение да отпуснат на Русия още заеми 

в размер – МВФ – 11,2 млрд. дол., СБ – 6 млрд. дол. Но още след първия транш 

лъсва истината – към политиката на грабеж на данъкоплатците се придържат 

не само банкерите от Уолстрийт и намиращите се под техен контрол МВФ и 

Световната банка, но и руските олигарси и зависещото от тях руско правителс-

тво. Извънредно бързо те "преточват" значителна част от отпуснатия заем в 

кипърските и швейцарските си сметки.125 Д. Стиглиц казва – "Някои финансис-

ти саркастично подхвърлиха, че МВФ е могъл да спести редица затруднения на 

                                                                                                                                           
лауреат след десетина години се е сетил за същото. Но, обърнете внимание, че той продъл-

жава да нарича антилибералния вариант на трансформация – "либерализация". Тоест, кри-

тиката е "хубаво нещо", но ако е в рамките на официалните идеологеми. 
123

 Стиглиц, Д. Цит. произв., стр. 162. 
124

 Пак там, стр. 166. 
125

 Другата част отива в Уолтстрийт. 
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всички участващи, като просто бе депозирал парите директно в швейцарските и 

кипърските банкови сметки."126 Той подчертава, че "операцията" с отпускане на 

заем облагодетелства не само руските олигарси, но и западните банкери.127 И 

стига до извода: 

"Отпускайки на Русия пари за обречена кауза, политиката на МВФ доведе 

страната до по-тежки дългове без никакъв резултат. Цената на грешката не бе 

понесена от служебните лица на МВФ, които дадоха кредита, нито от Америка, 

която упражни натиск за отпускането му, нито от западните банкери и руските 

олигарси, които се облагодетелстваха от него, а от руския данъкоплатец."128 

В тази вярна по принцип констатация на Д. Стиглиц има два неверни момента: 

- Никаква "грешка" не е имало от страна на служебните лица на МВФ, които 

са дали кредита. Напротив – те са действали по начин, който напълно съответс-

тва на "мисията" на МВФ. А именно да трансформира дълговете на крадливите 

елити от развиващите се страни към западните банки в дълг към данъкоплатци-

те от развитите и развиващи се страни. 

- Цената на "грешката" се поема не само от руските, но и от американските 

данъкоплатци. Но по-късно – когато започне опрощаването на дълговете. 

4.4.3. Доколко е "либерална" вътрешната икономическа политика на елитите  

в страните от първия и втория ешелон на капитализма? 

По рано изтъкнахме, че през ХХ век от дванадесет, само три вида капитали-

зъм могат да се определят като "либерален" капитализъм. Това са Първи "за-

падноевропейски" клъстер, клъстерът САЩ и Първи "латиноамерикански" 

клъстер.129 Първите два са от първия ешелон на капитализма.130 Тоест, именно в 

тях за първи път се е развил капиталистическият начин на производство. Клъс-

терите, които възникват през ХХ век, са в полето на държавния капитализъм. И 

тук трябва да отбележим следното. При нашата методика определянето на един 

клъстер като държавен или либерален капитализъм е относително. Тоест, той е 

един или друг само съобразно другите съществуващи в дадения период клъсте-

ри. Например, през 1900 година като държавен капитализъм сме определили 

клъстера "Япония", защото 14,3% от БВП се разпределя от държавата, което от 

                                                           
126

 Пак там, стр. 170. 
127

 "Естествено олигарсите не бяха единствените облагодетелствани от спасението. Ин-

вестиционните банкери от Уолтстрийт и други западни фондове, които ентусиазирано нас-

тояваха за спасителен пакет, знаеха, че мярката е временна: те също се възползваха от крат-

ката отсрочка, спасиха каквото можеха и избягаха от страната." Стиглиц, Д. Цит.произв., 

стр. 170. 
128

 Пак там. 
129

 Последният от които, обаче през първото десетилетие на ХХ век е държавен капита-

лизъм. 
130

 Към Първи "западноевропейски" клъстер принадлежат и страни от втория ешелон на 

капитализма. С изключение на Русия. 
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съвременна гледна точка изглежда много либерално (за сравнение – през 2005 

година в клъстера "САЩ" 17,6% от БВП се разпределят от държавата, което го 

прави либерален капитализъм), но на фона на останалите клъстери през 1900 

година, клъстерът "Япония" е клъстерът с най-силна държавна намеса. Клъсте-

рът САЩ, например е либерален капитализъм спрямо другите клъстери. Но 

това не означава, че сам по себе си е "либерален" капитализъм. 

Ако разгледаме неговото икономическо развитие само по себе си, се оказва, 

че през ХХ век американската управляващата класа е водила политика не на 

минимизация, а обратно на максимизация на държавната намеса в икономи-

ческите процеси. Решаващият фактор за налагането на тази политика е до-

минацията на интересите на американския военно-промишлен комплекс. 

Ще разгледаме вътрешната икономическа политика именно на този клъстер. 

За да докажем тезата, че американският елит води антилиберална вътрешна 

политика, сме построили графика на правителствените разходи спрямо БВП за 

САЩ в периода 1940-2017 год. Именно този индикатор – делът на правителст-

вените разходи спрямо БВП е основен показател за степента на държавна наме-

са в икономиката. Върху неговата динамика сме насложили динамиката на во-

енния бюджет на САЩ – фигура 4.3131. Наслагването на двата показателя ще ни 

покаже има ли връзка между динамиката на делът на правителствените разходи 

спрямо БВП и динамиката на военния бюджет на САЩ. Тоест, има ли връзка 

между империалистическата политика на американския елит и неговата вът-

решна икономическа политика 

 

                                                           
131

 За периода 1940-2017 година открихме един източник на данни за военния бюджет на 

САЩ – "Исторически таблици" на сайта на Белия дом (http://www.whitehouse.gov/omb/ 

budget/Historicals). В Таблица 3.1. са представени разходите на американското правителство 

по функции. От тази таблица взимаме разходите за функция "Национална отбрана". Тъй 

като тези разходи са в текущи цени, за да ги преизчислим в съпоставими цени, използваме 

данни от американското "Бюро за икономически анализи" (ВЕА) – Таблица 1.1.4. "Ценови 

индекси на БВП", ред 24 "Национална отбрана" (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid= 

19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey). С помощта на тези индекси преизчис-

лихме разходите за национална отбрана в съпоставими цени. Данните за правителствените 

разходи получихме също от Таблица 3.1. като взехме реда "Общо федерални разходи". Дан-

ни за БВП получихме отново от сайта на ВЕА – Таблица 1.1.5. "БВП", ред 1 "БВП" 

(https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=surv

ey). Като разделихме общите федерални разходи на БВП, получихме дела на правителстве-

ните разходи от БВП, които се отнасят също за периода 1940-2017 година. На базата на 

изходните данни са изчислени базисни индекси при база 1948 година. По-нататък са анали-

зирани именно базисните индекси. 

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey
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Фиг. 4.3. Базисни индекси на военния бюджет на САЩ и на дела на правителствените 

разходи от БВП при база 1948 = 100% 

 

 

Фиг. 4.4. Тренд на военния бюджет на САЩ и на дела на правителствените разходи от БВП
132
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 Точката, в която трендът на дела на правителствените разходи от БВП се пречупва, е 

2001 година. До 2001 година трендът е възходящ, след 2001 година става низходящ. 
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Какво ни показва анализът на динамиката на двата показателя? 

а) Делът на правителствените разходи спрямо БВП през първото десетилетие 

на XXI век не се намалява, а се увеличава. Тоест, през първото десетилетие на 

XXI век американските правителства водят не "неолиберална", според общоп-

риетото мнение, а обратно – антилиберална политика. И това е съвсем естест-

вено. Може ли да се увеличава военният бюджет, ако не се увеличава държав-

ната намеса, ако правителството не преразпределя в полза на американския во-

еннопромишлен комплекс все по-голяма част от парите на американските данъ-

коплатци? Очевидно не! Така че антилибералната политика на американските 

правителства през първото десетилетие на XXI век е съвсем естествена.133 Не 

"неолибералната", а обратно – антилибералната икономическа политика на 

американските правителства намалява покупателните възможности на амери-

канците и довежда до ипотечна, а впоследствие до финансова и икономическа 

криза. Друг е въпросът за дефицита на финансова дисциплина и спазване на 

законите, като причина за кризата. Едното и другото може да има както при 

либерална, така и при антилиберална икономическа политика; 

б) Динамиката на правителствените разходи спрямо БВП и динамиката на 

военния бюджет в голяма степен имат еднакъв ритъм. Тук вече трябва да "въо-

ръжим" нашия поглед с инструментариума на статистиката. Използваме разра-

ботената от К. Харалампиев модификация на бейсовски спектрален анализ, 

описан в книгата "Дългите вълни на Кондратиев при "социализма"".134 

Моделът на динамиката на военния бюджет обаче се оказа с доста ниска 

стойност на коефициента на определеност ( %5,262 R ). Основната причина за 

това, според нас, са прекомерно високите стойности по време на Втората све-

товна война. От графиката се вижда, че по време на Втората световна война и 

военният бюджет, и правителствените разходи са имали стойности, които са по-

високи и от най-високата стойност в следвоенните години. Затова отстранихме 

данните за периода 1940-1946 година и започнахме анализа от 1947 година. Но-

вият модел на динамиката на военния бюджет вече има доста висок коефициент 

на определеност (        ). За динамиката на дела на правителствените раз-

ходи от БВП също направихме модел върху данните за периода 1947-2017 го-

дина. Неговият коефициент на определеност е (        ). 

Откритите цикли в динамиката на двата временни реда са представени в таб-

лица 4.3. 

 

 

 

                                                           
133

 На фона на агресивните войни в този период срещу Афганистан, Ирак и пр. 
134

 Виж: Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев при "социализма". 

Издателски комплекс – УНСС, 2014, стр. 43-53 
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Таблица 4.3. Открити цикли в двата динамични реда 

Период Базисни индекси  

на военния бюджет 

Базисни индекси на дела  

на правителствените разходи спрямо БВП 

28  Х 

25 Х  

18 Х  

14  Х 

 

От таблицата е видно, че в динамиката на военния бюджет има два вида цик-

личност – с дължина на вълната 25 и 18 години. В динамиката на дела на прави-

телствените разходи спрямо БВП има също два вида цикличност – с дължина на 

вълната 28 и 14. Фактът на приблизителното съвпадане на дължината на вълната на 

двата вида цикличност на дела на правителствените разходи спрямо БВП и на два-

та вида цикличност на военния бюджет е красноречиво доказателство за връзката 

между динамиките на двата показателя. Има ли синхронност в тази динамика? 

Циклите с еднакви периоди са показани графично на фигури 4.5 и 4.6. От 

двете графики се вижда, че когато сравняваме циклите с периоди 25 и 28 годи-

ни, при първите две вълни промяната на дела на правителствените разходи от 

БВП е изпреварвала във времето промяната на военния бюджет, докато при 

последната вълна промяната на военния бюджет започва да изпреварва промя-

ната на дела на правителствените разходи от БВП. Когато сравняваме циклите с 

периоди 14 и 18 години двата динамични реда са синхронни в началото и в края 

на периода, а в средата на периода има фазово изместване. 

Двата факта, които установяваме – приблизителното съвпадане на дължината 

на вълните и приблизителната синхронност на двата вида динамика, показват, 

че може би има връзка между динамиката на военния бюджет и динамиката на 

правителствените разходи спрямо БВП. Но каква е тази връзка? 

Възможни са няколко хипотези: 

* Динамиката на военния бюджет е факторът, който оказва решаваща роля 

върху динамиката на правителствените разходи спрямо БВП. Повишителната 

вълна на военния бюджет неизбежно води до повишителна вълна на правителс-

твените разходи в БВП. Когато "обществената тежест" на военните разходи 

стане непоносима за икономиката и населението, започва намаляване (период 

на спад) на военния бюджет. И съответно започва нисходящата фаза на прави-

телствените разходи в БВП. Това че динамиката на дела на правителствените 

разходи по-често предхожда динамиката на военния бюджет не опровергава 

хипотезата, тъй като това своеобразно "изпреварване" на динамиката на дела на 

правителствените разходи се дължи на предварителната лобистка дейност на 

политическите агенти на американския военнопромишлен комплекс; 

* Взаимното влияние между двата процеса е равностойно; 
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* Динамиката на правителствените разходи спрямо БВП е факторът, който 

оказва решаваща роля върху динамиката на военния бюджет. Повишителната 

вълна на дела на правителствените разходи спрямо БВП неизбежно води до 

повишителна вълна на военния бюджет. И обратно – нисходящата вълна на 

правителствените разходи в БВП води до нисходяща вълна на военния бюджет. 

Фактът, че динамиката на дела на правителствените разходи по-често предхож-

да динамиката на военния бюджет е показателен за сериозността на тази теза. 

За да измерим количествените параметри на взаимодействието между воен-

ния бюджет и дела на правителствените разходи спрямо БВП, използваме век-

торен модел за коригиране на грешката (Vector Error Correction Model – VECM). 

Изследваме два регресионни модела, при които двата процеса – динамиката на 

правителствените разходи спрямо БВП и динамиката на военния бюджет си 

разменят местата на фактор и резултат. Ако делът на правителствените разхо-

ди от БВП в конкретна година зависи от стойностите на военния бюджет през 

минали години, то изводът е, че динамиката на военния бюджет оказва влияние 

върху динамиката на дела на правителствените разходи от БВП. Ако военният 

бюджет в конкретна година зависи от стойностите на дела на правителствените 

разходи от БВП през минали години, то изводът е, че динамиката на дела на 

правителствените разходи от БВП оказва влияние върху динамиката на военния 

бюджет. Ако и двете условия са изпълнени, то изводът е, че взаимното влияние 

на двата процеса е равностойно. 

 

 

Фиг. 4.5. Открити цикли с период 25 и 28 години 
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Фиг. 4.6. Открити цикли с периоди 14 и 18 години 

 

Изследването показа, че: 

- Военният бюджет в конкретна година зависи от стойностите на дела на 

правителствените разходи от БВП в предходната година, но и делът на прави-

телствените разходи от БВП в конкретна година зависи от стойностите на воен-

ния бюджет в предходната година, т.е. взаимното влияние на двата процеса е 

равностойно; 

- Двете явления се изменят еднопосочно – когато едното нараства и другото 

също се увеличава; 

- Връзката между двата процеса е умерено силна – коефициент на определе-

ност 0,567 (Този коефициент на определеност показва, че 56,7% от различията в 

едното явление се обясняват от другото.). 
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Фиг. 4.7. Връзка между базисните индекси на военния бюджет и на дела  

на правителствените разходи спрямо БВП 

 

Тук обаче има следният проблем – силата на връзката между двата признака 

може да се измерва по посочения начин, само ако в двата динамични реда няма 

тренд135. 

В нашия случай и в двата динамични реда се наблюдава тренд. Това означа-

ва, че вместо изходните данни трябва да се корелират остатъците след отстра-

няването на тренда136. 

 

                                                           
135

 Величкова Н., Ч. Русев, Т. Якова. Теория на статистиката и статистика на вътрешната 

търговия. ИК "Галактика", Варна, 1991, стр. 194-195. 
136

 Пак там, стр. 196. 

R² = 0,567

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0

В
о

ен
ен

 б
ю

д
ж

ет
 -

б
аз

и
сн

и
 и

н
д

ек
си

Дял на правителствените разходи от БВП - базисни индекси

R² = 0,567

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

230,0

250,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

Д
ял

 н
а 

п
р

ав
и

те
л

ст
ве

н
и

те
 р

аз
хо

д
и

 о
т 

Б
В

П
 -

б
аз

и
сн

и
 

и
н

д
ек

си

Военен бюджет - базисни индекси



120 

 

Фиг. 4.8. Връзка между базисните индекси на военния бюджет и на дела  

на правителствените разходи спрямо БВП  

след отстраняване на тренда в изходните динамични редове 

 

След отстраняването на тренда в двата динамични реда силата на връзката 

намалява (коефициентът на определеност спада с почти една трета – от 0,567 на 

0,379). Връзката между двата процеса вече не може да се тълкува като умерено 

силна, а само като умерена. 

В заключение можем да кажем следното за резултатите на векторния модел 

за коригиране на грешката: той достатъчно категорично потвърждава верността 

на хипотезата за равностойността на взаимодействието между динамиката на 
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от първия и втория ешелон на капитализма в международните икономически 
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брутален грабеж. Те поощряват ирационалния капитализъм и на зависещите от 

тях елити на страните от третия ешелон на капитализма.137 

Тази тяхна политика обаче не обхваща всички страни от третия ешелон на 

капитализма. Елитите на значителна част от третия ешелон на капитализма не 

са в зависимост от елитите на страните от първия и втория ешелон на капита-

лизма. Този процес започва още след Великата октомврийска буржоазна рево-

люция 1917 год. Още тогава на 1/6 от земната повърхност се създават държави 

извън влиянието на елитите от първия и втория ешелон на капитализма. След 

Втората световна война, в резултат на победата на СССР над нацистка Герма-

ния, още много страни излизат извън контрола на тези елити. През втората по-

ловина на ХХ век се разрушава колониалната система на империализма. Нали-

чието на Световна "социалистическа" система в този период дава възможности 

на тези страни да "лавират" между двата лагера. Съответно съотношението 

между прилагането на ирационални и рационални компоненти в тяхното разви-

тие започва да зависи в по-голяма степен от местните елити на страните от тре-

тия ешелон на капитализма. Тези елити се намират в особено положение. Гене-

зисът на капиталистическия начин на производство в страните от третия еше-

лон на капитализма има редица особености, в сравнение с генезиса на капита-

лизма в страните от първия и втория ешелон на капитализма. Какво имаме 

предвид? 

4.5. Специфика в генезиса на капиталистическия начин  
на производство в страните от третия ешелон на капитализма 

Една страна от втория ешелон на капитализма – Русия, след Първата светов-

на война тръгва по особен път в развитието на капиталистическия начин на 

производство. Според официалната наука, в Русия през октомври 1917 год. е 

извършена "антибуржоазна", "социалистическа" революция. След победата на 

СССР във Втората световна война, подобни революции се извършват и в много 

други европейски страни от третия ешелон на капитализма. Разпадането на ко-

лониалната система на империализма през втората половина на ХХ век води до 

възникването на още много други "социалистически", или тръгнали по "некапи-

талистически път на развитие" страни от третия ешелон. Само така наречените 

                                                           
137

 Много показателна за това е дълговата криза в Гърция. Американската банка "Голд-

мън Сакс" предлага на Христофорос Сарделис, тогавашния шеф на гръцката агенция по 

управление на публичния дълг сделка, която той по-късно описа в интервю за "Блумбърг" 

като "много секси история между двама грешници". В резултат на това "Инвестиционната 

банка направи милиони, като помогна да се прикрие истинският размер на дълга и така го 

увеличи почти двойно", казва Робърт Райш в статията си "Как Голдън Сакс се възползва от 

гръцката криза" (www.thenation.com). В същото време, добавя той "…народът на Гърция 

няма възможност да си купува лекарства и храна." 

http://glasove.com/authors/74
http://www.thenation.com/
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"социалистически" страни от третия ешелон на капитализма обхващат 1/3 от 

сушата и 1/3 от населението на Земята. 

Възниква специфична форма на държавен капитализъм – съветски държавен 

капитализъм. Страните от този тип образуват общност, която повече или по-

малко е независима от първия и втория ешелон на капитализма. Много от тези 

страни, в частност България, постигат забележителни успехи в своята индуст-

риализация и утвърждаването на капиталистическия начин на производство. 

Основната ни теза е, че така наречените "социалистически" революции 

всъщност са вторични буржоазни революции – революции, утвърждаващи 

капиталистическия начин на производство. Те са характерни за слаборазвити 

страни, които са въвлечени в международното разделение на труда с напредна-

лите капиталистически страни. В страните от третия ешелон на капитализма 

утвърждаването на капиталистическия начин на производство става в утежнени, 

в сравнение със страните от първия ешелон на капитализма, условия. 

Общото, типичното за тези страни, е това, че поради по-късния преход към 

капиталистическия начин на производство националният капитал на тези стра-

ни се намира в неизгодно положение в международното разделение на труда. 

Ето защо националните елити в значително по-голяма степен, отколкото при 

страните от първия ешелон на капитализма, използват силата на държавната 

власт за провеждане на бърза централизация на националния капитал като 

благоприятно условие за неговото натрупване и конкурентоспособност.138 Раз-

нообразни са формите на централизация на капитала. Но основна, предпочитана 

от местните елити форма, е неговата национализация. Има два основни вари-

анта на национализация: 

А. Единият е, когато са национализирани голяма част от средствата за произ-

водство (например в металургията, машиностроенето, транспорта, пощите и 

т.н.). Но по-значимата част от националния капитал е атомизирана в индивиду-

алните капитали. В по-голяма или по-малка степен натрупването (концентраци-

ята) предшества централизацията на капитала. Често се запазва формална де-

                                                           
138

 Използването на силата на държавната власт за "подпомагане" на генезиса на капита-

лизма не е специфика на слаборазвитите страни. То е характерно и за страните от първия 

ешелон на капитализма. Изследвайки генезиса на капитализма, Маркс отбелязва за Англия, 

Франция, Холандия, Португалия и Испания, че "...те всички използват държавната власт, 

т.е. концентрираното и организирано обществено насилие, за да ускорят процеса на прев-

ръщане на феодалния начин на производство в капиталистически и да съкратят преходните 

стадии. Насилието е акушерка на всяко старо общество, когато то е бременно с ново. Само-

то насилие е икономическа потенция." Виж: Маркс, К. Капиталът, т. I. В: Маркс, К., Ф. Ен-

гелс. Съч., т. 23, стр. 753. Специфичното за слаборазвитите страни, например за СССР в 

периода на генезиса на капитализма – първите две десетилетия след Октомврийската рево-

люция, са мащабите на държавно организираното насилие – например при провеждането 

на колективизацията. Но примерно във Великобритания насилието също е от подобен ма-

щаб. Докато в България "подпомагането" на генезиса на капитализма чрез държавно орга-

низирано насилие след 9.09.1944 год. е значително по-цивилизовано. 
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мокрация. Този вариант е близък с традиционния за страните от втория ешелон 

път на развитието на капитализма. 

Б. При втория вариант национализацията е всеобхватна. Обединена под 

знамето на комунистическата идеология, радикална фракция на политическия 

елит заграбва властта и установява стабилен авторитарен политически режим. 

Чрез всеобхватна национализация тя става собственик на целия национален 

капитал и започва активна предприемаческа дейност. С бързи темпове се про-

вежда индустриализация на страната. 

Дали в дадена страна ще се реализира единият или другият вариант е въпрос 

на случайност. Факторите, които оказват влияние, кой от двата варианта ще се 

осъществи, са най-разнообразни – икономически, политически, идеологически, 

социално-психически и т.н.139 

Например, важен фактор е силата на националната буржоазия. При социал-

ните катаклизми, ако буржоазията е достатъчно силна, тя може да наложи пър-

вия вариант – Испания, Португалия, Индия и пр. Но ако националната буржоа-

зия е слаба, то тогава друга социална група може да завоюва политическа побе-

да, да унищожи предишните собственици и да завладее националния капитал. В 

този случай се реализира вторият вариант – Русия, Китай, България и пр. 

Много често значение имат и външните фактори. Например в нашата страна 

навлизането на Съветската армия през есента на 1944 г. е решаващия фактор, за 

да се реализира вторият вариант. В Гърция наличието на английски войски и 

американски капитали дава превес на националната буржоазия и се реализира 

първият вариант. 

Национализацията на целия капитал, на всички средства за производство, 

позволява много бързо да се решат задачите на генезиса на капитализма. Пове-

чето от изследователите подчертават, че при държавния капитализъм комунис-

тическите партии извършват бърза индустриализация. Разглеждат този момент 

като същностна характеристика на модернизацията на изостаналите обшества. 

Това е безспорно така. Трябва да се добави, че индустриализацията е важен мо-

мент не просто на модернизацията, а на утвърждаването на капиталистичес-

кия начин на производство. 

Утвърждаване на капиталистическия начин на производство ли е същността 

на това, което ставаше в Русия след Октомврийската революция и в България 

след Деветосептемврийската революция? 

Ще разгледаме колективизацията в СССР – най-мащабното мероприятие на 

съветската власт, променило социалната тъкан на обществения организъм. Ще 

покажем, че чрез нея се прави сериозна крачка в утвърждаването на капиталис-

тическия начин на производство, което е безспорно доказателство, че Октомв-

рийската революция е буржоазна по своята същност. Защото същността на 
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една революция се определя от това какъв тип общество възниква в резул-

тат от нея. 

На втория ден след завземането на властта съветското правителство приема 

"Декрет за земята". В основата на декрета е така наречената "селска препоръка 

за земята", съставена от редакцията на в. "Известия на Всерусийския съвет на 

селските депутати" въз основа на 242 местни селски препоръки. Земята се на-

ционализира в съответствие с т. 1 от препоръката, където е фиксирано, че "Пра-

вото на частна собственост върху земята се отменя завинаги; земята не може да 

бъде нито продавана, нито купувана, нито давана под аренда или под залог, 

нито отчуждавана по какъвто и да било друг начин."140 В същото време форми-

те на ползване на земята според тази препоръка "...трябва да бъдат съвършено 

свободни: по домакинства, хуторна, общинна, артелна – както бъде решено в 

отделните села и селища."141 

Ленин изрично отбелязва, че този декрет е в духа на есеровската програма. 

Но той смята, че "като демократично правителство ние не можем да отминем 

решението на нисшите народни слоеве, макар и да не сме съгласни с него. В 

огъня на живота, като го прилагат на практика и го провеждат по места, селяни-

те сами ще разберат къде е истината... Русия е огромна и местните условия в 

нея са различни, ние вярваме, че самите селяни по-добре от нас ще съумеят да 

разрешат въпроса правилно, така, както трябва."142 

Много скоро обаче тези добри пожелания – селяните сами да решават, са 

забравени. Преминава се към "непосредствен продуктообмен" между града и 

селото – към ,,продразверстка".143 На практика този продуктообмен не е нищо 

друго освен изземване, реквизиране на цялата селскостопанска продукция над 

жизнения минимум. 

Безспорно една от причините, може би най-важната, е катастрофалното по-

ложение на страната в условията на гражданска война, гладът в промишлените 

градове. Но има и друга причина. В ограбването на селото започва да проявява 
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своята природа новият крупен хищник – партийно-държавната бюрокрация, 

болшевишката номенклатура.144 

Одържавяването на основните средства за производство в промишлеността 

превръща партийно-държавния апарат в крупен собственик. Тъй като юриди-

чески земята е също държавна собственост, съвсем естествено е, че партийно-

държавният апарат се чувства собственик и на земята, и чрез "продразверстка-

та" се опитва да пристъпи към реализиране на една от функциите на собствени-

ка – ползването, присвояването на принадения продукт. Но юридически не зна-

чи фактически. Фактически собственик на земята в този период са селяните. За 

да се превърне във фактически собственик на земята, партийно-държавният 

апарат трябва да стане организатор на производствения процес в селското сто-

панство. В този момент за това той няма сили. Затова се проваля "военният 

комунизъм" – защото не може да се реализира едната функция на собствеността – 

присвояването, без да се реализират другите функции – разпореждането и вла-

деенето. Политиката на реквизиции води до това, че селяните рязко намаляват 

посевните площи.145 Болшевишката номенклатура е принудена да премине от 

политиката на реквизиции към продоволствен данък. Преминаването към "но-

вата икономическа политика" – НЕП, е признаване на фактическото състояние 

на нещата – селяните са социалният субект, който се разпорежда, владее и пол-

зва земята. Което обаче не означава, че апетитът на крупния хищник изчезва. 

След въвеждането на НЕП за няколко години селското стопанство укрепва. 

Междувременно става ясна илюзорността на есеровската програма. В селското 

стопанство започва утвърждаването на дребната частна собственост. 

Тогава настъпва времето на втория опит. В края на осемдесетте години в 

СССР много се спори: "Не е ли могло да продължи "строителството на социа-

лизма" по пътя на НЕП?" Могло е! Но това не е строителство на социализъм, а 

утвърждаване на капиталистически отношения в селското стопанство. 
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НЕП-ът и колективизацията това не са два пътя в строителството на социа-

лизма, а два пътя в утвърждаването на капиталистическите отношения в аграр-

ния сектор. Да не забравяме, че Русия тогава е едно традиционно общество, в 

което е "ставал" капиталистическият начин на производство. 

Ото Лацис, Василий Селюнин, Борис Можаев и др. убедително доказват, че 

при НЕП селското стопанство се е развивало много по-успешно, отколкото след 

това при колхозния строй.146 И стигат до извода: ръководството на болшевиш-

ката партия начело със Сталин е направило лошия избор, за което носи вина 

пред съветския народ. Забавно е как се обясняват причините за прехода от по-

литиката на НЕП към колективизацията. Според Ото Лацис "ясно е, че завой от 

такъв мащаб не може да се обясни само с отрицателните лични качества на 

вожда. И с никакви лични моменти не може да се обясни поддръжката, която 

тогава е получил Сталин от болшинството на ръководния слой на партията. Той 

е отразил обективните черти на социалната психология на епохата и преди 

всичко революционното нетърпение на младата работническа класа, дърпаща се 

от изостаналостта към достоен живот."147 

В това, разбира се, няма нищо вярно. Работническата класа съвсем не е заин-

тересована от свръхексплоатацията на селячеството. Ликвидирането на НЕП е 

удар и срещу работническата класа, тъй като ограничава възможностите ѝ да 

продава работната си сила на различни собственици на капитал и да среща на 

пазара конкуриращи се производители на потребителски стоки. Ликвидирането 

на НЕП е ликвидиране на конкуренцията между държавното предприемачество 

и частното предприемачество, което в най-малка степен е изгодно на работни-

ческата класа. Но О. Лацис е прав, че Сталин получава подкрепата на болшинс-

твото от партийната номенклатура. А защо я получава? 

Защото по това време крупният собственик на промишлеността – партийно-

държавният апарат, партийната номенклатура, е вече готова да се превърне от 

юридически във фактически собственик на земята, да установи капиталисти-

чески отношения и в аграрния сектор. Безспорно е, че капитализмът в Съветска 

Русия е могъл да се развива и по пътя на НЕП. В аграрния сектор капитализмът 

може да се развива и по пътя на дребното селскостопанско производство, както 

е например във Франция. Но слаб е бил дребният собственик да устои на вече 

изправилия снага крупен хищник. 

Годината на големия "прелом" – 1929, не е, както се опитват да я представят, 

година на избор между два пътя: единият, който е с по-ниски темпове на индус-

триализация, но затова стратегически по-ефективен, устойчив и стабилен, а 
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другият – с много по-високи темпове на индустриализация, но за сметка на това 

с много по-висока обществена цена – терор, репресии, икономически спадове и т.н. 

Под повърхността на този спор стои друг въпрос: дали да оставим земята 

собственост на селяните или да я присвоим. Излишно е да се казва, че всъщ-

ност избор не е имало, защото природата на крупния капитал е една – хищни-

ческа. Наивно е да се очаква от болшевишката номенклатура, която по това 

време вече е изградила своята йерархична структура, която вече разполага със 

силна армия и мощен репресивен апарат, да остави земята собственост на селя-

ните. Съветска Русия тръгва по пътя на Англия – използване на цялата мощ на 

репресивния апарат за обезземляване на селяните, за превръщането им от собс-

твеници в наемна работна сила, защото новият собственик на едрия капитал 

вече има силата да го направи.148 

И трябва да се отбележи, че в началото партийната номенклатура използва 

"хуманни" методи за обезземляване на селяните. Още в 1927 г. тя започва да 

намалява изкупните цени на селскостопанската продукция и да повишава цени-

те на промишлените стоки. По такъв начин, лишавайки селяните от техния су-

веренитет над произведения продукт, тя се опитва без кръв и жестокости да им 

отнеме собствеността. Оказва се обаче, че селяните не разбират от "добра ду-

ма". Те отказват да продават на държавата продукцията си на цени, които са 

три-четири пъти по-ниски от пазарните. От реколта 1927 г. на държавата са 

продадени едва 4,8 милиона тона пшеница, което е с 2 милиона тона по-малко в 

сравнение с предходната година. Резултатите от държавните доставки през 1928 

г. са още по-катастрофални, въпреки мащабните репресивни мерки. Започват 
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1932-34 г., значителното намаляване като цяло обема на селскостопанското производство 

(ако 1913 г. се вземе за базова, то в 1928 г. съвкупната селскостопанска продукция е 124%,  

а в 1933 г. – 101%, виж: Народное хозяйство СССР 1922-1972 г. ЦСУ СССР, Статистика, 

М., 1972, стр. 219). Събитията показват обаче и нещо друго! А именно, че Бухарин и него-

вата фракция са подценили предприемаческите качества на болшевишката номенклатура. 

Колхозите се оказват подходяща форма за организация на производствения процес в аграр-

ния сектор. Въпреки че не успява да развие високоефективно селскостопанско производст-

во, болшевишката номенклатура чрез колхозите си осигурява достатъчно стабилен експор-

тен източник на средства за индустриализацията. 
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масови селски бунтове. И затова през 1929 г. едрият капитал пристъпва към 

физическо изтребване на съпротивяващите се заварени собственици на земята, 

което е правил и в другите, по-рано тръгнали по капиталистически път, страни.149 

Във втори параграф "Експроприацията на земята на селското население" и в 

трети параграф "Кървавото законодателство против експроприираните след 

края на XV век" на 24 глава от I том на "Капиталът" Маркс детайлно разкрива 

как е протичал този процес в Англия. Разликата между обезземляването на се-

ляните в Англия и обезземляването им в Съветска Русия е в темповете. В Анг-

лия са били необходими повече от два века, докато окончателно се унищожи 

класата на независимите селяни – йоумените, а в Съветска Русия това става за 

по-малко от две десетилетия. След като са изтребени или изселени няколко ми-

лиона (най-вероятно около 2 милиона депортирани и около 6 милиона загина-

ли), останалите около сто милиона вече "доброволно" стават колхозници, от-

казват се от собствеността си и се превръщат в наемна работна сила. 

Може да се възрази: "Колективизацията не е установяване на капиталисти-

чески отношения в селското стопанство, тъй като установените форми на експ-

лоатация имат докапиталистически характер – селското население е юриди-

чески закрепено по местожителство и няма свобода на придвижването, т.е. не е 

собственик на работната си сила." 

Капиталистически или докапиталистически тип е експлоатацията в аграрния 

сектор в Съветския съюз непосредствено след колективизацията? 

Това е открит теоретичен въпрос. На пръв поглед е от докапиталистически 

тип. Чрез държавния монопол в търговията с потребителски стоки, от една 

страна, и чрез ниските изкупни цени на селскостопанската продукция – от дру-

га, болшевишката номенклатура поставя селскостопанското население в поло-

жение, твърде подобно на крепостничеството. Още повече – миграцията към 

градовете, въпреки че е извънредно голяма, през цялото време е контролирана 

от държавата (чрез паспортния режим). 

В същото време болшевишката номенклатура чрез механизацията и мелио-

рацията влага капитал в селскостопанското производство. Тя е организатор на 

производствения процес. Следователно партийно-държавният апарат присвоява 

принадения продукт не във формата на докапиталистическа рента, както е в 

съсловните общества, а във формата на печалба от авансирания капитал, което е 

типично за капиталистическия начин на производство. Въпреки че експлоата-

цията на аграрния сектор в СССР в периода на колективизацията и след това 

има черти, характерни за докапиталистическите формации, в най-важната си 

характеристика – начина на използване на принадения продукт, тя може да се 

определи като капиталистическитип експлоатация. Защо? 
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 Масовата "колективизация" започва през юни 1929 г. Десетки хиляди комунисти, 

комсомолци, активисти са изпратени в помощ на местните органи на властта и на ГПУ за 

провеждане на насилствената "колективизация". 
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Защото принаденият продукт се използва за производствено потребление, а 

не за лично, както в съсловните общества.150 

Но дори да приемем, че колективизацията възпроизвежда докапиталистичес-

ки производствени отношения, опровергава ли се с това твърдение, че тя е про-

цес, съпътстващ трансформацията на традиционното общество в капиталисти-

ческо? Не! Именно изземването по извъникономически път, при това понякога 

не само на принадения, но и значителни части на необходимия продукт от селс-

костопанското население, създава предпоставки за свръхбърза индустриализа-

ция. Всъщност в Съветския съюз между промишлеността и аграрния сектор са 

се репродуцирали отношения, подобни на отношенията: промишлен център – 

селскостопанска периферия (метрополия – колония), които можем да наблюда-

ваме при страните от първия ешелон на капитализма. При тях промишленият 

център осигурява своето господство над селскостопанската периферия не само 

икономически – чрез по-висока производителност на труда, но и политически. 

Чрез политическия репресивен апарат той си осигурява възможност да изземва 

по извъникономически път значителни части от необходимия продукт. В 

страните, в които побеждават революции от типа на Октомврийската, отноше-

нията от типа център – периферия, се формират вътре в страната. Необходи-

мостта от свръхексплоатация на периферията (в случая на аграрния сектор) в 

тези страни е по-голяма, отколкото в страните от първия ешелон на капиталис-

тическия начин на производство, тъй като тези страни заемат неблагоприятно 

положение в международното разделение на труда. За тях извъникономически-

те методи на експлоатация на аграрния сектор са естествени. Те не са специ-

фични само за колективизацията в СССР. 

Например в нашата страна на пръв поглед начинът, по който се установяват 

капиталистическите отношения в селското стопанство след Деветосептемв-

рийската революция, е твърде различен от този в СССР. При нас не се извършва 

национализация на земята, а се образуват трудово-кооперативни земеделски 

стопанства. Официално земята остава собственост на създалите ТКЗС коопера-

тори. Но на практика веднага след образуването на ТКЗС държавата започва да 

изземва от селяните функциите на собствеността. Как? Най-напред е ликвиди-

рана рентата, след това започва системно понижаване на изкупните цени на 

селскостопанската продукция, пълно унищожаване на пазарните отношения, 

определяне "отгоре" на това какво къде да се отглежда и пр. Така далеч преди 
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 В съсловните общества общественият продукт има формата на потребителна ценност, 

а не на разменна ценност. Дори в социални организми с добре развити парично-стокови 

отношения общественият продукт има формата на потребителна ценност, тъй като парите, 

получени от продадените на пазара занаятчийски произведения, се използват за закупуване 

на стоки за лично потребление (и, разбира се, за инструменти и ресурси, осигуряващи прос-

тото занаятчийско възпроизводство), а не се капитализират. В СССР общественият продукт 

от селскостопанското производство през повечето време има стокова форма, а принаденият 

продукт винаги се капитализира. 
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образуването на АПК (което е последна крачка в този процес) номенклатурата 

на Българската комунистическа партия се превръща във владелец на земята. 

Това обяснява защо образуването на АПК не предизвиква социални вълнения. 

Защото земята преди това е вече отчуждена от селяните. 

Този процес на постепенно одържавяване на земята е свързан с използването 

на извъникономически методи за изсмукване на принадения продукт. И не само 

на принадения, но в определени моменти и на значителни части от необходи-

мия продукт, което обаче създава възможности за изключително кратък време-

ви период страната ни да бъде индустриализирана. Тук стоят, разбира се, въп-

росите за границите на свръхексплоатацията на аграрния сектор, за това докол-

ко изземваните от селото ресурси се влагат в стратегически правилни направле-

ния, и много други. Всеки процес, който прекрачи границите на своята необхо-

димост, се превръща в своя противоположност. Неговите резултати от положи-

телни се превръщат в отрицателни. С тези проблеми тук няма да се занимаваме. 

Това, което искаме да подчертаем, е, че сталинските методи на извъникономи-

ческо изземване на принадения продукт са закономерност, а не случайност за 

страните, които тръгват по-късно по капиталистически път на развитие. Те са 

специфична проява на характерното за първоначалния етап на натрупване на 

капитала широко използване на докапиталистическите форми на експлоа-

тация. Или както отбелязва Маркс по повод на робството в Съединените аме-

рикански щати: "Прякото робство е сърцевината на нашата съвременна индуст-

рия, така както машините, кредитът и т.н. Без робство няма памук, без памук 

няма съвременна индустрия, именно робството придаде ценност на колониите, 

именно колониите създадоха световната търговия, а световната търговия е не-

обходимо условие за едрата машинна индустрия. Впрочем преди установяване-

то на търговията с негри колониите даваха на Стария свят само твърде малко 

продукти и не променяха що-годе забележимо лицето на света. Ето защо робст-

вото е икономическа категория от огромно значение. Без робството Северна 

Америка – най-напредналата страна – би се превърнала в патриархална страна. 

Зачеркнете само Северна Америка от картата на света и ще имате анархия, пълен 

упадък на търговията и съвременната цивилизация. Съвременните народи са съу-

мели само да замаскират робството и да го въведат открито в Новия свят."151 

Според нас в СССР експлоатацията в аграрния сектор е своеобразен синтез 

на докапиталистически (личностно-поземлена рента) и капиталистически (пе-

чалба от авансирания капитал) отношения. Но в СССР безусловно в масов ма-

щаб е съществувала и личностната рента, тоест робството. Присвояването на 

принаден продукт чрез използване на извъникономически методи на принуда в 

СССР се е осъществявало чрез ГУЛАГ (Главно управление на лагерите). Това е 

била система на въоръжено насилие, чрез което големи маси обезправени хора 
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 Маркс, К. Маркс до Павел Василиевич Аненков. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч., т. 27, 

стр. 377. 
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са поставени в лична зависимост от болшевишката номенклатура. И в СССР, 

както и в страните от първия ешелон на капитализма, индустриализацията, пър-

воначалното натрупване на капитала става чрез използването на робски труд.152 

Освен икономическите си функции ГУЛАГ изпълнява и "възпитателни" 

функции. Въпреки цялото си предубеждение към официалната цел на лагерите – 

трудово превъзпитание, не може да се отрече, че те действително изпълняват и 

подобна функция. Какво имаме предвид? 

Генезисът на капитализма, разкъсването на връзката на непосредствения 

производител с неговите средства за производство, експроприирането на дреб-

ната частна собственост и превръщането на масата от населението в наемни 

работници е болезнен процес, свързан с прилагането на жестокост и насилие 

спрямо народните маси. Това води до маргинализация и пауперизация на значи-

телни слоеве от населението. Те се десоциализират и криминализират. Лагерите 

на ГУЛАГ безспорно изиграват роля в приучаването на бившия свободен селс-

костопански производител на правилата на фабричната дисциплина. Приучава-

нето става чрез насаждането на страх. По-голямата част от затворниците се озо-

вават в лагерите, осъдени заради "ограбване на социалистическата собстве-

ност", "хулиганство", "напускане на трудовия пост", "саботаж" (всъщност най-

често – просто неумение да работят с машините), "нарушаване на закона за пас-

портите", "спекула" и др. подобни. Те обикновено са осъдени на петгодишен 

срок. Ето защо от 20 до 35% от лагеристите ежегодно са освобождавани.153 Ос-

вобождаването не означава пълна свобода. Обикновено те са оставяни на зато-

чение или въдворявани в северните или други райони с тежки природо-

климатични условия. Безспорно е обаче, че затварянето в лагери поради трудо-
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 Първото звено на ГУЛАГ е създаденият в началото на трийсетте години лагерен ком-

плекс Соловки на Бяло море. Предназначението му е било дърводобив – основно за износ. 

През 1934 г. Главното управление на лагерите (ГУЛАГ) поглъща 780 колонии, подчинени 

до този момент на Народния комисариат на правосъдието. От този момент експлоатацията 

на труда на затворниците добива мащабни измерения. ГУЛАГ създава огромни затворни-
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неизпълнение или неспазване на трудовата дисциплина са били много по-големи. 
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 Виж: Черната книга на комунизма, стр. 184. 
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ви "престъпления" създава страх и постепенно приучава новите поколения ра-

ботници към правилата на фабричната дисциплина. Методите, които е използ-

вал Сталин, за да превърне масата от бивши дребни селскостопански произво-

дители във фабрични работници, поразително приличат на методите, които са 

се прилагали в Англия в идентичния период – на първоначалното натрупване на 

капитала.154 

Има и друг момент, по който генезисът на капитализма в Англия и СССР по-

разително си приличат. А именно по войната, която господстващата класа води 

срещу работническата класа в периода на генезиса на капитализма. 

Маркс отбелязва, че след като приключи периодът на първоначалното нат-

рупване на капитала, работническата класа поради своето възпитание, тради-

ции, навици "признава условията на този начин на производство като от само 

себе си разбиращи се природни закони. Организацията на развития капиталис-

тически производствен процес разбива всяка съпротива... все още продължава 

да се прилага извъникономическо, непосредствено насилие, но само по изклю-

чение."155 В предходния период – на генезиса на капитализма, обаче, нещата не 

стоят така. "Зараждащата се буржоазия се нуждае от държавната власт и я из-

ползва, за да "регулира" работната заплата, т.е. да я държи принудително в гра-

ници, благоприятни за получаването на принадена стойност, за да удължава 

работния ден и да задържа самия работник в нормална степен на зависимост от 

капитала. Това е съществен момент на тъй нареченото първоначално натрупва-

не."156 И той разглежда войната, която чрез държавната власт води срещу ра-

ботника английската буржоазия в периода на генезиса на капитализма. 

Същата война срещу младата работническа класа в СССР води управлява-

щата класа първите две десетилетия след Октомврийската революция. Тази 
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 В 3 параграф на XXIV глава – "Кървавото законодателство против експроприираните 

след края на XV век. Законите за намаляването на работната заплата", Маркс подробно 

разкрива варварските методи, чрез които загубилите традиционния си поминък и бит и 

пауперизирани селяни са приучвани към дисциплина. Например законът от 27-а година от 

царуването на Хенри VIII предвижда при залавяне на скитник той да се подлага на побой. 

При повторно залавяне освен побой му се отрязва половината ухо. При трето залавяне се 

екзекутира. През 1547 г. Едуард VI издава закон, според който всеки, който откаже да рабо-

ти, се дава като роб на онзи, който го е посочил като празноскитащ. Господарят има право 

да го принуждава с камшик и чрез оковаване във вериги да върши и най-отвратителните 

дейности. Всеки господар може да сложи на своя роб желязна халка на шията, на ръцете 

или на краката, за да го познава по-лесно и да е по-сигурен, че няма да избяга. (Маркс, К. 

Капиталът. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч., т. 23, стр. 738) Това са само малка част от закони-

те, които Маркс излага, даващи му основание да обобщи: "Ето как по силата на тези чудо-

вищно терористични закони селското население, насилствено експроприирано, изгонено и 

превърнато в скитници, е било приучено с камшици, дамгосвания и инквизиране към една 

дисциплина, необходима за системата на наемния труд." Пак там, стр. 740. 
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война е разгледана подробно в "Черната книга на комунизма" в 4-та глава на I-

ва част под заглавие "Мръсната война".157 

Болшевишката партия успява да завземе властта и да укрепи режима благо-

дарение на това, че решава двата съдбоносни за съществуването на социума 

въпроса – прекратяването на войната и даването земята на селяните. Това безс-

порно е в интерес на широките народни маси и в частност и на работническата 

класа. Заграбил обаче много бързо промишления, банковия и търговския капи-

тал, партийно-държавният апарат започва да води към работническата класа 

политика, съответстваща на неговата нова социална роля. В качеството си на 

съвкупен капиталист той започва война срещу работническата класа, целяща 

смазването на всеки опит на работниците да защитават икономическите си ин-

тереси; имаща за цел широкото прилагане на извъникономическа принуда 

спрямо работниците. В поведението на болшевишкия партийно-държавен апа-

рат се проявяват класическите за природата на съвкупния капиталист рефлекси 

на груб, брутален грабеж. Подчертаваме рефлекси, тъй като болшевишката 

върхушка е живеела и действала със самосъзнанието, че върви по единствено 

правилния път за защита на интересите на работническата класа и на народните 

маси. Но класовите рефлекси са нещо изключително и те винаги водят до по-

ведение, адекватно на социалната роля, на социалната позиция. 

Трудностите с продоволствието, ниските хранителни дажби създават недо-

волство сред работническата класа срещу управлението на болшевиките. През 

март 1919 г. в големите градове започват протести и стачки срещу болшевиш-

кия режим. Те са организирани и ръководени от есерите. Особено опасни за 

болшевиките са вълненията в Путиловските заводи. Ленин лично заминава за 

Петроград. Но, когато на 12 и 13 март той и Зиновиев се опитват да говорят 

пред стачкуващите работници, те са освиркани. В резултат на това на 16 март 

поделения на ЧК завземат със сила Путиловските заводи. Арестувани са около 

900 работници. Повече от 200 стачници са екзекутирани без съд и присъда. Ос-

таналите са допуснати на работа, след като подписват декларации за лоялност. 

Потушени със сила са и многобройните стачки в гр. Тула, Сормово, Брянск, 

Твер, Иваново-Вознесенск, Астрахан и др. Тъй като често стачките на работни-

ците се използват от политическите противници на болшевиките, при което са 

избивани функционери на болшевишкия режим, то репресиите срещу участни-

ците в стачките понякога са дивашки и варварски. Например в Астрахан от 12 

до 14 март са избити и издавени между 2 и 4 хиляди работници и бунтовници. 

В края на 1919 г. и началото на 1920 г. по инициатива на Троцки се премина-

ва към "военизиране" на труда в повече от 2000 предприятия. Това не е нищо 

друго, а опит за широко прилагане на извъникономически средства за принуда 

към труд. "Военизирането" на труда, съчетано с все по-нарастващите трудности 

в продоволствието, с все по-намаляващите дажби на работниците, предизвикват 
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многобройни масови стачки и бунтове. През първото полугодие на 1920 г. стач-

ки има в 77% от големите и средните индустриални предприятия в Русия. Те са 

потушавани брутално. Организаторите и активистите са арестувани, изпращани 

в лагери или екзекутирани. 

Особено опасна за болшевишкия режим е стачката в тулските оръжейни за-

води. Тя започва на 6 юни 1920 г., когато част от работниците металурзи отказ-

ват да работят поисканите от дирекцията допълнителни часове. Към тях се при-

съединяват и жените работници, които отказват да работят в неделя, защото 

само тогава могат да ходят в селата за продоволствия. Когато комисия от ЧК 

започва арести и разследвания, хиляди работнички и домакини отиват в коми-

сията и искат също да бъдат арестувани. За няколко дни са арестувани повече 

от 10 000 души. Режимът се убеждава, че тези хора са на границите на физичес-

ките си възможности, и отстъпва без да прилага жестоки репресии. 

Политиката на "военния комунизъм" се оказва задънена улица. С правителс-

твен декрет от 21 януари 1921 г. се намаляват с една трета хлебните дажби в 

Москва, Петроград, Иваново-Вознесенски, Кронщат. Започват нови масови 

стачки и бунтове. Срещу манифестиращите работници са хвърлени поделения 

на ЧК, които стрелят на месо. Арестувани са хиляди работници. Когато обаче в 

края на февруари избухва бунт на моряците във военната база Кронщат, масово 

подкрепен от работниците в местните заводи, болшевишката власт разбира, че 

повече не може да се продължава по този път. Бунтът е потушен жестоко, но 

след това Ленин предлага новата си икономическа политика – НЕП. Върхушка-

та на болшевишката партия се отказва от опита си за широко прилагане на из-

въникономически средства за принуда към труд. Тя разбира, или по-точно 

усеща, че в качеството си на съвкупен капиталист трябва да действа като пред-

приемач, който купува работната сила, а не като робовладелец, упражняващ 

физическа принуда към труд. 

Или, ако обобщим, трябва да кажем, че това, което става в Русия след Ок-

томврийската революция, както по своята същност, така и по своите методи е 

идентично с процеса на генезиса на капитализм в Англия и другите страни, 

тръгнали по-рано по пътя на капитализма. Основните моменти са: 

1. Разкъсване на връзката на непосредствения производител с неговите сред-

ства за производство, експроприация на земята и на работните инструменти на 

народната маса и нейното превръщане в наемни работници. Това е същността 

на колективизацията. 

2. Масово насилие спрямо експроприираната народна маса. Създаване на 

трудови лагери, чрез които, от една страна, десоциализираните и пауперизирани 

народни маси се приучават към правилата на фабричната дисциплина. А, от 

друга страна, чрез извъникономически средства (личностна отработъчна рента) 

се осигурява евтин труд в добивната, строителната и пр. промишлености. Това е 

същността на ГУЛАГ. 
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3. Брутална война срещу работническата класа, така че да се примири с нис-

ката цена на работната си сила и да "приеме условията на новия начин на про-

изводство, като разбиращи се от само себе си природни закони". 

Тези характеристики на социалната трансформация, които стават в Русия 

след Октомврийската революция, показват, че тази революция е буржоазна. 

Може да се спори дали е вторична – утвърждаваща, или е основната буржоаз-

на революция. Има възгледи, според които Февруарската и Октомврийската 

революция са две фази на една и съща революция. Ако това се приеме за вярно, 

то Октомврийската революция е основната буржоазна революция. 

Господстващото мнение обаче е, че Февруарската и Октомврийската рево-

люция са две последователни революции. Ако е така, то основна буржоазна 

революция е Февруарската, а Октомврийската революция е вторична, утвърж-

даваща капиталистическия начин на производство. 

В България ролята на основна революция изиграва Руско-турската освобо-

дителна война. Деветосептемврийската е вторична, утвърждаваща капиталис-

тическия начин на производство революция. 

След като приключи периодът на генезис на капитализма, което в СССР ста-

ва в средата на трийсетте години, а в България в края на петдесетте години, се 

утвърждава трайна система на икономически и обществени отношения, при 

която "собствеността върху условията за осъществяване на труда е отделена от 

работниците". А самите работници признават "условията на този начин на про-

изводство като от само себе си разбиращи се природни закони". Спецификата 

е в това, че всички средства за производство са държавна собственост. И тъй 

като при тази форма на собственост не е непосредствено видно кой е субектът на 

собствеността, то и досега в обществените науки и във всекидневното съзнание 

доминира разбирането за "обществения" характер на държавната собственост. 
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Глава пета. Теориите на Фернанд Бродел  
и Владимир Пантин за еволюцията на световния пазар.  

Движение на Запад на центъра на световния пазар 

5.1. Фернан Бродел за движението на Запад на центъра  
на световната търговия 

Капиталистическият начин на производство е много по-динамичен от нату-

ралната икономика и простото стоково производство, характерни за съсловните 

общества. В тях той съществува като малки "островчета", потопени в "морето" 

на натуралната икономика и простото стоково производство още от древността. 

Съществува основно във вида на ирационален капитализъм.158 

Истинският, рационалният капитализъм се ражда в Западна Европа едва по 

време на Ренесанса. Благоприятно условие за рационалния капитализъм е раз-

витието на световния пазар. Националните пазари са много по-късно явление от 

световния пазар. В западноевропейската цивилизация от времето на Ренесанса 

винаги един град, а впоследствие – държава, е център на "световната" търговия. 

Изследването на периода от тогава до сега, показва, че всеки век има движение 

на центъра на световната търговия на Запад. Много интересни са изследванията 

на френския историк Фернан Бродел на движение на центъра на световната тър-

говия на Запад. 

Ф. Бродел разкрива, че капиталистическият начин на производство по време 

на Ренесанса се развива преди всичко в градовете. Най-успешно се развива в 

градовете-републики, например в италианските градове-републики Венеция и 

Генуа. Градовете, в които се развива успешно капиталистическият начин на 

производство, са в сферата на Средиземноморския "свят-икономика". С това 

понятие – свят-икономика, Ф. Бродел, означава "фрагмент от вселената, иконо-

мически автономен отрязък от планетата, който е способен в основата си да 

бъде самодостатъчен и чиито вътрешни връзки и обмени обуславят известно 

органическо единство."159 В рамките на този свят-икономика центърът на тър-

говията се мести от Константинопол във Венеция. А от Венеция – в Генуа. 

Впоследствие, търговските функции на Средиземноморието постепенно затих-

ват. Благодарение на откриването в края на XV век на Американския конти-

нент, възниква нов свят-икономика, свързан от Атлантическия океан. Центърът 

на световната търговия се мести от Генуа в Антверпен, намиращ се на Атланти-

ческото крайбрежие. След това се мести от Антверпен в Амстердам. През XVIII 

век се мести в Лондон. Там остава за два цикъла на еволюция на световния па-
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зар. През ХХ век се мести в САЩ. В сегашния – XXI век, се мести от САЩ през 

Тихия океан в Китай. Средиземно море, след това Атлантическият океан и по-

настоящем Тихият океан са морските пътища, около които се формират свето-

ве-икономики. Атлантическият океан е на Запад от Средиземно море. Тихият 

океан е на Запад от Атлантическия океан. Това географско разположение на 

трите основни пътни "артерии" и тяхното последователно овладяване през ве-

ковете от Западноевропейската цивилизация, са в основата на движението на 

центъра на световната търговия на Запад. 

Какво означава "център на световната търговия"? 

В центъра на света-икономика има доминиращ капиталистически град. Той е 

"логистичен център на делови отношения: информация, стоки, капитали, креди-

ти, хора, полици, търговски писма. Това е царство на едри търговци, често пре-

калено богати."160 Но доминиращият капиталистически град не е "абониран" за 

своята доминация. Той има съперници. Например съперник на Венеция за цен-

тър на Средиземноморския свят-икономика е Генуа. След един вековен цикъл 

на еволюция на световния пазар, центърът на Средиземноморският свят-

икономика се мести от Венеция в Генуа. Така е и когато Атлантическият океан 

става основна търговска артерия. Последователно по за един вековен цикъл 

център на световната търговия са Антверпен (XVI век), Амстердам (XVII век), 

Лондон (XVIII и XIX век) и Ню Йорк (XХ век). 

След като центърът на световната търговия се премества в Лондон през 

XVIII век, съперничеството добива характер на междудържавна борба. "С Лон-

дон всичко се променя, пише Бродел, тъй като огромният град разполага с анг-

лийския национален пазар и впоследствие с целите Британски острови – до мо-

мента, в който светът не променя мащабите си и тази агломерация, Англия, не 

се окаже нищожна в сравнение с мастодонта САЩ."161 Съперничеството между 

"действащия" център и новия претендент е в основата на световните войни, чрез 

които се осъществява движението на Запад на центъра на световната търговия. 

Световните войни се водят през първата половина на всеки век. Сега човечест-

вото е в първата половина на новия – XXI век. Понастоящем центърът на све-

товния пазар се мести от САЩ в Китай. Рискът това отново да стане чрез све-

товни войни е огромен. Защото процесите на концентрация и централизация на 

капитала текат все по-ускорено. Защото империалистическата природа на капи-

тализма сега не е по-различна отколкото миналия век. Защото особеностите, 

спецификата на съвременния капитализъм задълбочават, а не намаляват нагла-

сата на империалистическите държави да решават съперничеството си коя от 

тях да е център на световната търговия, чрез войни. 

 

                                                           
160

 Пак там, стр. 21. 
161

 Бродел, Ф. Цит. пр., стр. 29. 



138 

5.2. Владимир Пантин за еволюцията на световния пазар  
и фазите на всеки цикъл 

Интересна и оригинална концепция за еволюцията на световния пазар пред-

лага проф. д.ф.н. Владимир Пантин.162 Той стъпва на лансираната от Ф. Бродел, 

но неразвита от него и последователите му теза, че сегментацията на истори-

ческото време трябва да е от отрязъци с продължителност около един век, със-

тоящи се от две дълги вълни на Кондратиев.163 В. Пантин посочва, че и редица 

други изследователи преди Ф. Бродел, а и след него, също приемат вековния 

цикъл като минимална единица на време в човешката история (например К. 

Фримен и В. Маевски). 

Така че, според В. Пантин, един цикъл на еволюция на международния пазар 

обхваща два кондратиевски цикъла. Той привежда редица аргументи и се позо-

вава на изследванията на редица автори, например А. Пиатер, С. Глазов, К. 

Фримен, В. Маевски, Е. Кулпин, и най-вече Ф. Бродел, косвено подкрепящи 

тази теза.164 Два пъти редуващите се възходящи и низходящи вълни образуват 

четирифазов цикъл на еволюция на международния пазар. (Виж фиг. 5.1) 

 

 

Фиг. 5.1. Пълен цикъл на еволюцията на световния пазар 
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В периода след индустриалната революция през XVIII век, В. Пантин раз- 

граничава два типа кондратиевски вълни. Според него, в съгласие с Ф. Бродел, 

всеки цикъл в еволюцията на световния пазар се състои от две дълги вълни на 

Кондратиев. Но за разлика от другите автори, пишещи по темата за дългите 

вълни на Кондратиев, той счита, че двете вълни не са еднотипни. В. Пантин 

разграничава два типа кондратиевски цикли. Първият тип нарича "цикли на 

границата на вековете". Такива са първият, описан от Кондратиев, протекъл от 

края на XVIII до средата на XIX век, третият – от края на XIX до средата на ХХ 

век и сегашният пети цикъл, започнал от края на ХХ век. Вторият тип цикли 

той нарича "цикли от средата на века". Такива са вторият – от средата до края 

на XIX век, и четвъртият – от средата до края на XX век.165 

При първия тип цикли, възходящата фаза е свързана с радикална промиш-

лено-технологическа революция (технологически преврат). След това – при 

низходящата вълна – икономическият ръст е неустойчив, съпътстван с "вели-

ка депресия" и "велики сътресения" в световната икономика и политика166. 

При втория тип цикли, възходящата вълна е свързана с геополитическа и 

геоикономическа революция (революция на международния пазар), в резул-

тат на което се създават принципно нови условия за разпространение на новите 

технологии и отрасли на производството, възникнали в предходния кондрати-

евски цикъл. След като този нов начин на производство се разпространи от цен-

търа на международната търговия към полупериферията и периферията и се 

изчерпи неговият потенциал, започва низходящата вълна, която е характерна 

със структурна криза – криза на съществуващата отраслова и технологична 

структура, и на свързаните с нея социални структури и институции. Структур-

ната криза на икономиката и обществото създава предпоставки и води до нова 

промишлено-технологична революция – започва нова спирала на техноло-

гическото, икономическото, политическото развитие на международния па-

зар.167 Преместването на центъра на световния пазар става именно през фазата 

на структурната криза във всеки цикъл на еволюция на световния пазар. Тоест, 

по време на прехода от цикли на границата на вековете към цикли от средата на 

века. Пълният цикъл на световния пазар, следователно обхваща четири фази на 

неговата еволюция – структурна криза, технологичен преврат, велики сътресе-

ния, революция на пазара. 

Въпреки че е възможно отчета на цикъла да започне с която и да е фаза,  

В. Пантин предлага като начална да се счита фазата на "структурната криза". 

Аргументът му е, че именно през тази фаза се зараждат предпоставките за съз-
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ряване на следващият нов начин на производство.168 За нас по-подходяща за 

начало е фазата на технологичния преврат. 

Използвайки качествени методи, В. Пантин предлага следната датировка на 

еволюцията на международния пазар. (Виж таблица 5.1 и фиг. 5.2) 

Таблица 5.1. Датировка на еволюцията на международния пазар 

Цикъл Фаза на пълния цикъл на еволюцията 

на международния пазар от XVIII век 

Датировка Продължителност 

1 

1. Структурна криза 1753 – 1789 Около 36 год. 

2. Технологичен преврат 1789 – 1813 Около 24 год. 

3. Велики сътресения 1813 – 1849 Около 36 год. 

4. Революция на международния пазар 1849 – 1873 Около 24 год. 

2 

1. Структурна криза 1873 – 1897 Около 24 год. 

2. Технологичен преврат 1897 – 1921 Около 24 год. 

3. Велики сътресения 1921 – 1945 Около 24 год. 

4. Революция на международния пазар 1945 – 1969 Около 24 год. 

3 

1. Структурна криза 1969 – 1981 Около 12 год. 

2. Технологичен преврат 1981 – 2005 Около 24 год. 

3. Велики сътресения 2005 – 2017 Около 12 год. 

4. Революция на международния пазар 2017 – 2041 Около 24 год. 

 

 

Фиг. 5.2. Динамика на еволюцията на световния пазар според Владимир Пантин 

 

От XVIII век, когато се извършва индустриалната революция, досега, са ми-

нали два пълни цикъла на еволюция на световния пазар. Сега се намираме в 

средата на третия цикъл на еволюция на световния пазар. 

Това не означава, че международният пазар възниква през XVIII век н.е. 

Напротив! "Началото на международния пазар е в дълбините не на вековете, а 

на хилядолетията, във времената на възникване на великите цивилизации на 
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древността (V-III хилядолетие на н.е.). В епохата на "осевото време" на К. Яс-

перс (800-200 год. пр.н.е.) античният международен пазар, включващ почти 

цялото Средиземноморие, Близкия Изток, Персия, Средна Азия и дори Китай и 

Индия, вече напълно се е оформил."169 

В развитието на световния пазар има различни епохи. Те са свързани с много 

по-продължителните във времето, около 1000 годишни цикли на диференциа-

ция и интеграция на човешкото общество. Виж таблица 5.2.170 

Таблица 5.2. Вълни на диференциация и интеграция 

 Вълна на диференциация Вълна на интеграция 

I-ви – Античен цикъл 

(VIII в. пр.н.е. – II в. н.е.) 

VIII-IV в. пр.н.е. 

(връх VI-V в. пр.н.е.) 

III в. пр.н.е. – II в. н.е. 

(връх I в. пр.н.е. – I в. н.е.) 

II-ри – Средновековен цикъл 

(III-XIII в. н.е.) 

III-VII в. н.е. 

(връх V-VI в. пр.н.е.) 

VIII-XIII в. н.е. 

(връх IX-X в. н.е.) 

III-ти – Цикъл на Новото време 

(XIV-XXI (XXII)) в. 

XIV-XVIII в. 

(връх XV-XVI в.) 

XIX-XXI (XXII) в. 

 

И тук стигаме до тезата му за съкращаване на дългите вълни на Кондра-

тиев. Според него, последните две дълги вълни на Кондратиев са с продължи-

телност 36 години. Причината е в намаляване продължителността на нисходя-

щите фази. Низходящата вълна на четвъртия кондратиев цикъл (структурна 

криза на третия цикъл на международния пазар) продължава от 1969 до 1981 

година. Тоест тя е само 12 години – теза, която е доста различна от широко раз-

пространените, включително и тази на И. Николов, който счита, че низходящата 

вълна на четвъртия цикъл продължава от 1966 до 1985 година.171 Очакванията 

на В. Пантин са, че и понижителната вълна на следващия кондратиев цикъл 

(великите сътресения на третия цикъл на международния пазар), началото на 

която той датира в 2005 година, също ще продължи 12 години. Именно значи-

телно по-краткият период в края на ХХ век на понижителните вълни е причина 

за съкращаване на дългите вълни на Кондратиев. Трябва да отбележим, че както 

съдържателните му анализи в подкрепа на тази теза, така и критиката му на 

разбирането (той го нарича "догма") за еднаквата периодичност на досегашните 

кондратиевски цикли, са твърде убедителни. Но най-важното е, че прогнозите 
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му – например за предстояща световна икономическа криза и мащабни войни, 

се сбъднаха с потресаваща сила.172 

Ние приемаме теорията на В. Пантин, включително и неговата терминоло-

гия. Нещо повече, направихме много трудоемко изследване на съкращаването 

на дългите вълни на Кондратиев, използвайки количествени методи, а именно 

метода на верижното приплъзване.173 

Какви са резултатите от това изследване? Те са обобщени в таблица 5.3. 

Таблица 5.3. Обобщение на верижното приплъзване  

(брой показатели, при които се наблюдава съкращаване на вълните) 

Държава Натурални показатели Ценностни показатели Общо 

България 1 от 2 1 от 2 2 от 4 

Русия 1 от 4 3 от 3 4 от 7 

Унгария 2 от 2 - 2 от 2 

Китай 0 от 3 - 0 от 3 

Виетнам 0 от 1 - 0 от 1 

Великобритания 3 от 3 2 от 3 5 от 6 

 

Резултатите за България са противоречиви – при два от четирите показателя 

имаме недвусмислено съкращаване на периода на кондратиевите цикли. Тази 

противоречивост се наблюдава както при натуралните, така и при ценностните 

показатели. 

Резултатите за Русия също са противоречиви – при четири от седем показа-

теля има съкращаване на дългите вълни на Кондратиев. Обаче тук има разлика 

между натуралните и ценностните показатели – докато само при един от нату-

ралните показатели (от четири изследвани от нас) се наблюдава съкращаване на 

дългите вълни на Кондратиев, всички ценностни показатели си съкращават пе-

риодите на кондратиевите цикли. 

Резултатите за Унгария са в полза на съкращаването на дългите вълни на 

Кондратиев – и при двата изследвани от нас натурални показателя се съкраща-

ват периодите на кондратиевите цикли. Резултатите за Великобритания също са 

в полза на съкращаването на дългите вълни на Кондратиев – при пет от шестте 

изследвани от нас показателя се наблюдава съкращаване на дългите вълни на 

Кондратиев. 
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Резултатите на Китай и Виетнам не е в полза на тезата за съкращаването на 

дългите вълни на Кондратиев – при всички разглеждани от нас натурални пока-

затели не се наблюдава съкращаване на дългите вълни на Кондратиев. 

Тезата на В. Пантин за значително съкращаване на дългите вълни на Кондра-

тиев се потвърждава за икономически развитите страни – Великобритания и 

Унгария. Но не и за бързо развиващите се Виетнам и Китай. Противоречиви са 

данните за България и Русия. 

Изводът ни е, че е напълно възможно последните две дълги вълни на светов-

ната конюнктура да са се съкратили. Но съкращаването надали е в такъв размер. 

Ако В. Пантин е прав, то Китай вече би трябвало да е нов център на световната 

търговия. Тъй като до 2020 год. ще свърши периодът на структурната криза. А 

именно в този период, според В. Пантин става преместване на центъра на све-

товния пазар. От една страна, безспорно е, че Китай вече изпреварва САЩ по 

обем на вноса и износа. Но, според нас, това не може да е единственият крите-

рий за преместване на центъра на световния пазар. Този въпрос ще разгледаме 

по-подробно по-нататък. 

Трябва да се отбележи още един момент в концепцията на В. Пантин, който 

поражда известни съмнения. Има следното противоречие между неговата тео-

рия и тезите на Н. Кондратиев. 

Според Н. Кондратиев "сгъстяването" на социалните конфликти е във възхо-

дящата фаза на дългата вълна. Докато според В. Пантин е при низходящата фа-

за на първата дълга вълна във всеки цикъл на еволюция на международния па-

зар. Именно тази фаза той нарича "Велики сътресения". Впоследствие В. Пан-

тин коригира своята теза, като приема, че "сгъстяването" на социалните – ико-

номически и политически конфликти, е във върховите и най-ниските периоди 

на дългите вълни.174 Склонни сме да приемем тази теза, като обаче изрично 

подчертаваме, че "сгъстяването" на социалните конфликти е най-голямо, дори 

може да се каже – на един порядък по-голямо в "дъното" на прехода от първата 

към втората дълга вълна на всеки цикъл на еволюция на международния пазар. 

Така е например при прехода от първата към втората вълна на предходния ци-

къл в еволюцията на световния пазар. Тогава е "Великата депресия" 1929-1933 

год., "обградена" от две световни войни. 

Независимо от тези две критични бележки, искаме да подчертаем изключи-

телната евристичност на теорията на В. Пантин. Ето например какво пише той 

в книгата си "Циклы и ритмы истории", издадена през 1996 год. 

"За съжаление, много от събитията, които могат да се случат в близките де-

сетилетия, трябва да отнесем към вида на тежките и опасни изпитания на спо-

собността на човечеството да действа разумно, за да оцелее. 9-годишният пери-

од 1996-2005 год., който завършва фазата на технологичния преврат, съответст-
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ва на периода 1912-1921 год., завършваш фазата на технологическия преврат на 

осмия цикъл, и периода 1804-1813 год., завършващ фазата на технологическия 

преврат в седмия цикъл. Да си спомним, че периодът 1805-1813 год. е бил пери-

од на наполеоновите войни в Европа, а периода 1914-1918 год. е времето, кога-

то бушува Първата световна война. Във връзка с това ключовият въпрос се със-

тои в това, ще съумее ли светът да преживее сложния и съдбоносен период 

1996-2005 год. без мащабни и разрушителни войни?"175 

Историческото развитие даде отговор на този въпрос. Уви, човечеството не 

успя да премине периода 1996-2005 год. "без мащабни и разрушителни войни"! 

През 1999 год. американският англосаксонски и американският еврейски елити 

брутално нападат Сърбия, като използват бомби с "обеднен" уран. През 2001 

год. те нападат Афганистан и разпалват ужасна, продължителна и разрушителна 

война. През 2003 год. нападат Ирак и причиняват невероятно по мащабите си 

изтребление на жителите на тази страна, унищожават центровете на човешката 

цивилизация в Двуречието, предизвикват гражданска, междуетническа война, 

краят на която не се вижда. 

В друга книга на В. Пантин се съдържа ясна прогноза за избухналата светов-

на икономическа криза и за бъдещите войни. "От анализа на различните тен-

денции на световното и вътрешнодържавно развитие произтича изводът, че 

близките десетилетия не обещават спокоен живот нито на Америка, нито на 

Азия, нито на Европа, още по-малко на Русия. Настъпването на фазата на вели-

ките сътресения (2005-2017 год.) в международната икономика и политика ще 

се отрази навсякъде, макар че конкретните форми на проявление и въздействие-

то на тези сътресения в различните страни и региони ще бъде различно. Специ-

фиката на съвременните кризи и сътресения в световната политика и икономика 

в сравнение с предходните фази на великите сътресения през XIX и XX векове 

се състои в това, че тези сътресения ще носят не просто едновременен (синхро-

низиран), но и глобален характер. Това означава, в частност, че икономическите 

кризи (например, финансовите и икономическите сътресения, свързани с въз-

можното и прогнозирано от много сериозни аналитици обезценяване на долара 

и разрушаването на американската финансова пирамида) ще обхваща не отдел-

ни страни, но и много (практически всички) региони, а политическите събития, 

ставащи в една точка на земното кълбо (например в Близкия Изток), ще влияят на 

политическите и икономически процеси в най различни кътчета на планетата."176 

Да, за съжаление, тази прогноза се оказа съвършено вярна! Американският 

англосаксонски и американският еврейски елити освен съществуващите огнища 

на войни – Афганистан и Ирак, разпалиха и нови войни – Украйна, Либия и 

Сирия. Факт е, че тези войни се отразяват на политическите и икономическите 
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процеси по целия свят. Най лошото е, че тези войни се отразяват катастрофал-

но върху нашия континент – Европа. Въпреки, че американският англосаксонс-

ки и американският еврейски елити вече са поставили във васална зависимост 

европейските елити, те не спират войната си срещу европейските държави. 

Напротив! Те използват разпалените от тях войни в Близкия Изток, за да засил-

ват агресията си срещу европейските държави. Чрез фондации на свързания с 

ЦРУ Сорос, и чрез васалния елит на Турция, те организират огромен мигрант-

ски поток към Европа.177 Чрез който създават допълнителни икономически 

трудности на европейските държави, създават политическа нестабилност и 

междуетнически вражди. 

"Сбъдва" се и прогнозата на В. Пантин за тежки финансови и икономически 

сътресения. В периода 2008-2012 година избухва световна икономическа криза, 

която е най-голяма след Великата депресия 1929-1931 год. Резонен е въпросът – 

тази ли криза е Великата депресия на XXI век? 

Обобщавайки можем да кажем, че теориите на Ф. Бродел и В. Пантин са от-

лична метологична основа за изследване на рисковете на съвременното общество. 
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Глава шеста. Улрих Бек за световното рисково общество.  
Нейоми Клайн за капитализма на бедствията 

6.1. Улрих Бек за световното рисково общество 

Улрих Бек има голяма заслуга за утвърждаване на понятието "световно рис-

ково общество". Книгата му "Световното рисково общество" е твърде популяр-

на. Популяризирането на темата за рисковете е нещо само по себе си положи-

телно. Друг е въпросът, доколко Улрих Бек откроява най-важните рискове. 

Друг е въпросът, доколко откроява най-значимите субекти на тези рискове. 

Какви са най-важните моменти в книгата на Улрих Бек? 

а) Улрих Бек, за разлика от повечето автори, не е оптимист за бъдещето на 

света след разпадане на двуполюсния свят през 90-те години. "С отмирането на 

двуполюсния свят ние се придвижваме от един свят на врагове към свят на 

опасности и рискове", казва той.178 Този нов свят той нарича "втора модерност". 

За него "първата модерност" се характеризира с общества, формирани на осно-

вата на националната държава, при които отношенията, мрежите и общностите 

имат териториална определеност. Съществуват колективни модели на живеене, 

прогрес и контрол, пълна заетост и експлоатация на природата. Втората модер-

ност се характеризира с процеси на глобализация, индивидуализация, револю-

ция на половете, недостатъчна заетост и глобални рискове.179 Втората модер-

ност е резултат от процесите на първата модерност. Функционалната диферен-

цияция, провеждана през първата модерност, води до това, че нейните нежела-

ни последици не могат да бъдат преодолявани, чрез по-нататъшна диференциа-

ция. Според Улрих Бек възниква нов вид капитализъм, нов вид икономика, нов 

вид глобален ред, нов вид общество и нов вид личен живот. 

б) Специфично за сегашната модерност е, счита той, че "…незападните об-

щества споделят със Запада не само едно и също пространство и време, но, и 

което е по-важно, едни и същи основни предизвикателства на втората модер-

ност (на различни места и при различни културни възприятия)… Категоричното 

ситуиране на незападния свят в периметъра на една втора модерност, а не в по-

лето на традицията дава възможност за плурализиране на модерността, защото 

така се отваря пространство за концептуализиране на разминаващи се траекто-

рии на модерни светове в различни части на света."180 

в) Специфично за втората модерност е още, че рисковете променят своя ха-

рактер. При първата модерност рисковете са изчислими. При втората модерност 
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не е така. Рисковете от ядрена катастрофа, от климатични изменения, от генно-

то инженерство и пр. не подлежат на изчисляване. Именно затова те не са обект 

на частно застраховане. Нараства ролята на публичността при определяне на 

рисковете. Съответно, рисковете на втората модерност стават тема на общест-

вен дебат и мотив за политическа дейност.181 "В "глобалната епоха" темата за 

риска обединява множество иначе изолирани територии на новата транснацио-

нална политика с въпроса за космополитната демокрация: с нова политическа 

икономия на несигурността, финансовите пазари, транскултурните конфликти 

относно храна и други продукти ("луда крава"), възникващи рискови общности 

и на последно място, макар и не по значимост – с анархията на международните 

отношения."182 

г) Нова характеристика е и неравенството на риска. "…първият закон на еко-

логическите рискове гласи: замърсяването на природната среда върви след 

бедността."183 Много показателен за верността на тази теза е фактът, че на те-

риторията на България започна да се складира италиански боклук. Вредните за 

природната страна производства се изнасят от развитите към развиващите се 

страни. 

д) Според У. Бек втората модерност се характеризира с нов глобален пазарен 

риск. "Глобалния пазар (риск) е нова форма на "организирана безотговорност", 

защото представлява толкова имперсонална институционална (подчертано от 

нас) структура, че не поема отговорност дори за самия себе си… Тъй като няма 

глобално правителство, глобалният пазарен риск не може да бъде регулиран по 

модела на националните пазари."184 Съществен елемент на глобалния пазарен 

риск е глобалният финансов риск. "…подобно на глобалните екологически рис-

кове, глобалните финансови рискове не могат да бъдат "удържани в едно прос-

транство", а се разпростират, преобразувайки се в социални и политически рис-

кове, т.е. в рискове за средната класа, за бедните или за политическите ели-

ти."185 При втората модерност глобалният световен пазар се разпада, глобалната 

идеология на свободния пазар рухва. Започва политизиране на глобалната па-

зарна икономика. 

Много от тезите на У. Бек за съвременното общество са верни и значими. Но 

някои от тезите му са половинчати и идеологизирани. Какво имаме предвид? 

- У. Бек слага ограничения на своето изследване. Той се спира на екологич-

ните, ядрените (но не рискове от ядрена война, а само рискове от мирното из-

ползване на ядрената енергия) и химическите рискове. Игнорира, и то съзна-

телно, икономическите рискове, рисковете от световна ядрена война и рискове-
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те от междуетнически вражди и войни. Концентрирането на вниманието на все-

ки автор върху ограничен кръг от проблеми в рамките на един тематичен кръг е 

негово право. Така че в случая не отчитаме това като недостатък на изследване-

то. Искаме само да отбележим, че всъщност, останалите извън вниманието на 

У. Бек рискове са може би по-значими за съществуването на човечеството, от-

колкото изследваните от него. 

- Съществена грешка на У. Бек е безкритичното приемане на официалната 

идеологема на американския англосаксонски и американския еврейски елити, а 

именно, че доскоро, както на глобално, така и на локално равнище, се е водила 

"неолиберална" икономическа политика. Вече показахме, че тази теза е невярна. Тя 

обслужва интересите на най-ретроградните кръгове на едрия финансов капитал. 

- Невярна е и тезата на У. Бек, че "Глобалният пазар (риск) е нова форма на 

"организирана безотговорност", защото представлява толкова имперсонална 

институционална (подчертано от нас) структура, че не поема отговорност дори 

за самия себе". Отговорността съвсем не е "имперсонална". Напротив – много е 

персонална. Например отговорността за гръцката дългова криза е несъмнено на 

двата клана – Караманлис и Пападопулу и на американската банка Голдън Сакс. 

Друг е въпросът, че влиянието на двата клана и на банката е толкова голямо, че 

нито в международните институции – МВФ и СБ, нито в гръцкото политическо 

пространство се постави въпроса за отговорността на тези институции и поли-

тически кланове. И съответно поемането на финансова отговорност за дългова-

та криза. Тоест, проблемът не е, че "технологично" не може да се определи пер-

соналната отговорност. Проблемът е, че глобалният елит не позволява тази от-

говорност да се обсъжда публично и да се определи финансово. 

- Не е вярно и твърдението, че икономическите и в частност финансовите 

кризи не подлежат на прогнозиране. Напротив! Напълно са прогнозируеми. По 

време на дълговата, а впоследствие прерастнала във финансова и икономическа 

криза в периода 2008-2012 год. се твърдеше, че тази криза не е прогнозирана от 

икономистите. Това обаче не отговаря на действителността. Има редица учени, 

които прогнозираха тази криза. Например Макс Оте.186 Така че и тук проблемът 

е в липсата на публичен дебат, а не до невъзможност да се прогнозират кризите. 

- Съмнителна, или най-малкото недостатъчно прецизирана, е и тезата, че за-

почва политизиране на глобалната пазарна икономика и възникване на демок-

ратично глобално гражданско общество. Уви, не започва "политизиране" на 

глобалната пазарна икономика. Напротив! Управляващият американски, бри-

тански и т.н. глобални елити се стремят решенията и международните догово-

рености, имащи съществено значение за развитието на глобалната икономика, 

да се вземат тайно от световното обществено мнение – без обществен дебат. На 

"тъмно"! Не винаги успяват. Например около подписването от ЕС на ТТИП със 
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САЩ и Канада се вдигна много шум. Възбуденото обществено мнение успя да 

принуди европейските институции да се откажат от подписването. 

- Фалшиви и силно идеологизирани са и други негови разсъждения във връз-

ка с "политизирането" на глобалната пазарна икономика. Например, че 

"…идеята за "глобална отговорност" предполага като минимум възможността за 

нов западен милитарен хуманизъм – човешките права да бъдат налагани по ця-

лото земно кълбо". Че, "…имперската силова игра може да съществува хармо-

нично наред с една космополитична мисия" и пр. 187 У. Бек прави уговорка, че 

при тези процеси може да се говори за "двоен морал". Но като цяло той реално 

защитава правото на американския англосаксонски и американски еврейски 

елити да нападат други страни, за завоюване на ресурси и налагане на своите 

интереси. 

В заключение ще отбележим, че книгата на У. Бек е много интересна и зна-

чима. Тя фиксира много нови проблеми в развитието на съвременния капитали-

зъм. Но като цяло в нея идеологическият момент е прекалено силен. Той се из-

разява в защита, макар и прикрита, на американския империализъм. 

Точно обратното е при Нейоми Клайн! 

6.2. Нейоми Клайн за капитализма на бедствията 

Капитализъм на бедствията – така определя природата на съвременния ка-

питализъм Нейоми Клайн.188 Според нас това е много сполучливо определение 

на съвременния капитализъм. 

Н. Клайн посочва, че през 70-те години на ХХ век в САЩ възниква една но-

ва индустрия – комплекс на капитализма на бедствията. Тази индустрия е 

свързана с военно-промишления комплекс. Но, "тя има пипала, достигащи мно-

го по-далеч от тези на военноиндустриалния комплекс". Тази индустрия води 

"глобална война на всички равнища, при това от частни компании, чието учас-

тие се заплаща с обществени (подч. от нас) средства и чиято неограничена във 

времето мисия е да защитават родината от външното "зло"".189 

Подчертаваме – индустрията на капитализма на бедствията се състои от час-

тни компании. Но техните приходи са от обществените ресурси, тоест от да-

нъкоплатците по цялото земно кълбо. Този момент – едрият капитал да "про-

тяга ръце" към парите на данъкоплатците, не е нов. Напротив! Този рефлекс 

съществува още от епохата на генезиса на капитализма. Всъщност присвояване-

то на обществени ресурси е една от най-важните страни на генезиса на капита-

лизма. Например присвояването на общинските мери от английските лендлор-
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дове и превръщането им в пасища за овцете, за да се осигури вълна за бързо 

разрастващата се текстилна промишленост. Но този момент – присвояване на 

обществени ресурси е бил само страна, елемент на генезиса и развитието на 

капитализма. Засилвал се е по време на войни. Възникването на една нова 

индустрия, чиято основна цел е присвояването на обществени ресурси започва 

през 70-те години. 

Ролята на войната за присвояване на обществени средства – това е вторият 

момент в концепцията на Н. Клайн, на който искаме да обърнем внимание. Но-

вата индустрия на бедствията възниква като сфера, обслужваща потребностите 

на американската армия в САЩ и във войните, които американският англосак-

сонски и американският еврейски елити водят навсякъде по света. Тя рязко 

разширява своя обхват след организираните, най-вероятно от ЦРУ, атентати на 

11.09.2001 год. Под претекст "борба против тероризма" американският англо-

саксонски и американският еврейски елити разпалват войните в Афганистан и 

Ирак. Екстремните условия на война позволяват на индустрията на бедствията 

да се разраства извънредно бързо. Нейните амбиции нарастват неимоверно. 

"Само за няколко години комплексът успява да разшири обсега си от борба 

срещу тероризма до международно миротворчество, полицейски контрол и на-

меса при зачестяващите природни бедствия. Крайната цел на корпорациите в 

основата на този комплекс е да въведат ориентираното към печалба управле-

ние… като вид ежедневно функциониране на държавата. Или с други думи – да 

приватизират правителството (подч. от нас)."190 

Нейоми Клайн разкрива как администрацията на Буш прехвърля върху част-

ни корпорации много от основните функции на правителството. Привежда ста-

тистически данни за гигантския ръст на обществените поръчки за тази нова 

индустрия. Отбелязва, че тази нова "индустрия за национална сигурност" предс-

тавлява сектор от 200 млрд. дол. И натоварва всяко домакинство с 545 долара.191 

Тя посочва разликата между заявената идеологическа цел – "освобождаване 

на пазара от държавата" и реалните резултати от прилагането на идеологичес-

ката доктрина – "реалните свидетелства за случилото се, когато неговата визия 

(на идеологическия "гуру" – Милтън Фридман) се реализира в чист вид, са на-

пълно различни. Във всички държави, в които е приложена политиката на Чи-

кагската школа през последните три десетилетия, резултатът е мощен господст-

ващ съюз между няколко огромни корпорации и група богати политици със 

смътни и изменчиви граници помежду си… Далеч от целта за освобождаване 

на пазара от държавата (подч. от нас), тези политически и корпоративни ели-

ти чисто и просто се смесват, разменяйки си услуги, за да си осигурят правото 

да присвояват ценни ресурси, доскоро разположени в публичната сфера: от пет-
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ролните полета на Русия през колективните земи в Китай до подарените дого-

вори за възстановяване в Ирак. 

Най-точното определение на системата, която заличава границите между Го-

лямото правителство и Големия бизнес, не е "либерална", "консервативна", или 

"капиталистическа"192, а "корпоративна". Нейните основни черти включват 

прехвърлянето на огромни обществени средства в частни ръце (често придру-

жено от лавинообразно нарастващ дълг и разширяваща се пропаст между бога-

тите и заменимите бедни) и агресивен национализъм, с който се оправдават 

бездънните разходи за сигурност. За хората, възползващи се от този порядък, 

едва ли може да съществува по-печеливш начин на организиране на общество-

то. Но поради очевидните му недостатъци за огромната част от населението, 

другите черти на корпоратистката държава включват агресивно наблюдение 

(отново с размяна на услуги и договори между правителството и големите кор-

порации), масови арести, ограничени граждански свободи и често пъти – макар 

и не винаги – мъчения.193 

Мъченията и насилието са елементи на капитализма на бедствията, които 

Н. Клайн най-подробно разглежда. Тя започва с Чили на Пиночет и разглежда 

още много други примери, когато съюзът на американската и местната реак-

ция, прилагайки масово насилие, утвърждават в дадена страна капитализъм на 

бедствията. Най-дълбоката същност на капитализма на бедствията е – яростна 

война на едрия корпоративен капитал срещу народите както от развитите, така 

и от развиващите се страни. 

Тази война на едрия корпоративен капитал, на американския англосаксонски 

и американския еврейски елити срещу народите по цялата планета започва още 

през 70-те години. Но се засилва през 80-те години. Свързана е с имената на 

американския президент Роналд Рейган и министър-председателя на Англия – 

Маргарет Тачър. Тази война постепенно ликвидира постиженията на наемния 

труд през втората половина на ХХ век. 

"…когато Европа се изгражда наново след Втората световна война, пише  

Н. Клайн, западните сили приемат, че пазарните икономики трябва да гаранти-

рат основните блага, в противен случай обезверените граждани може отново да 

се обърнат към по-привлекателна идеология, била тя фашизъм или комунизъм. 

Това прагматично условие довежда до създаването на почти всичко, което днес 

свързваме с отминалите дни на "поносимия" капитализъм – социалното осигу-

ряване в САЩ, общественото здравеопазване в Канада, социалните помощи във 

Великобритания, защитата на работниците във Франция и Германия."194 
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От 70-те години, обаче започва нов етап на войната на капитала срещу труда. 

Социалните неравенства се задълбочават. Концентрацията и централизацията 

на капитала добива невиждани размери. 

Искаме, обаче да отбележим, макар и само с няколко изречения, още четири 

аспекта, характерни за съвременния капитализъм на бедствията, които или не са 

застъпени, или са слабо застъпени в изследването на Н. Клайн. 

Първото е, че при капитализма на бедствията освен приватизиране на пуб-

личните ресурси от корпорациите и одържавяване на рисковете на финансовия 

капитал, става одържавяване и на разходите на корпорациите за научно-

технически изследвания. Повечето от големите научно-технически открития и 

технологии, внедрени в съвременната икономика, не са направени в частния 

сектор, а са направени в публичния сектор. По-точно, направени са по поръчка 

на американското министерство на отбраната. 

Ето факти от историята на компютъра, свързани с армията: 

"Германецът Конрад Цузе… през 1941 г. завършва и първата универсална 

изчислителна машина Z-3, която била използвана във военната индустрия при 

проектирането на немските самолети и ракети"195 

"През 1941 г. Джон Моучли, преподавател във Висшето електротехническо 

училище на Мур към университета в Пенсилваня гостува на Джон Атанасов, за 

да се запознае с резултатите от неговата работа. С написаната от него през 1942 г. 

докладна записка се запознава Херман Годстайн, доцент по математика от Ми-

чиганския университет, който като офицер по това време осъществявал връзка 

между училището на Мур и артилерийското управление на американската ар-

мия. Докладната на Моучли, допълнена от Джон Екерт, е предадена през юни 

1943 г. във Вашингтон, което в крайна сметка довежда до договор между арти-

лерийското управление и Пенсилванския университет за конструиране на елек-

тронна изчислителна машина. 

Под ръководството на Моучли, Екерт и Годстайн, 10 инженери, 200 техници 

и голям брой работници и помощен персонал за две години (1943-45 г.) създа-

ват първата универсална действаща електронна изчислителна машина, наречена 

ENIAC (Electronics Numerical Integrator and Computer), работеща с десетична 

бройна система."196 

Ето факти от историята на интернет, свързани с армията: 

"След като Съветският съюз изстрелва в орбита "Спутник", през февруари 

1958 година в Департамента на отбраната в Съединените щати се създава Аген-

цията за напреднали изследователски проекти (Advanced Research Projects 

Agency, ARPA), с цел възстановяване на американското техническо превъзход-

ство. Към нея е създадена Служба за технологията за обработка на информация 
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(Information Processing Technology Office, IPTO), която трябва да продължи раз-

работките на програмата Полуавтоматична наземна среда, свързала за пръв път 

в мрежа радарните системи в цялата страна. Задачата на IPTO е да подобри на-

деждността на военните комуникационни мрежи и като първа стъпка да свърже 

компютърните мрежи на няколко централни военни структури. 

На 29 октомври 1969 година в Менло парк, Калифорния, ARPA прави демон-

страция на комуникация между компютри, посредством обмен на пакети. Така 

два компютъра са свързани в мрежа, която впоследствие се разраства и става 

известна под името ARPANET. През следващите години ARPANET се превръ-

ща в световна мрежа."197 

Ето факти от историята на тефлона, свързани с армията: 

"DuPont го патентова през 1941 и регистрира търговската марка Teflon през 

1944. Първата му масова употреба е за проекта Манхатън, когато се използва 

под името K416 като материал за съхранение на силно активния уранов хексаф-

луорид. Излиза на пазара през 1946 и през 1950 DuPont вече продава 450 тона 

годишно във Вирджиния."198 

Тоест, вместо частните корпорации да влагат финансови средства за научно-

техническия прогрес, да поемат рисковете на иновациите, понастоящем това се 

прави със средствата на данъкоплатците. 

Второ – американският англосаксонски и американският еврейски елити 

през 80-те години поставят във васална зависимост елитите на развитите евро-

пейски страни. Основна роля за "успеха" в тази война против европейските 

държави изиграва местната европейска еврейска диаспора. 

Трето, американският англосаксонски и американският еврейски елити от-

казват да се придържат към нормите на международното право и решенията на 

ООН. А понастоящем неравномерното развитие на капитализма довежда до 

това, че развиващите се пазари вече произвеждат близо половината от светов-

ния брутен продукт.199 Бруталната агресивност на американският англосаксонс-
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ки и американския еврейски елити прекомерно засягат техните икономически и 

политически интереси. 

Четвърто, това заедно с процеса на преместване на центъра на световната 

търговия от САЩ в Китай, създава огромни рискове от разпалване на световна 

ядрена война. Тоест, сегашното преместване на центъра на световната търговия 

може да доведе до нов етап в развитието на капитализма. Но може да доведе и 

до унищожаване на човечеството в пожара на ядрена война. 

На някои от тези аспекта на съвременния капитализъм, ще се спрем в след-

ващата глава. 

В заключение искаме да отбележим, че изследването на Н. Клайн на съвре-

менния капитализъм изиграва извънредно голяма роля за "събуждане" на об-

щественото мнение относно агресивността на съвременния капитализъм и рис-

ковете, които тази агресивност има за съществуването на човечеството. 
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Глава седма. Глобални рискови фактори,  
свързани с особеностите на периода,  

в който се намира световната икономика  
и социално-икономическото развитие на Китай 

7.1. Глобални рискови фактори, свързани с особеностите на периода,  
в който се намира световната икономика 

Понастоящем световната икономика се намира в период на преместване на 

центъра на световния пазар от САЩ в Китай. Когато през 2008 год. избухва 

световната икономическа криза, много учени я разглеждат като аналогична на 

световна икономическа криза – Великата депресия 1929/33 година, когато става 

преместване на центъра на световната търговия от Великобритания в САЩ. 

Основанията за това са много: 

* Несъмнено кризата 2008 – 2012 год. по своята дълбочина и продължи-

телност е единствената, която през изминалия почти вековен период наподобя-

ва Великата депресия; 

* В момента световната финансова система е в период на трансформация – 

доларът постепенно губи позициите си на резервна валута, също както лирата-

стерлинга започва да губи позициите си след Великата депресия; 

* Експортът и импортът на Китай вече изпреварва експорта и импорта на 

САЩ, което е несъмнен индикатор, че понастоящем центърът на световната 

търговия постепенно се мести от САЩ в Китай, също както след Великата деп-

ресия се премества от Великобритания в САЩ; 

* Темповете на развитие на този "кандидат" за нов център на световната тър-

говия са неколкократно по-високи, отколкото на "стария" център, също както 

темповете на развитие на САЩ са неколкократно по-високи от тези на Англия в 

периода след Великата депресия; 

* От времето на Великата депресия са минали две дълги вълни на Кондрати-

ев, които представляват четирите фази на пълния цикъл на еволюция на све-

товния пазар. Според Владимир Пантин в момента светът е във фазата на "Ве-

ликите сътресения" (2000-2020 год.), при която също както при предходната 

фаза на "Велики сътресения" (1914-1944 год.) голямата икономическа криза е 

съпътствана със съществени изменения в технологичния начин на производст-

во, на финансовата система, войни и геополитическия баланс. 
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Когато през 2011 год. избухва дълговата криза в САЩ много учени, включи-

телно и ние, отбелязахме – ето второто "дъно" на тази прогнозирана дубълвеоб-

разна криза – всичко си е на мястото.200 

Дали обаче, "Всичко си е на мястото"? Е ли сегашната криза "истинската" 

криза и не предстои ли всъщност тепърва "истинската" криза, истинската Ве-

ликата депресия на XXI век? Или най-малкото – не предстои ли тепърва второ-

то дъно на сегашната криза? 

Освен това – има ли рискове от световна ядрена война? Защото премества-

нето на центъра на световното търговия винаги се съпътства със световни вой-

ни. При последното преместване дори са две световни войни!!!201 Войните, които 

старият център на световния пазар – САЩ, разпалва – Сърбия, Афганистан, 

Ирак, Либия, Сирия, Украйна и пр. могат ли да изиграят ролята на световна вой-

на и да ни се размине унищожаването на човечеството чрез термоядрена война? 

Ще приведем няколко "съображения" в полза на мнението, че "истинската" криза 

тепърва предстои, и че преместването на центъра на световната търговия от САЩ в 

Китай най-вероятно ще бъде свързано с избухването на световна ядрена война. 

а) Най-напред искаме да обърнем внимание на факта, че фазата на "Велики 

сътресения" все още не е свършила. Екстраполирайки обикновеното времетрае-

не на нисходящата фаза на дългите вълни на Кондратиев, и отчитайки съкраща-

ването им през ХХ век, Пантин и Айвазовски прогнозират края на сегашния 

период на "Велики сътресения" около 2017-2020 год. Там е работата обаче, че 

съкращаването на дългите вълни на Кондратиев е характерно за високоиндуст-

риализираните "западни" страни, но не и за Китай.202 Най-вероятно така е и за 

другите "развиващи се пазари". А тежестта на тези "развиващи се пазари" в све-

товната икономика все повече нараства. Следователно стои въпросът – ако се 

разгледа световната икономика глобално, има ли съкращаване на дългите вълни 

на Кондратиев? И съответно дали сегашната нисходяща фаза на "Велики сътре-

сения" няма да продължи и след 2020 година? Ако е така, тоест в световен план 

няма съществено съкращаване на дългите вълни на Кондратиев, то времето, в 

което "истинската" криза може да се "случи", става по-дълго и съответно голяма 

е вероятността "великата криза" и световните войни тепърва да предстоят. На-

пълно е възможно сегашната криза да е само "предверие" към "истинската" кри-

за! (Виж фиг. 7.1 и фиг. 7.2) 

                                                           
200

 Виж: Найденов, Г., К. Харалампиев. Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще. 

Сп. "Икономически и социални алтернативи", № 2, 2012, стр. 128-129. 
201

 Прочем и през 19-ти век са две – 1812 год. – нахлуването на Наполеон в Русия и 1848 

год. – буржоазните революции в Западна и Централна Европа. 
202

 Виж: Haralampiev, K., G. Naidenov. Waves of the Change and Change of the Waves. 

(Analysis of the Shortening of the Kondratiev Waves by Moving Sub-Periods). "Sociological 

Problems", Specail Issue, 2010; Харалампиев, К., Г. Найденов. Съкращават ли се дългите 

вълни на Кондратиев? Случаят Китай и Великобритания. Юбилейна научна конференция 

"Статистика, информационни технологии и комуникации", София, 2011. 
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б) Преместване на центъра на световната търговия не бива да се разбира като 

краткотраен акт. Напротив, това е продължителен процес! И тук има следната 

дилема: 

От една страна, всички подобни премествания имат общи черти – новият 

център доминира в световната търговия, той става "фабрика" на света, той за-

воюва не само икономическа, но и политическа доминация, той налага нова 

световна резервна валута и т.н. От тази гледна точка можем да посочим индика-

тори, които сочат, че процесът на преместване на световната търговия от САЩ 

в Китай вече е започнал. Например износът на Китай още от 2007 год. изпре-

варва този на САЩ. (Виж фиг. 7.3) Вносът на Китай също с бързи темпове 

"настига" вноса на САЩ. (Виж фиг. 7.4) 

 

 

Фиг. 7.3. Износ в долари, текущи цени  

(Източник: Световна търговска организация) 
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Фиг. 7.4. Внос в долари, текущи цени  

(Източник: Световна търговска организация) 

 

Сумата на износа и вноса на Китай вече е по-голяма от тази на САЩ. Ако 

вземем само този индикатор можем да твърдим, че Китай вече е новият цен-

тър на световната търговия. Защото при предишното преместване на центъра на 

световната търговия от Великобритания в САЩ, именно този индикатор е в 

основата на почти общоприетото мнение, че това е станало след Втората све-

товна война. (По износ САЩ са изпреварили Великобритания още в първата 

половина на ХХ век, а през 1950 год. я изпреварват и по внос. (Виж фиг. 7.3 и 

фиг. 7.4) 

Но, от друга страна, нещата не са така прости. Разглеждайки преместването 

на центъра на световната търговия като процес, според нас, сегашният период е 

само начална фаза на преместването. Защо? 

Защото сегашният преход има свои специфики, има особености, които са 

различни от предходния преход. 

На първо място това е фактът, че въпреки, че вече се е превърнал във "фаб-

рика" на света, БВП на Китай е все още значително по-нисък от този на САЩ. 

По паритет на покупателната способност БВП на Китай също все още е по-

нисък от този на САЩ. Факт е, че го догонва с бързи темпове, но дори и така 

отчетен – по паритет на покупателната способност, БВП на Китай е по-нисък от 

този на САЩ. (Виж фиг. 7.5 и фиг. 7.6) 
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Тоест, за разлика от предходното преместване на центъра на световната тър-

говия, при което САЩ изпреварва много по-рано Великобритания по БВП, пре-

ди да я изпревари и като експортьор на стоки, икономическото развитие на Ки-

тай има спецификата, че той става най-голям експортьор на стоки много по-

рано, преди да стане евентуално държавата с най-голям БВП.203 

На второ място, специфично за сегашния преход е, че в периода, когато Ки-

тай вече има най-големия износ и внос в света, военната му мощ е значително 

по-малка, отколкото на САЩ. При предишния преход – когато САЩ измества 

Великобритания като център на световната търговия, и е страната с най-голям 

износ и внос, той е и най-могъщата военна сила. При сегашния преход не е така. 

Военната мощ на Китай е качествено по-ниска от тази на стария център – 

САЩ. Тази особеност на сегашния преход е твърде важна. Защото в момента, 

въпреки бързото натрупване на военна мощ, Китай няма на международната 

сцена това влияние, което има САЩ след Втората световна война. Тогава воен-

ната доминация на САЩ му позволява да оказва съществен натиск върху евро-

пейските колониални държави. Великобритания, която се чувства застрашена 

от ядрената мощ на СССР и търси защитник в лицето на САЩ, е принудена да 

отстъпва на неговия натиск. Така че САЩ сравнително лесно, след разпада на 

колониалната империя на Великобритания, поставя под свой контрол бившите 

ѝ владения. В момента Китай няма тази позиция на сила в международните 

отношения. Вярно, че заедно с Русия той се противопоставя на империалистич-

ната политика на САЩ. Но не може да я възпре. А САЩ систематично чрез 

войни поставя под свой контрол държави, богати на природни суровини – Аф-

ганистан, Ирак, Либия. В момента се обработва общественото мнение в САЩ и 

целия свят за подготвяната нова война срещу богатия на петрол и други суро-

вини Иран. Повтаря се ситуацията преди Втората световна война. 

Тогава смяната на центъра на световната търговия, на резервната валута и на 

световната финансова система е свързан не само с икономическо съперниче-

ство между стария и новия център, но и с икономическо, политическо и воен-

но съперничество между страните от първия ешелон на капитализма и страните 

от втория ешелон на капитализма за източници на суровини и за пазари в усло-

вията на световна криза (тогава "Великата депресия"). 

В момента социално-икономическото и политическо положение е още по-

тежко. "Старият" център на световната търговия – САЩ, налага икономически-

те си интереси чрез постоянни войни. Тези войни пряко засягат интересите на 

азиатските икономики и особено на Китай. Чрез разпалване на гражданска вой-

                                                           
203

 По паритет на покупателната способност БВП на САЩ изпреварва БВП на Великоб-

ритания още през 1858 год. Ако се разгледа БВП по паритет на покупателната способност 

на глава от населението, САЩ трайно изпреварват Великобритания по този показател през 

1919 година. Преди това спорадично в отделни моменти САЩ са изпреварвали Великобри-

тания, но за кратко, след което Великобритания отново си възвръща първенството. 
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на в Украйна, в момента САЩ на практика воюват срещу Русия. Целта на аме-

риканския англосаксонски и американския еврейски елити е да прекъснат изг-

раждащите се икономически и военно-политически връзки на Русия и Китай. 

Смяната на патриотичния руски елит с проамерикански такъв (към което те 

упорито се стремят) ще им позволи да "обкръжат" Китай от север с военни бази, 

ще прекъсне изграждащите се енергийни, железопътни, шосейни и пр. трасета 

между Русия и Китай. Същевременно американският англосаксонски и амери-

канският еврейски елити подготвят война и срещу Иран. Такава война преко-

мерно засяга интересите на Китай. Защото Иран е един от основните източници 

на нефт за бързо развиващата се китайска индустрия. И съществено звено от 

изграждащия се нов "път на коприната". Ако Иран е следващата след Ирак и 

Либия нефтодобивна страна, достъпът до нефтените ресурси на която на Китай 

се прекъсва чрез агресивна война, няма ли Китай да реагира по същия начин, 

както Япония, в началото на 40-те години, когато САЩ целенасочено огранича-

ва достъпа ѝ до суровинните пазари? 

Искаме да кажем, че сегашната политика на САЩ неминуемо води до све-

товна война, както и при предишната Велика депресия. Не че американският 

елит е основно виновен за Втората световна война. Но този елит определено 

тогава води политика, тласкаща света към световна война. При сегашното пре-

местване на центъра на световната търговия ролята на американския англосак-

сонски и американския еврейски елити за разпалването на световна война е 

многократно по-висока, отколкото на другите национални елити. САЩ тлас-

кат Китай към военен съюз с Русия, която има ядрен потенциал, равносто-

ен на САЩ. 

Обобщавайки казаното, твърдим, че превръщането на Китай в нов център на 

световната търговия всъщност тепърва предстои. За да бъде в истинския смисъл 

на думата нов център на световната търговия, Китай трябва да има икономичес-

ката и военната мощ да налага "правилата на играта" по целия свят във възхо-

дящата фаза на втората вълна на Кондратиев в този етап на развитие на светов-

ния пазар. Защото предстои възходящата фаза на "Революция на пазара". Това е 

фаза, в която новият център на световния пазар налага в целия свят модифици-

раните технологии от "Технологическия преврат" на възходящата фаза на пър-

вата вълна на Кондратиев. А постигането на такова икономическо и военно 

предимство на Китай над САЩ, което да му позволи да налага "правилата на 

играта", всъщност тепърва предстои. Което означава, че и свързаната с това 

световна икономическа криза и световна война, също тепърва предстоят! 

Да разгледаме по подробно рисковите фактори, свързани с особеностите в 

развитието и поведението на елитите на претендента Китай и на стария център 

на световната търговия – САЩ! 
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7.2. Глобални рискови фактори, свързани с особеностите на периода,  
в който се намира социално-икономическото развитие на Китай 

7.2.1. Идеологемата за "успешната трансформация  

на "социализма" в Китай 

Най напред ще разгледаме верни ли са доминиращите идеологеми за същ-

ността на трансформациите, извършващи се в Китай. 

Вярна ли е "лявата" идеологема за "успешната трансформация на "социализ-

ма" в Китай и неуспешната в България и другите европейски "социалистически" 

страни"? 

Китай е уникална държава. Това е държава и народ, които имат най-дълъг 

(4000 години) континуитет (приемственост) на своята история. Освен това в 

Китай най-рано, и то извънредно успешно, се извършва мирна трансформация 

на съветския държавен капитализъм в корпоративен държавен капитализъм.204 

Ето защо в публичното пространство и в науката Китай не се разглежда като 

източник на глобални конфликти, като рисков фактор за избухване на световна 

икономическа криза и световна ядрена война. Китай предизвиква възторг сред 

"левите" партии и "левите" интелектуалци навсякъде по света. Той се дава за 

пример на успешно развитие на "социализма". 

Ние също изпитваме възторг от успешното развитие на Китай. Но, първо – 

не приемаме "лявата" идеологема за "успешната трансформация на "социализ-

ма" в Китай и неуспешната в България и другите европейски "социалистически" 

страни". Второ, считаме, че пред социално-икономическото развитие на Китай 

предстоят извънредно големи предизвикателства. Предизвикателства, които 

могат да превърнат Китай в катализатор на световна икономическа криза и све-

товна ядрена война. Надяваме се, че китайският елит ще реши успешно и тези 

предизвикателства! Но не си затваряме очите пред тях. 

През 2010 година редица автори, самоопределящи се и определяни като "ле-

ви", публикуват книги и статии, в които активно пропагандират идеологемата за 

"успешната трансформация на "социализма" в Китай и неуспешната в България 

и другите европейски "социалистически" страни."205 Внушава се представа, че 

поради некъдърността на партийното и държавното ръководство в България и 

другите европейски "социалистически" страни, "социализмът" не е бил "успеш-

но трансформиран", а това е било напълно възможно, както показва опитът на 

Китай. Сама по-себе си идеологемата за "успешната трансформация на "социа-

лизма" в Китай" не е нова. Но през второто десетилетие на XXI век активност-

та в даването на публичност на тази идеологема от "левите" идеолози е много 

                                                           
204

 Курсът към трансформация на "социализма", тоест на съветския държавен капитали-

зъм към корпоративен в Китай започва в края на седемдесетте години. Основна заслуга за 

налагане на този курс има Дън Сяо Пин. 
205

 Най-активни са Александър Лилов и Васил Проданов. 
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по-голяма, отколкото в предходни години. Нейната "аргументираност" се уве-

личава. Тя активизира типичната българска нагласа, че "някой друг ни е вино-

вен" – в случая Горбачов и перестройчиците. "Ако предателят Горбачов не беше 

ни "продал" на американците, ние, по примера на китайците щяхме успешно да 

"трансформираме" "социализма" – това е основната теза на "левите" идеолози. 

Ще разгледаме последователно следните въпроси: Какви са причините – 

вътрешни и външни, за активизирането на тази идеологема? Какво е влиянието 

на външните фактори за успеха, или провала, на реформите на "социализма"? 

1. Какви са причините – вътрешни и външни, за активизирането на идеоло-

гемата за "успешната трансформация на "социализма" в Китай"? 

Вътрешните причини са: 

* През 2010 год. икономическото положение на широки слоеве от население-

то в България се влошава. Това, на фона на излизането от кризата на другите 

европейски страни, и съчетано със сериозното разочарование от резултатите на 

"прехода", повишава социалната активност и протестните движения. Българска-

та социалистическа партия също повишава своята активност като опозиционна 

партия. Съответно нейните идеолози се активизират и започват да лансират в 

публичното пространство нови или модифицирани стари идеологеми, една от 

които е за "успешната трансформация на "социализма" в Китай и неуспешната в 

България и другите европейски "социалистически" страни". 

* Тоталната доминация на ГЕРБ в електоралните предпочитания през 2010 

год. се "изпарява" с бързи темпове. Електоралната разлика между ГЕРБ и БСП 

става все по-малка. Оптимизмът на "червения" елит, че може да възстанови 

позициите си във властта, се възражда. Възражда се и потребността да предста-

вят "социализма" като "предадена", или "погубена", по субективни причини 

възможност, вярата в която, обаче не бива да се губи. Идеологемата за "успеш-

ната трансформация на "социализма" в Китай и неуспешната в другите "социа-

листически" страни" легитимира новите амбиции на БСП за власт на предсто-

ящите през 2011 год. местни и президентски избори. 

Външните причини са: 

* Световната икономическа криза 2008-2010 год. се представя от всички 

идейни течения по целия свят като причинена от прекомерния "либерализъм" 

на управленските политики на най-развитите страни. Това няма нищо общо с 

действителността.206 Но тази фалшива теза "въодушевява" "левите" идеолози, 

че след като "либерализмът" се е "провалил", то може би "социализмът" отново 

има шанс да спечели общественото доверие; 

* Безспорен факт е, че в условията на световната икономическа криза Китай 

има висок и устойчив растеж на икономиката. От този факт "левите" идеолози 

                                                           
206

 Виж Найденов, Г. Световната криза – социологически поглед. В: Световната криза и 

икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конферен-

ция. Том 1. Изд. "Наука и икономика", Икономически университет – Варна, 2010. 
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правят извода, че причината за това е, че неговата икономика е "социалистичес-

ка". Следователно избирателите от бившите "социалистически" европейски 

страни трябва да преосмислят причините за провала на своя преход, отново да 

гласуват доверие на "социалистическата" партия, а тя, поучена от грешките си, 

и следваща "светлия" пример на Китайската комунистическа партия, отново ще 

ни поведе към прекрасното бъдеще, защото този път знае "верния път". Тоест 

идеологемата "успешната трансформация на "социализма" в Китай и неуспеш-

ната в България и другите европейски "социалистически" страни" има напълно 

инструментална цел – тя легитимира новите амбиции и стремежи към власт 

на Българската социалистическа партия (и разбира се на другите "леви" поли-

тически формации). 

2. Какво е влиянието на външните фактори за успеха, или провала на рефор-

мите на "социализма"? 

Основна теза в идеологемата на "левите" идеолози за "успешната трансфор-

мация на "социализма" в Китай и неуспешната в България и другите европейски 

"социалистически" страни" е, че Китай е направил "успешна реформа на социа-

лизма", защото е независим от СССР. А България не е успяла "успешно да ре-

формира социализма", защото е зависима от СССР, и провалът на "перестрой-

ката" в СССР се отразява фатално на реформирането на "социализма" в Бълга-

рия. "Още няколко години и щяхме да реформираме социализма, ако не беше 

"пустата перестройка"!" – това е широко разпространено разбиране за "провала 

на социализма" в левия квазиетнос и елит.207 

Ако под "реформиране на социализма" в България се разбира запазване на 

авторитарната политическа система и властта на БКП – тоест чл. 1 от тогаваш-

ната Конституция, безспорно "перестройката" има катастрофически последи-

ци. Вече е абсолютно ясна голямата роля на съветските органи за сигурност в 

организирането на българската вътрешна партийна "опозиция", с лидер Андрей 

Луканов, и оказване на натиск върху Тодор Живков да се оттегли от властта. От 

тази гледна точка "левите" идеолози имат право. Тук обаче, могат да се зададат 

следните въпроси: 

* Има ли морално право "перестроечният" съветски елит начело с Горбачов, 

да се освободи от неоколониалната си икономическа зависимост от българс-

кия комунистически елит (много сполучлив израз на Т. Живков)?208 Нашият 
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 "Провалът на съветската перестройка имаше катастрофични последици за източноев-

ропейските страни, включително и за България, пише Ал. Лилов. Тяхното рухване стана 

неизбежно и то се състоя. Те бяха части, елементи на една система,… и не можеха да съ-

ществуват, след като системата и нейното ядро се разпаднаха. Запазването на социализма не 

бе по силите на нито една отделно взета бивша европейска социалистическа страна." Виж: 

Лилов, А. Защо успяват реформите и модернизацията на социализма в Китай и във Виет-

нам? Сп. "Понеделник", № 11/12, 2000, стр. 23. 
208

 От трите "кита", на които се крепи българската икономика през 80-те години, единст-

вено производството и търговията с наркотици е "заслуга" на българския комунистически 
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отговор е категорично – да! В средата на осемдесетте години съветската иконо-

мика не издържа на изсмукването на националния доход.209 В момента ролята 

на Горбачов за социалната трансформация на съветското общество се негли-

жира. Това е дълбоко нечестно! Горбачов, поемайки голям личен риск, започва 

освобождаването на Русия от неоколониалната ѝ икономическа зависимост от 

централно и източноевропейските "социалистически" страни. Това е голямо 

дело за Русия, и то заслужава признание! Безумният начин на социалната тран-

сформация в Русия през 90-те години е дело на руския елит, формирал се след 

падането на Горбачов от власт, който с идеологемата за "предателството" на 

Горбачов се опитва да си измие ръцете от собствената си вина. Българският 

комунистически елит също се опитва да си измие ръцете с "предателството" на 

Горбачов. Всъщност за безумния начин (чрез стратегията на ценовите шокове) 

на преход към корпоративен държавен капитализъм вина носи той, и само той 

(и разбира се неговите синове, които станаха идеолози на този вариант на соци-

ална промяна, реактивирайки лениновата парадигма в нейния антикомунисти-

чески вариант).210 

* Дори да предположим, че няма външна руска намеса в свалянето на  

Т. Живков от власт, можеше ли да се запази авторитарната политическа систе-

ма? Не! Защото в България, а и във всички бивши "социалистически" страни 

преходът към корпоративен държавен капитализъм е неизбежен – управляваща-

та класа – комунистическата номенклатура, в края на осемдесетте години е бан-

крутирала като собственик на националния капитал.211 А корпоративният дър-

жавен капитализъм в централно и източноевропейските "социалистически" 

страни неизбежно води до преход към демократична политическа система. Ако 

е обратното, защо А. Луканов не успява да запази чл. 1 от Конституцията? Защо 

в нито една централна или източноевропейска страна не се запазва авторитар-

ната политическа система? Всички ли лидери на комунистически партии са 

"предатели"? Очевидно не! Задкулисната политическа намеса на Горбачов в 

свалянето на Т. Живков само ускорява процесите, но не тя дава посоката на 

развитието. Първо, защото Русия така или иначе щеше да се освободи от неоко-

лониалната си икономическа зависимост от нас и това неизбежно щеше да до-

веде до преход към корпоративен държавен капитализъм. Два от трите кита, 

крепящи нашата икономика, щяха да изчезнат. Държавният бюджет щеше да се 

спасява само от приходите от производството и търговията с наркотици. Агони-

ята щеше да продължи най-много още две-три години. Второ, защото Т. Жив-

                                                                                                                                           
елит. Другите два фактора – евтиното производство и търговията с оръжие и реекспорта на 

нефт, дължахме на неоколониалната икономическа зависимост, в която бяхме поставили СССР. 
209

 Защото бяхме "много маймуни на клона"! 
210

 Относно ролята на синовете на членове на ЦК на БКП виж Лаверн, Д. Експертите на 

прехода. Българските и глобалните мрежи за влияние. Изд. "Изток-запад", С., 2010. 
211

 За България доказателство за това е мораториумът върху изплащането на външния 

дълг, приет от първото правителство на Андрей Луканов. 
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ков, колкото и да беше жизнен, надали чисто физически и психически щеше да 

издържи и да остане начело на властта по-дълго време. А неговата смяна неиз-

бежно щеше да доведе до същия като на 10.11.1989 год. резултат. 

Така че не "независимостта" на Китай и "зависимостта" на бившите "соци-

алистически" страни от СССР е причина за различията в начина на трансформа-

ция на съветския държавен капитализъм в корпоративен държавен капитализъм. 

Причината е разликата в степента на индустриализация в периода на преход. 

7.2.2. Каква е същността на социалната трансформация  

в Китай от края на 70-те години досега? 

* Общоприето е, че Китайската народна република е "социалистическа" 

държава, начело на която стои Китайската комунистическа партия. И досега 

тези две положения – "социализъм" и ръководна роля на ККП са основни "стъл-

бове" на официалната идеология в Китай. Дали обаче е така? 

Несъмнено в Китай има еднопартийно политическо управление от ККП. То-

ва означава ли, че общественият строй е "социализъм", тоест, посткапитализъм? 

Вярно ли е, че в Китай, се е реализирал плавен преход към "социалистическа 

пазарна икономика", а не към "див" капитализъм, както у нас и в другите бивши 

"социалистически" страни? И че "социалистическата пазарна икономика" в Ки-

тай доказва своите предимства пред "дивия" капитализъм през 90-те години и в 

началото на XXI век? 

Общоприетата теза, че същността на трансформацията в Китай е преход от 

"планова" към "пазарна" "социалистическа" икономика, не отговаря на фактите. 

В момента в Китай около половината от БВП се създава в частния, а не в дър-

жавния сектор. Дори да приемем тезата, че държавната собственост е "общест-

вена", очевидно преходът в Китай е към корпоративен държавен капитали-

зъм (може да се използва и терминът "смесена икономика"), а не към нова фор-

ма на "социализъм". Че това е така, се потвърждава и от факта, че 4/5 от увели-

чението на заетите работни места се осигуряват от сектора на "необществените 

форми на собственост".212 Перспективата е повече от ясна! Трансформациите в 

СССР и Източна Европа, от една страна, и в Китай, от друга страна, са едно-

типни по своя характер – преход към корпоративен капитализъм. Така че е 

абсолютно невярна тезата за "успешна трансформация на "социализма" в Ки-

тай". Фактът, че в Китай продължава да е на власт Китайската комунистическа 

партия, ни най-малко не променя истината, че и там има преход от съветски към 

корпоративен държавен капитализъм. 

Това ще ни бъде още по-ясно, ако разгледаме Октомврийската, Деветосеп-

темврийската и т.н. революции като буржоазни, а не като "социалистически" 

революции, възникналите в резултат на тези революции общества като държа-
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 Сяогуан, Л. Опитът и успехите на Китай през 30-те години на реформи и модерниза-
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вен капитализъм (съветски държавен капитализъм), а не "социализъм", и дър-

жавната собственост като групова частна собственост, а не като "обществена" 

собственост.213 При такъв подход се вижда, че трансформацията в СССР и Из-

точна Европа, от една страна, и в Китай, от друга страна, са естествен и зако-

номерен преход от съветски държавен капитализъм към корпоративен държа-

вен капитализъм. 

Срещу това разбиране може да се изтъкне възражението, че социалната цена 

в Китай е много по-ниска в сравнение с трансформациите в другите бивши "со-

циалистически" страни. Но: 

- Разликата в цената по принцип не е разлика в същността на прехода; 

- Социалната цена на прехода съвсем не е еднаква в бившите "социалисти-

чески" страни. Има група страни – България, Русия, Румъния и др., където тази 

цена е безспорно много висока. Но има и друга група страни – Словения, Хър-

ватска, Чехия, Словакия и др., където социалната цена не е висока. Следовател-

но "социалната цена" не може да бъде индикатор за различна същност на пре-

хода в Китай, от една страна, и прехода в бившите "социалистически" страни, 

от друга страна. 

Но все пак ние трябва да разберем защо в Китай се извършва успешен пре-

ход от съветски държавен капитализъм към корпоративен държавен капитали-

зъм при запазване на авторитарната политическа система. За да разберем това, 

ще използваме марксовата методология. 

Авторитарните политически системи са естествена форма на политически 

отношения в периода на генезиса на капитализма. Това е така, както преди 

основната буржоазна революция, когато капиталистическият начин на произ-

водство се развива в рамките на абсолютистка държавност, така и след основ-

ната буржоазна революция, когато се утвърждава в условията на бонапартистка 

държавност. 

Например във Франция след основната буржоазна революция 1789 год., след 

смяната на няколко режима племенникът на Наполеон – Луи Бонапарт, след 

преврат установява стабилeн авторитарен политически режим. По този повод 

Маркс отбелязва, че в ранните фази на трансформацията на традиционното об-

щество в капиталистическо почти във всички страни след продължителни бор-

би между различните фракции на буржоазията, между нея и дребните собстве-

ници, между нея и пролетариата се стига до установяване на авторитарен поли-

тически режим. Буржоазията в края на краищата се отказва от политическата си 

свобода, закрепена в институцията на законодателната власт (парламента), за да 

осигури свободата на стопанската си дейност, "...буржоазията признава, че ней-
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ните собствени интереси ѝ повеляват да се спаси от опасността на самоуправ-

лението; че за да възстанови спокойствието в страната, трябва преди всичко да 

бъде успокоен нейният буржоазен парламент; че за да се запази ненакърнена 

нейната социална власт, трябва да бъде сломена нейната политическа власт; че 

отделните буржоа могат да продължават да експлоатират другите класи и не-

възмутимо да се радват на собственост, семейство, религия и ред, само при ус-

ловие, че буржоазията като класа наред с другите класи е осъдена на еднакво 

политическо нищожество, че за спасението на нейната кесия трябва да ѝ бъде 

отнета короната, а мечът, предназначен да я пази, трябва да бъде окачен над 

собствената ѝ глава като Дамоклев меч".214 

В политологията за означаване на авторитарните политически режими в 

страните от първия ешелон на капитализма се използва категорията бонапар-

тистка авторитарност (бонапартистка държавност). Формите на този тип авто-

ритарен политически режим могат да бъдат различни – например бонапартист-

ка монархия, военно-бонапартистка република (плебисцитарен бонапартизъм) и 

др. За страните от втория и третия ешелон на капитализма се използва по-

широк спектър от категории – парламентарен авторитаризъм, необонапартистки 

режими, абсолютистко-бонапартистки режими, абролютистко-колониални ре-

жими и пр. 

В тези страни – особено от третия ешелон на капитализма, какъвто е Китай, 

условията на трансформация на традиционното общество в капиталистическо 

са извънредно разнообразни. В тях регионалните природо-климатични условия, 

традиции и изходно ниво са твърде различни. Освен това, за разлика от страни-

те от първия ешелон на капитализма, където авторитарните политически режи-

ми трябва да установяват основно компромис между различните класи или 

между различните фракции на привилегированите класи, в страните от втория и 

третия ешелон на капитализма авторитарните политически режими трябва да 

установяват компромис и между различните етнически и религиозни групи. 

Това е несравнимо по-трудна задача. Затова авторитарните режими в страните 

от втория и третия ешелон на капитализма се характеризират с твърде голямо 

разнообразие. Те се характеризират и с нестабилност, но също и с постоянно 

възобновяване на опитите да се установи режим, който веднъж завинаги да 

сложи "ред" в страната и да осигури спокойствие. 

Такъв режим в Китай установява Китайската комунистическа партия. Може 

ли обаче да се счита, че този режим ще бъде с безкрайна дълготрайност? Кате-

горично не! Дълбоко се съмняваме дали ще издържи дори близките четири де-

сетилетия. И много се страхуваме в близко бъдеще – в рамките на това, или 

най-много на следващото десетилетие, какво ще става в Китай. 
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Защото, преходът от авторитарна към демократична политическа система в 

Китай е също толкова неизбежен, колкото е и за СССР и другите източноевро-

пейски "социалистически" страни. А сътресенията в Китай (дано да са незначи-

телни, но е много вероятно да са сериозни) при този преход ще се отразят дра-

матично на целия свят. И това е неизбежно, защото в близко бъдеще в Китай 

ще завърши индустриализацията. 

Историческият опит показва, че в страни, където е приключила индустриа-

лизацията (тоест по-голямата част от работната сила е заета в едрото промиш-

лено производство), естествената форма на политически отношения е демокра-

тичната политическа система. В Китай преходът към корпоративен държавен 

капитализъм се извършва по време на индустриализацията. Затова се запазва 

авторитарната политическа система – защото тя е естествена форма на поли-

тически отношения навсякъде по света за периода на индустриализация. След 

като приключи индустриализацията, след като индустрията "всмуче" гигантска 

многомилионна маса упражняващо ръчен труд селско население – а това ще 

стане през сегашното, или най-късно, през следващото десетилетие, преходът в 

Китай към демократична политическа система е неизбежен. 

В бившите "социалистически" страни преходът към корпоративен държавен 

капитализъм се извършва след индустриализацията. Затова преходът към кор-

поративен държавен капитализъм е свързан и с преход към демократична поли-

тическа система. Защото тя е естествената форма на политически отношения за 

страни, в които е приключила индустриализацията.215 

Например в България индустриализацията приключва в средата на 70-те го-

дини на ХХ век. Още тогава е обществено необходимо да се направи преход 

към корпоративен държавен капитализъм и към демократична политическа сис-

тема. Има ли обаче осмисляне на тази необходимост от комунистическия елит? 

Категорично не!216 За разлика от китайския комунистически елит, който осъз-
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нава необходимостта да се направи преход към корпоративен държавен ка-

питализъм (в тяхната терминология "социалистическа пазарна икономика"), 

българският политически елит "съзира" необходимостта единствено от "ре-

форми" в рамките на доминираща държавна собственост.217 По това се различа-

ва не само от китайския, но и от комунистическия елит на някои европейски 

"социалистически" страни – например от чехословашкия комунистически елит, 

който още през шейсетте години, също като китайския, се насочва към полити-

ка, водеща в крайна сметка към дисперсия на едрия централизиран държавно-

монополистичен капитал. Тази политика е провалена поради нахлуването на 

войските на Варшавския договор през 1968 год. Ако подобен опит беше напра-

вен и в България, щеше да стане същото. Там е работата, обаче, че в България 

изобщо не е правен подобен опит. Плахи "намеци" в тази посока са дискусията 

за парично-стоковите отношения при "социализма", "новият икономически ме-

ханизъм", "концепцията" за предаване на обществената собственост за стопа-

нисване от трудовите колективи и др.218 Но липсват каквито и да е тези за необ-

ходимостта от преход към корпоративен държавен капитализъм. Няма никакви 

фракции в политическия или научния елит, които да защитават необходимостта 

от дисперсия на едрия централизиран държавно-монополистичен капитал (дори 

и в идеологемна форма за преход към "социалистическа пазарна икономика"). 

Никаква подобна на китайската стратегия за трансформация в публичното 

пространство не е защитавана. Ако бъркаме, нека защитниците на идеологемата, 

че в България е имало възможност за подобна на китайската трансформация, ни 

опровергаят и посочат кога, къде и кой е предлагал подобна на китайската транс-

формация на "социализма". Готови сме да приемем като доказателство на тяхната 

теза не само публични документи, но и документи от закрития партиен фонд. 

Да обобщим: 

* Трансформациите в Китай и европейските "социалистически" страни са 

еднотипни – тяхната същност е преход от съветски държавен капитализъм към 

корпоративен държавен капитализъм; 

                                                                                                                                           
да на човека. Те най-точно показват колко силни са били предразсъдъците и заблудите на 

хората от моя свят и моето поколение. Дори и за човек като мен, който живее с убеждение-

то, че мисли критично и разкрива най-дълбоките противоречия на "реалния социализъм"." 

Виж: Петров, Г. Лъжливите реформи в България. С., 2016, стр. 125-126. 
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* Разликата – това, че в европейските страни трансформацията се извършва в 

условията на демократична политическа система, а в Китай в условията на ав-

торитарна политическа система, се дължи на разликата в степента на индуст-

риализация – в Китай по време на извършване на икономическата трансфор-

мация, индустриализацията е в ранна фаза, а това предполага едни, или други 

форми на авторитарни режими. 

* Неизбежната трансформация в близките десетилетия от еднопартийна към 

плуралистична политическа система ще създава големи рискове за социално-

икономическото развитие на Китай и света. 

В кой период тези рискове са най-големи? 

7.2.3. "Пулсациите" на китайската икономика  

като източник на рискове 

За да отговорим на въпроса, ще изследваме динамиката на китайската 

икономика и ще екстраполираме резултатите до 2050 година. Целта ни е да 

установим каква е динамиката на дългите вълни на Кондратиев до 2050 година 

и как тези вълни се съотнасят с динамиката на световната икономика. Тоест, 

искаме да установим кога приблизително китайската икономика ще се намира 

на дъното между двете последни последователни вълни на Кондратиев и 

доколко това "дъно" ще е близко, или обратно – далече, от дъното на прехода от 

първата към втората дълги вълни на Кондратиев в сегашния период на 

еволюцията на световния пазар. Защото ако дъното на китайската икономика е 

близко с дъното на световната икономика, това ще се отрази катастрофално, ще 

предизвика световна икономическа криза. Ще създаде сериозни предпоставки 

за световна ядрена война. 

Подчертаваме – "предпоставки", а не "причина". Причината за наближаваща-

та ядрена война е нежеланието на американския англосаксонски и американски 

еврейски елити да решат битката си с ханския и британския еврейски елити 

относно преместването на центъра на световната търговия от САЩ в Китай 

чрез конкуренция, преговори и по законите на международното право. А пред-

почитат тази битка да се реши чрез световна ядрена война. Досега пре-

местването на центъра на световния пазар винаги става чрез световни войни. 

Които се провеждат през първата половина на всеки век.219 

Най-напред чрез бейсовски спектрален анализ изследваме дългите вълни на 

Кондратиев по три натурални икономически показателя – добив на въглища, 

производство на чугун и на стомана. След това екстраполираме динамиката на 

                                                           
219

 Дъното на прехода между първата към втората дълги вълни на Кондратиев във всеки 

цикъл на еволюцията на световния пазар след индустриалната революция, както вече посо-

чихме, е през първата половина на всеки век. Именно това е периода на преместване на 

центъра на световната търговия. 
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тези показатели до 2050 година. Накрая наслагваме дългите вълни на Кондра-

тиев върху динамиката на световната икономика. 

Динамиката на трите натурални показателя показва, че през последните три 

десетилетия на първата половина на XXI век китайската икономика "свива" 

добивната си индустрия. Това "свиване" е доказателство, че ресурсите за екс-

тензивно развитие се изчерпват. И че очакваните от нас политически и иконо-

мически катаклизми наближават. В България ресурсите за екстензивно развитие 

се изчерпиха в средата на 70-те години. В края на 80-те години се извърши пре-

ход от авторитарна към плуралистична политическа система. Този "преход" се 

отрази катастрофално на българската икономика. В близките десетилетия "пре-

ход" ще има и в Китай. Вече казахме – напълно възможно е това да стане без 

големи катаклизми. Но вероятност за такива има. 

 

 

Фиг. 7.7. Добив на въглища в Китай до 2050 година 
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Фиг. 7.8. Производство на чугун в Китай до 2050 година 

 

 

Фиг. 7.9. Производство на стомана в Китай до 2050 година 
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Динамиката на дългите вълни на Кондратиев в китайската икономика и "нас-

лагването" им върху дългите вълни на световната икономика и на американския 

военен бюджет показва следното: 

а) Понастоящем има висока степен на синхронизация в динамиката на трите 

натурални показателя на китайската икономика и цикъла на икономическата 

конюнктура на световната икономика.220 

б) "Дъното" в динамиката на тези натурални показателя през първата поло-

вина на XXI век е в последните петнайсет години на този период. Този период 

съвпада с възходящата вълна на американския военен бюджет: 2035-2043 годи-

на. Тоест, става наслагване на два рискови фактора – възходящата фаза на аме-

риканския военен бюджет и "дъното" в икономическата конюнктура на китайс-

ката икономика. 

Наслагването на дългите вълни на Кондратиев в развитието на китайската 

икономика върху динамиката на световната икономика показва две неща: Пър-

во, че в продължение на около един век китайската икономика се развива асих-

ронно спрямо световната икономика. Причина за това е, че въпреки въвлече-

ността в световната икономика през XIX век в качеството на полуколония, ки-

тайската икономика има все още слабо развито разделение на труда и значител-

на степен на автархия (втората половина на XIX и първата половина на ХХ век). 

Това се променя през втората половина на ХХ век. Но в началото с бавни тем-

пове. Сериозният "скок" в развитието на китайската икономика започва в края 

на 70-те години на века с реформите на Дън Сяо Пин. Вижда се, че в резултат 

на тези реформи започва постепенно синхронизиране на динамиката на китайс-

ката икономика с динамиката на световната икономика. Второ, това синхрони-

зиране, обаче има и своята отрицателна страна. Последните петнайсетина годи-

ни на първата половина на XXI век са дъно както на китайската икономика, 

така и на световната икономика. Тоест, наслагва се още един рисков фактор за 

световна икономическа криза и за световна ядрена война. С други думи, ако 

световната ядрена война не избухне в периода 2017-2025 година, то вероятност-

та да избухне в края на първата половина на XXI век става много голяма. В този 

случай икономическата динамика на Китай е допълнителен фактор, увеличаващ 

рисковете от световна икономическа криза и световна ядрена война. 

Допълнителни рискове създава обстоятелството, че в периода 2040-2050 год. 

на XXI-ви век китайската икономика ще премине през дъното на прехода от 

една към друга дълга вълна на Кондратиев (Виж Фиг. 7.10). А именно през та-

                                                           
220

 Дълги години използвахме периодизацията на дългите вълни на Кондратиев за све-

товната икономика според В. Пантин. Но нашите изследвания на съкращаването на дългите 

вълни на световната конюнктура в монографията "Дългите вълни на Кондратиев при "соци-

ализма" (стр. 180-203) показа, че съкращаването на дългите вълни не е толкова голямо, 

каквито са неговите предположение. Ето защо в това изследване използваме периодизация 

на динамиката на световната конюнктура без съкращаване на дългите вълни. 
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кива периоди нараства вероятността от големи икономически кризи. Така че 

китайската икономика, както и китайския политически живот могат да станат 

източник на несигурност и рискове в развитието на човешката цивилизация. 

Този риск е значителен, защото, както е видно, той съвпада и с дъното на ико-

номическата конюнктура на световната икономика. Съвпада и с върха на аме-

риканския военен бюджет при вълните с дължина 18 год. Тоест наслагват се три 

кризисни фактора – дъното на дългите вълни на Кондратиев в китайската ико-

номика, дъното на дългите вълни в световната икономика и върхът на амери-

канския военен бюджет. 
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Глава осма. Специфики в поведението на американския  
англосаксонски и американския еврейски елити  
като глобален рисков фактор. Шоу и политика 

8.1. Защо след Втората световна война  
англосаксонските елити запазиха нагласата си да решават  

конфликтите с другите елити чрез войни? 

Историческа традиция на англосаксонските елити е използването на агре-

сивни войни за решаване на икономическите и другите си съперничества с ели-

тите на останалите големи икономики.221 

Съвременният социално-икономически живот е извънредно динамичен и 

глобализиран. Поведението и политиката на националните елити в големите 

национални държави рефлектират и оказват положително или отрицателно вли-

яние върху целия свят. Особено голямо е влиянието на англосаксонските елити 

и на първо място на американския англосаксонски елит. Много голяма е също и 

ролята на еврейския елит, най-вече на американския еврейски елит. 

От осемнадесети век англосаксонският елит е начело на икономическия 

прогрес и има най-големи заслуги за утвърждаване на капиталистическия начин 

на производство в глобален мащаб. В момента САЩ са най-голямата световна 

икономическа сила. Те са и държава с най-голяма военна мощ, качествено пре-

възхождаща военната сила на другите страни. САЩ имат военни бази по целия 

свят. През 90-те години – след края на "Студената война", възниква еднополю-

сен свят начело със САЩ. 

Но в началото на XXI-ви век се очертава тенденция към възникване на мно-

гополюсен свят. Големият икономически възход на Китай и другите страни от 

БРИКС подронва икономическата и политическата доминация на САЩ. Започ-

ва преместване на центъра на световната търговия от САЩ в Китай. Това "из-

нервя" американския англосаксонски и американския еврейски елити. Нараства 

военната агресивност на САЩ. Американският англосаксонски и американски-

ят еврейски елити не крият своя стремеж към установяване и задържане на пла-

нетарна власт, използвайки военната си доминация. Създава ли това поведение 

рискове за развитието на човечеството? Според нас – да! Агресивността на 

англосаксонските елити, и на първо място на американския англосаксонски 

елит, се подценяват като рисков фактор от обществените науки, в частност и 

от българските обществени науки. 

                                                           
221

 Отдавна се занимаваме с агресивността на англосаксонските елити. Имаме серия от 

публикации по тази тема, първата от които е – Найденов, Г. Причини за засилващия се в Бълга-

рия антиамериканизъм. В: История и съвременност. Съюз на учените в България, № 2, 2011. 
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Най напред ще разгледаме въпроса защо след Втората световна война англо-

саксонските елити, за разлика от европейските елити защитават икономически-

те и политическите си интереси чрез войни? 

а) След Втората световна война англосаксонските елити и западноевропейс-

ките елити имат различен манталитет и различно поведение в защитата на на-

ционалните си икономически интереси. Колосалните мъки, страдания, жертви, 

разрушения и пр. в Европа, която е основен "терен" на Втората световна война, 

а преди това и на Първата световна война, създават нагласа в европейските ели-

ти и в европейското обществено съзнание, че конкуренцията и съперничеството 

между националните капитали, трябва да се решава не чрез войни, а по мирен 

път. Тази нагласа се засилва още повече след разпада на колониалната система. 

Засилва се и от факта, че двете държави, основни инициатори на Втората све-

товна война – Германия и Япония, с огромни загуби на население, инфраструк-

тура и пр. в резултат на нея, след войната постигат забележителни икономичес-

ки и социални успехи без да "разширяват жизненото си пространство" – тоест в 

мирна, а не във военна конкуренция с другите национални капитали, каквато е 

нагласата им преди Първата и Втората световни войни. 

Не така възприемат обаче резултатите на войната англосаксонските елити и 

англосаксонското обществено съзнание. На територията на англосаксонските 

страни – САЩ, Англия, Австралия, Канада и Нова Зеландия и през двете войни 

не е стъпвал крак на чужд завоевател. На техните територии не са се водели 

военни действия. Въпреки жертвите и загубите от войните, въпреки бомбарди-

ровките над Англия, англосаксонските елити излизат с повишено самочувствие 

от тези войни. За разлика от европейските елити, англосаксонските елити прие-

мат войната като естествено средство за постигане на икономическите си це-

ли. Тези нагласи на англосаксонските елити се засилват още поради следните 

обстоятелства. 

б) След краха на колониалната система на империализма – крах, за който съ-

действа американският елит, същият този елит измества английския елит като 

лидер в англосаксонския свят и бившите английски колонии. Причините за 

това са много. Най-съществената е, че още в началото на ХХ век САЩ стават 

най-силната световна икономика. А по време на световната икономическа криза 

1929-1933 год. центърът на международната търговия се премества от Англия в 

САЩ222. През втората половина на ХХ век САЩ става лидер и на целият "Запа-

ден" свят. Северноатлантическият военен съюз (НАТО) се превръща в инстру-

мент за доминация на американския елит над европейския и другите елити. 

Постепенно през 80-те години неговото лидерство над европейските елити се 

превръща във власт, много подобна на отношенията сюзерен-васал в среднове-

                                                           
222

 Общоприето е, че центърът на световната търговия се премества след Втората све-

товна война, но ние сме съгласни с Ф. Бродел, че това става още по време на световната 

криза 1929-1933 година. 
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ковна Европа. Тоест, европейските национални елити запазват значителни пра-

вомощия във фискалната си политика, в съдопроизводството, в законодателст-

вото си и т н., но те са безусловно задължени да предоставят войски във войни-

те, водени от сюзерена – американския елит. След "нежните" революции в бив-

шите "социалистически" страни те също попадат във васална зависимост от 

англосаксонските елити, в частност от американския елит. При това – добро-

волно! Интервюта в българския печат с бившия американски посланник в Бъл-

гария от началото на прехода Уилям Монтгомъри показват, че инициативата 

за приемане на американския елит като сюзерен е преди всичко на самия бъл-

гарски елит, че българските политици и интелектуалци-идеолози са проявявали 

извънредна активност да бъдат приети от американския елит като негови аген-

ти за влияние в България. Чрез васалитета на европейските елити, американски-

ят оръжеен, петролен, финансов и наркобизнес поставят в по-малка или в по-

голяма степен на зависимост европейските национални капитали и използват в 

свой интерес доходите на европейското население. Ако си представим земното 

кълбо като мрежа от национални капитали, обемността на които се изразява в 

планински конуси, американският англосаксонски и намиращият се в симбиоза 

с него американски еврейски капитали са Хималаите на тази карта. А мрежата 

на зависимите от тях капитали е най-широкото "петно" на земната повърхност. 

Разбира се има национални капитали, които са отделни "планини" – например 

китайския, японския, руския и т.н. Но те са малки "планини" в сравнение с анг-

лосаксонския капитал. Мащабността на американския англосаксонски и ев-

рейски капитали и широката мрежа на тяхното влияние засилва нагласата и 

"храбростта" на американския политически елит да решава проблемите на кон-

куренцията си с другите национални елити чрез въоръжено насилие. 

в) Друго допълнително обстоятелство, засилващо агресивността на англо-

саксонските елити, е своеобразната "симбиоза", която се изгражда след Втората 

световна война между него и еврейския елит. Широката мрежа за влияние на 

американския елит и поставянето във васална зависимост на европейските и 

други елити в голяма степен се дължи на тази симбиоза. Много са предпостав-

ките за възникването на тази симбиоза. Една от тях е, че след като през 1948 

год. в бившия английски протекторат "Палестина" възниква нова държава на 

евреите – Израел, САЩ стават най-важната ѝ външнополитическа опора. Друга 

е, че в САЩ още по времето на Втората световна война, но особено първите 

години след нея, емигрират голямо множество евреи. Организациите на амери-

канските евреи, имащи значителни икономически, медийни и пр. ресурси са 

извънредно силни и успяват да създадат представа в американския англосак-

сонски елит, че тяхната подкрепа има огромно, дори решаващо значение за 

избирането на президент и изобщо за резултатите в политическите борби. Тези 

два нови, освен еврейската диаспора в Европа, големи центъра на еврейския 
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икономически, обществен, политически, културен и т.н. живот, стават основни 

инструменти на англосаксонския елит в борбата му за световна доминация. 

Друга предпоставка е сходният манталитет и ценностна система на англосак-

сонския и еврейския елити. Това се дължи на ролята на двата елита в утвържда-

ването на капиталистическия начин на производство. Еврейският елит, който от 

хилядолетия е свързан с търговията, лихварството и най-общо казано с развити-

ето на парично-стоковите отношения, има най-големи заслуги в ранните фази 

на утвърждаване на капитализма в Европа, в ранните фази на прехода от прос-

то-стоково към капиталистическо производство223. Маркс отбелязва, че "Парите 

са ревнивия бог на Израел, пред който не трябва да съществува никакъв друг 

бог… Богът на евреите е станал светски, станал е световен бог."224 По-късно – 

от XVIII век досега, англосаксонският елит започва да играе най-важна роля в 

утвърждаването на капиталистическия начин на производство по целия свят225. 

Сходните социални роли водят и до сходен манталитет, сходно поведение, 

сходна ценностна система. Това прави възможна симбиозата226. Тъй като от 

създаването си досега Израел съществува в ту затихваща, ту подновяваща се 

война с доста арабски държави и терористични ислямски организации, става 

взаимно индуциране на агресивност между англосаксонския и еврейския ели-

ти. Двата елита взаимно подкрепят агресивните си политики. Например САЩ 

блокира с гласа си в Съвета за сигурност на ООН решения, осъждащи многоб-

ройните военни актове на Израел. Американската и европейската еврейска ди-

аспора, от своя страна, изиграват съществена роля за изграждане на неправи-

телствени организации, на мрежа за влияние, чрез които англосаксонският елит 

поставя във васална зависимост европейските елити, принуждавайки по-голяма 

част от тях да подкрепят военно, финансово и т.н. неговите войни. Именно 

мрежата на тези организации става идеологическо оръжие за подкрепата на 
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 В монографията си "Икономическа култура" Б. Колев анализира дискусията, доколко 

еврейството има заслуги за възникване на модерния капитализъм в Западна Европа, между 

М. Вебер и В. Зомбарт. Тъй като този въпрос изисква специално внимание, тук няма да се 

спираме на него. 
224

 Маркс, К. По еврейския въпрос. В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч., т. 1, стр. 5, 395. 
225

 През XVIII век центърът на международната търговия се премества от Амстердам в 

Лондон, а впоследствие – през първата половина на ХХ век в САЩ. Виж: Бродел, Ф. Све-

товното време. Изд. "Прозорец", С, 2005. 
226

 Симбиоза, обаче, не означава липса на противоречия и сблъсък на интереси. Между 

САЩ и Израел не малко пъти е имало обтягане на отношенията, особено при строителство-

то в завзетите арабски територии на заселнически поселища от Израел. Освен това между 

самите еврейски елити има сериозни съперничества. Например руският еврейски елит е в 

симбиоза с руския славянски елит и решително се противопоставя на стремежа на амери-

канския англосаксонски и американския еврейски елити да заграбят намиращите се под 

негов контрол огромни природни ресурси на Русия. 
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американските войни по целия свят.227 Например в България Соломон Паси, 

който е с кераитски произход228, непосредствено след преврата на 10.11.1989 

година в качеството си на депутат във Великото народно събрание на 23 юни 

1990 година внася в парламента предложение за присъединяване на България 

към Организацията на Северноатлантическия договор НАТО. На 4 април 1991 

година той създава неправителствената организация "Атлантически клуб". Ак-

тивната дейност на тази организация сред българския елит довежда до вкарва-

нето на нашата страна във военнополитическия блок НАТО през 2004 година. 

Членството ни в НАТО има решително значение за поставяне на българския 

елит във васална зависимост от англосаксонския елит. 

Агресивното поведението на англосаксонските елити и на първо място на 

американския елит създава сериозни икономически и политически рискове за 

развитието на човечеството, и в частност за съществуването на България. 

8.2. Какви икономически рискове крие агресивността  
на англосаксонските елити? Засилване ролята на държавата  

в американската икономика 

Използването на военни действия като средство в конкуренцията с другите 

национални бизнеси крие сериозни икономически рискове. Защото това води 

до дисбаланс в използване на методите на либералната икономическа политика 

в полза на засилване на държавната намеса. И съответно до задълбочаване на 

икономическите кризи, в частност на кризата 2008-2012 год. 

Големият мащаб на кризата 2008-2012 год. в голяма степен се дължи на агре-

сивното поведение на американския англосаксонски и еврейски елити в защита 

на икономическите интереси на американския военен, нарко и петролен бизне-

си.229 Рисковете, които създава агресивността на американския елит, продължа-

ват да съществуват и могат да доведат до нова, още по катастрофална криза. 
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 Освен във външнополитически аспект, еврейският елит оказва подкрепа на агресив-

ната политика на англосаксонския елит и във вътрешен аспект. Във всички англосаксонски 

страни, но особено в САЩ, еврейският елит има доминиращи позиции в масмедиите. Чрез 

тях той много успешно манипулира общественото съзнание в англосаксонските страни в 

полза на агресивната американска политика. 
228

 Използваме термина "кераитски произход" единствено за да означим произход от ба-

ща евреин и майка – нееврейка. Религиозният момент на кераизма игнорираме. Впрочем 

прави впечатление, че американският англосаксонски и еврейски елити използват за риско-

ви политически операции не лица, които са евреи по правото на традиционния юдаизъм, а 

кераити – в Русия, например Г. Каспаров е кераит, в България С. Паси също е кераит. 
229

 Подчертаваме "мащабите", защото кризите сами по себе си са естествени за капита-

листическия начин на производство. Агресивността на англосаксонските елити и в частност 

на американския елит усилва кризата и увеличава нейния мащаб. 
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Вече отбелязахме, че има голяма вероятност криза, идентична на Великата деп-

ресия 1929-1933 год. тепърва да предстои. 

Защо агресивността на американския англосаксонски и американския ев-

рейски елити довежда до големи мащаби на кризата 2008-20012 год.? 

Ритъмът на американската икономика в голяма степен се определя от "пул-

сациите" на американския военен бюджет. Американската икономика има след-

ната специфика. Особено голяма роля в нея има военно-промишленият комп-

лекс. В американския военно-промишлен комплекс изкарва прехраната си бли-

зо 1/6 от американското население. Периодично се "налага" натрупаните запа-

си от оръжия, снаряди, бомби и пр. да се "изразходят", за да се получават нови 

държавни поръчки. Тази "потребност" е напълно в съзвучие с позитивното от-

ношение на общественото мнение, а също и с нагласите на американския англо-

саксонски и американския еврейски елити за използване на войната като средс-

тво за решаване на икономически, политически и пр. конфликти и конкуренция 

в международното разделение на труда и в международната политика.230 Изпол-

зването на военни действия като средство в конкуренцията с другите нацио-

нални бизнеси и в международната политика, обаче крие сериозни икономи-

чески рискове за самата Америка. Защото тази политика унищожава гигантски 

количества труд. Овещественият в самолети, танкове, оръжия, бомби, ракети, 

снаряди, патрони и пр. труд се взривява и унищожава. Това се отразява катаст-

рофално на американската икономика. Ето защо, агресивната политика на вой-

ни периодично си прави "почивки". Тоест, след възходящата фаза следва неиз-

бежно нисходяща фаза на американския военен бюджет. През нисходящата 

фаза американската икономика "въздъхва" и се "закрепва". Когато е достатъчно 

укрепнала, могъщият военно-промишлен комплекс налага на управляващата 

класа отново повишаване на военния бюджет. За тази цел се разпалват нови, 

големи войни. Какво е положението с динамиката на американския военен бю-

джет в началото на новото – XXI-во столетие? (Виж Фиг. 8.1) 
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 Употребяваме понятието "американски англосаксонски и американски еврейски ели-

ти" вместо американски елит по следната причини. Американският елит е твърде разноро-

ден и фрагментаризиран. Доколкото САЩ е страна на емигранти, манталитета, нагласите, 

ценностите и пр. на различните по народностния си произход елити са твърде разнородни. 

Доминиращо място в американският елит има американският англосаксонски елит. Той 

доминира както в политиката, така и в икономиката. Англосаксонският елит държи основ-

ните капитали във военно-промишления комплекс, в петролния и наркобизнеса. Сериозен е 

неговият дял във финансовия сектор. Но във финансовия сектор значително място има аме-

риканският еврейски елит. Той има сериозно влияние още в търговския сектор, в киноин-

дустрията, в масмедиите и пр. Американската политика във висша степен се определя от 

постоянното синхронизиране на интересите на тези две фракции на елита – англосаксонци-

те и евреите. 
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Фиг. 8.1. Военен бюджет на САЩ в съпоставими цени  

(Източник: Sharp, T. Current U.S. Defense Spending vs. Spending Since 1948. 2009) 

 

От представената графика е видно, че от края на ХХ век и през първото десе-

тилетие на XXI век – до 2008 година, американският военен бюджет се намира 

във възходяща фаза на своя цикъл. През 1998 година военният бюджет има най-

ниската си стойност – 358 милиарда долара. Възлова е 2001 година. След нея 

започва рязко увеличение на военния бюджет. През 2008 година той е 709 ми-

лиарда долара – за десет години се увеличава почти двойно в сравнение с 1998 

година.231 Това "шоково" увеличаване на военния бюджет благоприятства концен-

трацията на капитала във военната индустрия, в петролния и наркобизнеса.232 

В резултат обаче на тази "шокова" концентрация на капиталите през първото 

десетилетие на XXI век се намаляват покупателните възможности на аме-

риканските данъкоплатци. Стига се до значително увеличаване на задлъжня-

                                                           
231

 Sharp, T. Current U.S. Defense Spending vs. Spending Since 1948. 2009, стр. 2. 
232

 Защото за охрана на местните племенни наркобосове в Афганистан се плаща с парите 

на американските данъкоплатци (и българските), а не с парите на американския национален 

наркобизнес. Защото охраната на петролопроводите в Ирак също се плаща с парите на аме-

риканските данъкоплатци (и българските), а не с парите на американските петролни корпо-

рации и пр. По такъв начин американският политически елит спестява колосални производ-

ствени разходи на американския петролен и наркобизнес. Тоест, американският петролен и 

наркобизнес концентрира доходи на американските, европейските и пр. данъкоплатци. 
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лостта на американските домакинства – през 1998 година тя е 63% от Брутния 

вътрешен продукт, а през 2007 година скача на 100%.233 През 2008 година вече 

всеки десети притежател на ипотечен кредит не може да плаща вноските си в 

банките. Това е една от най-съществените причини за мащабите на световната 

криза. Тя започва като ипотечна криза в САЩ, след това се превръща във фи-

нансова, а впоследствие и в световна икономическа криза. Това довежда до 

"свиване" на военния бюджет от правителствата на новия президент Барак 

Обама. 

Демократите печелят президентските избори през 2008 год. с антивоенни 

лозунги и Б. Обама става президент. Но неговото правителство не води убеди-

телна политика за прекратяване на водените от САЩ войни. Две години – 

2008-2010 военният бюджет "стои" на своето "било". Той започва да намалява 

едва през 2010 год. При това темповете и размера на намаляване на военния бю-

джет са значително по-бавни и малки, отколкото при низходящите му фази след 

предходните пикове (1952, 1968, 1985 година). (Виж Таблица 8.1 и Фиг. 8.2)234 

Таблица 8.1. Военен бюджет на САЩ в текущи цени (млн. долари) 

Година Бюджет Година Бюджет Година Бюджет 

1998 268 194 2006 521 820 2014 603 457 

1999 274 769 2007 551 258 2015 589 659 (589 564) 

2000 294 363 2008 616 066 2016 593 372 (604 452) 

2001 304 732 2009 661 012 2017 598 722 (616 981) 

2002 348 456 2010 693 485 2018 оценка 643 266 (598 965) 

2003 404 733 2011 705 554 2019 оценка 688 636 (600 221) 

2004 455 813 2012 677 852 2020 оценка 732 428 (605 951) 

2005 495 294 2013 633 446 2021 оценка 741 995 (612 440) 

Източник: http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals. Числата в скобите са от съ-

щия източник, но през 2015 година 

 

                                                           
233

 Сапир, Ж. Завръщането на протекционизма и яростта на неговите противници. Монд 

дипломатик, март 2009, стр. 1, 8. 
234

 Без излишна скромност пак ще се "похвалим". Виждате, че нашата прогноза, напра-

вена в статията ни "Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще" още през 2012 год. (а 

всъщност, като се има предвид технологичния процес на публикуване, още през 2010 год.) е 

по-точна, отколкото прогнозите, които самите американци правят през 2015 год. 

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals
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Фиг. 8.2. Военен бюджет на САЩ в текущи цени (млн. долари) 

 

Вместо да се въздържа от войни, правителството на Б. Обама разпалва още 

войни, едната открита – в Либия, другата леко прикрита – в Сирия. Открита 

война това правителство води и срещу Русия, посредством разпалване на граж-

данска война в Украйна. И създава нови рискове. Първо, защото трите държави – 

Либия, Сирия и Украйна загубват държавността си и изпадат в политически и 

икономически хаос. Второ, защото ислямският тероризъм навлиза в тези нови 

територии – създава се нова ислямска фундаменталистка държава – ИДИЛ. 

Трето, защото тези нови войни са допълнителни финансови тежести за амери-

канския и европейския данъкоплатец. Новите войни се "наслагват" върху "ста-

рите" войни и увеличават мащаба на световната криза. Стига се до колосално 

увеличаване на държавния дълг на САЩ. От 2012 год. той надхвърля 100% от 

БВП. (Виж Табл. 8.2 и Фиг. 8.3, Фиг. 8.4) 
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Таблица 8.2. Брутен федерален дълг на САЩ
235

 

Година Млн. долара Процент от БВП Година Млн. долара Процент от БВП 

1 2 3 4 5 6 

1940 50 696 51,6 1981 994 828 31,7 

1941 57 531 49,5 1982 1 137 315 34,3 

1942 79 200 53,6 1983 1 371 660 38,7 

1943 142 648 77,3 1984 1 564 586 39,6 

1944 204 079 95,5 1985 1 817 423 42,6 

1945 260 123 114,9 1986 2 120 501 46,7 

1946 270 991 118,9 1987 2 345 956 49,1 

1947 257 149 107,6 1988 2 601 104 50,5 

1948 252 031 96,0 1989 2 867 800 51,5 

1949 252 610 91,3 1990 3 206 290 54,2 

1950 256 853 92,1 1991 3 598 178 58,9 

1951 255 288 78,0 1992 4 001 787 62,2 

1952 259 097 72,5 1993 4 351 044 64,0 

1953 265 963 69,5 1994 4 643 307 64,5 

1954 270 812 69,9 1995 4 920 586 64,9 

1955 274 366 67,4 1996 5 181 465 64,9 

1956 272 693 62,1 1997 5 369 206 63,3 

1957 272 252 58,6 1998 5 478 189 61,2 

1958 279 666 59,0 1999 5 605 523 58,9 

1959 287 465 56,9 2000 5 628 700 55,5 

1960 290 525 54,3 2001 5 769 881 54,6 

1961 292 648 53,4 2002 6 198 401 57,0 

1962 302 928 51,6 2003 6 760 014 59,7 

1963 310 324 50,1 2004 7 354 657 60,8 

1964 316 059 47,7 2005 7 905 300 61,3 

1965 322 318 45,4 2006 8 451 350 61,8 

1966 328 498 42,0 2007 8 950 744 62,5 

1967 340 445 40,6 2008 9 986 082 67,7 

1968 368 685 41,0 2009 11 875 851 82,4 

1969 365 769 37,2 2010 13 528 807 91,4 

1970 380 921 36,3 2011 14 764 222 96,0 

1971 408 176 36,5 2012 16 050 921 100,1 

1972 435 936 35,7 2013 16 719 434 101,2 

                                                           
235

 Източник: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals, таблица 7.1 – Federal 

Debt at the End of Year: 1940-2023. 

https://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 

1973 466 291 34,4 2014 17 794 483 103,2 

1974 483 893 32,6 2015 18 120 106 100,8 

1975 541 925 33,6 2016 19 539 450 105,8 

1976 628 970 35,1 2017 20 205 705 105,4 

1977 706 398 34,8 2018 

оценка 

21 478 237 107,2 

1978 776 602 34,1 2019 

оценка 

22 702 807 108,1 

1979 829 467 32,3 2020 

оценка 

23 900 930 108,3 

1980 909 041 32,5 2021 

оценка 

25 020 208 107,9 

 

 

 

Фиг. 8.3. Брутен федерален дълг на САЩ (млн. долари) 
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Фиг. 8.4. Брутен федерален дълг на САЩ (процент от БВП) 

 

Дълговата криза през 2011 год. експлицира следните факти: 

* Печатането на долари за "спасяване" на американската банкова система не 

е достатъчно за "измъкване" от кризата. И това е естествено – взривеният ове-

ществен човешки труд неколкократно надвишава по стойност напечатаните 

долари.236 Ето защо след дълги "пазарлъци" демократи и републиканци се раз-

бират да се напечатат допълнително между 2,1 и 2,4 трилиона долара на три 

етапа до 2013 година. Заедно с предходните суми, това количество напечатани 

долари вече е съизмеримо със стойността на взривения човешки труд. 

* Икономистите вече започват да се "досещат", че икономическата политика на 

американския елит води до "задънена улица". Все по-чести са изказванията, че уве-

личаването на дефицита (който впрочем с новата вълна на напечатани долари над-

хвърля БВП на САЩ за 2010 година) увеличава съществено предпоставките за 

опасна вълна на инфлация и нова рецесия, тоест второ дъно на световната криза. 

* Китайският и руският елити (Китай е най-засегнат от американската поли-

тика, защото притежава най-голяма сума – 1,2 трилиона долара американски 

                                                           
236

 Според Института за международни проучвания "Уотсън" за този период преките 

разходи за войните струват на американските данъкоплатци 1,3 трилиона долара. Заедно с 

непреките, унищоженият труд на американското гражданство е на стойност между 3,7-4,4 

трилиона долара. (В. "Труд", 30.06.2011, стр. 29) 
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държавни облигации, а Русия е основен обект на американска агресия) ясно 

декларират несъгласието си светът да плаща американската бруталност. Ки-

тайската информационна агенция Синхуа разпространява следното съобщение в 

световното публично пространство: "След разпада на Съветския съюз САЩ 

останаха единствената супердържава, която продължава да укрепва военната си 

мощ, без да мисли за колосалната цена на това. Вашингтон продължава да се 

намесва в международната политика, да разпространява своята хегемония без 

оглед на това дали икономиката на страната може да си го позволи. Пример за 

това са военните операции в Афганистан и Ирак. И ето, че дойде време САЩ, 

сблъскали се с икономически сътресения, да помислят за своята деспотична 

политика и своите постъпки."237 

* Не по малко остър е и Путин. Той обвинява САЩ, че живеят "като пара-

зит" върху световната икономика. "Те (американците) живеят на кредит, над 

възможностите си и прехвърлят част от тежестта (на дълга си) върху световната 

икономика. Съединените щати паразитират върху световната икономика, из-

ползвайки монополното положение на долара."238 

До края на втория мандат на Б. Обама продължава нисходящата фаза в дина-

миката на военния бюджет. След това, обаче започва неговата възходяща фаза.239  

А това неизбежно в рамките на едно десетилетие ще доведе до нова криза, която 

ако съвпадне с кризата в Китай, за което има голяма вероятност, ще бъде всъщност 

"истинската" криза на преместването на центъра на световната търговия. 

Тази вероятност се засилва и от икономическа политика на американския ан-

глосаксонски и американския еврейски елити. Американската икономическа 

политика неизбежно създава рискове от неконтролирана инфлация. От една 

страна, печатайки долари, американското правителство обезценява своите и на 

американския бизнес задължения към други държави и чуждестранни бизнеси, 

притежаващи големи валутни резерви в долари (например Китай). Така че ма-

кар и рискувайки да "изпусне юздите" на инфлацията, в известна степен тази 

политика "стабилизира" икономическото статукво на американската икономи-

ка.240 Но от друга страна, вълните на американската инфлация се разпростра-

няват по целия свят и създават несигурност в световната икономика. Надуване-

то на нов финансов балон, гигантското прахосване от страна на американския 

                                                           
237

 09.08.2011, Пекин, Китай, http://www.blity.bg/news/article/115301, БЛИЦ Новини – Ки-

тай нападна САЩ заради деспотична политика, 12.08.2011. 
238

 В. "Труд", 03.08.2011, Путин: САЩ са паразити, стр. 26. 
239

 В статията ни "Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще", сп. "Икономически и 

социални алтернативи", №2, 2012 прогнозирахме тези процеси. Когато още през първата 

година на своя мандат новият президент – Тръмп започна повищаването на военния бю-

джет, имахме моралното удовлетворение от "сбъдването" на нашата прогноза. 
240

 Свидетели сме колко краткотрайно е това "стабилизиране". През месец юли 2011 го-

дина в публичното пространство все по-упорито се коментира перспективата американско-

то правителство да обяви фалит (В. "Труд", 24.06.2011, стр. 23) 

http://www.blity.bg/
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англосаксонски и американския еврейски елити на овеществен човешки труд 

във водене на войни продължава. Диспропорцията между паричната маса и 

стоковия фонд неминуемо се задълбочава и затова считаме, че е вероятно второ 

дъно на кризата да предстои, или по-вероятно, че истинската криза тепърва 

предстои. 

Има и още нещо! Начинът на решаване на кризата 2008-2012 год. чрез печа-

тане на долари увеличава и без това високия държавен дълг на САЩ и Европа. 

Държавният дълг става непосилно бреме за двата региона. Този процес – на 

увеличаване на държавния дълг в САЩ започва още от периода на Виетнамска-

та война. Но се засилва съществено по време на "Звездните войни" на Р. Рейгън 

и агресията в Афганистан и Ирак, и на все нови и нови войни.241 

Повече от 70% от американския държавен дълг и американския доларов ре-

зерв се държат от чуждестранни инвеститори и емисионни банки.242 Азиатските 

икономики държат огромен, спрямо САЩ и Европа, валутен резерв в долари. 

Само Южна Корея през 2005 година има по-голям валутен резерв отколкото 

всички европейски страни взети заедно.243 В момента тече плавна и "тиха" де-

валвация на долара. Но е много вероятно в близко бъдеще тя да стане рязка и 

"шумна", за да се освободят САЩ и Европа от колосалните си държавни дълго-

ве. Това неизбежно ще "повлече" и азиатските икономики, на първо място Ки-

тай и Япония, които държат най-голям дял от американските държавни ценни 

книжа.244 Няма ли именно това да доведе до "истинската" криза? 

8.3. Какви политически рискове крие агресивността  
на англосаксонския елит? 

8.3.1. Какво влияние оказва върху динамиката на военния бюджет  

и делът на правителствените разходи  

спрямо БВП видът управление в САЩ? 

Въпреки че разпалва няколко войни – Либия, Сирия, Украйна и пр. Б. Обама – 

президент от демократите, намалява военния бюджет. През 2016 год. се състоят 

избори за нов президент на САЩ. Новият президент Доналд Тръмп е републи-

канец. Републиканците имат надмощие над демократите в сената и долната ка-

мара на американския конгрес. Можем ли да очакваме, че при управлението на 

републиканците ще започне възходяща фаза на военния бюджет??? 
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 Виж фиг. 8.3 и фиг. 8.4. 
242

 Виж: Оте, М. Кризата идва. Изд. "ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП" АД, С., 2006, стр. 68 
243

 Пак там, стр. 67-68. 
244

 През октомври 2018 година общата сума на държавните ценни книжа на САЩ се 

оценява на 6199,6 милиарда долара, от които 1138,9 милиарда (18,4%) се държат от 

континентален Китай, а 185,0 милиарда (3,0%) – от Хонг Конг.  

(Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States) 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States
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Отговорът е – да, можем да очакваме!!!!245 Защо? 

Защото низходящата фаза започва в началото на управлението на демократи-

те – 2010 год. е най-високата точка на военния бюджет. Доколкото основният 

цикъл на военния бюджет е 18 годишен, както и прогнозирахме, Б. Обама "ус-

тиска" сравнително нисък военен бюджет до края на мандата си. След това не-

избежно започва увеличаването на военния бюджет. Има разбира се "дъно" и 

"плато" при прехода на нисходящата към възходящата фаза и обратно. Но като 

цяло възходящите и нисходящите фази на военния бюджет практически се пок-

риват с двата мандата, през които се редуват да управляват републиканци и 

демократи. (Виж Фиг. 8.5) При това интересно е, че от средата на седемдесетте 

години на ХХ век започва преобръщане на социалните роли на републиканци-

те и демократите. До 70-те години по време на републиканско управление во-

енният бюджет намалява. Защото тяхната идеология е на "затвореност" на САЩ 

спрямо света. А се увеличава при управлението на демократите. Защото тяхната 

идеология е на "отвореност" към света. Но още от средата на 70-те години за-

почва смяна на социалните роли – републиканците в голяма част на двумандат-

ното си управление увеличават, а не намаляват военния бюджет. От 1981 год. 

смяната на социалните роли е вече факт. Този факт е поредното доказателство, че 

общо взето няма значение кой управлява. Пулсациите на военния бюджет са резул-

тат на динамиката на американската икономика, която разгледахме по-рано. 

В сегашния период на републиканско управление няма причини да се проме-

ня поетата нова социална роля. При предходните два републикански президент-

ски мандата военния бюджет е във възходяща фаза. Може да се очаква, че така 

ще бъде и сега. 

За да подкрепим тази теза, ще приведем изводи от по-ранно наше изследване 

относно политиката на демократите и републиканците по отношение на воен-

ния бюджет. Цялото изследване е публикувано в статията ни "Глобалната власт – 

рискове за близкото бъдеще".246 

                                                           
245

 Прогнозата, че при управлението на републиканците ще започне възходящата фаза на 

американския военен бюджет сме направили още в статията ни "Глобалната власт – рискове 

за близкото бъдеще". 
246

 Найденов, Г., К. Харалампиев. Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще. Сп. 

"Икономически и социални алтернативи", № 2, 2012, стр. 111-129. 
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Фиг. 8.5. Базисни индекси на военния бюджет на САЩ и на дела на правителствените 

разходи от БВП спрямо президентските мандати на републиканци и демократи 

 

В това изследване се установява, че трендът на военния бюджет в периода 

1948-2008 год. е изцяло възходящ.247 Тоест управляващата класа като цяло 

подкрепя политика на увеличаване на военния бюджет. Но има редица "детай-

ли" в политиката на демократи и републиканци относно военния бюджет! 

1. Политиката на републиканци и демократи относно военния бюджет в пе-

риода от 1948 до 1991 година е коренно различна. Основен принос за възхо-

дящата динамика на военния бюджет имат демократите. Републиканците се 

стремят да намаляват военния бюджет. Тяхната политика на понижаване на 

военния бюджет е неколкократно по-слаба от политиката на демократите за 

неговото повишаване и затова в този период общата динамика е увеличаване на 

военния бюджет. 

2. В следващия период – от 1991 до 2009 година двете партии коренно пре-

обръщат своята политика. В този период републиканците, за разлика от пред-

ходния период водят политика на увеличение, а не на намаление на военния 

бюджет. Демократите "следват" примера на републиканците – те също преоб-

ръщат своята политика. За разлика от предходния период, те се стремят да на-

                                                           
247

 След използване на нови данни за периода 1947-2017 година се установи, че трендът 

на военния бюджет също е изцяло възходящ. 
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маляват военния бюджет. Но те не могат да "компенсират" силната и последо-

вателна политика на републиканците за увеличаване на военния бюджет и об-

щата динамика си остава възходяща. 

Както вече отбелязахме, през първото десетилетие на XXI век анти либерал-

ната политика на две последователни републикански правителства довежда до 

голяма мащабност на световната икономическа криза. Така че за американското 

общество понастоящем актуалният въпрос е пречупване на анти либералната 

политика, започната от републиканците през първото десетилетие на XXI век,  

а не обратното. Защо? 

Защото в момента делът на правителствените разходи спрямо БВП е по-

висок от изходната година – 1947. При това трябва да се има предвид, че тази 

година – 1947 е скоро след Втората световна война, а преразпределителните 

функции на държавата в икономиката в този период е много висока. Така че пак 

ще повторим – не отказ от хипотетичния икономически либерализъм, а напро-

тив – промяна на анти либералната политика, започната от двете републикански 

правителства през първото десетилетие на XXI век, е нужната за намаляване на 

мащабите на иначе неизбежните за капиталистическия начин на производство, 

и особено за сегашния етап, кризи. Но за да стане това, е необходимо да се про-

менят агресивните нагласи на англосаксонските елити и на първо място на аме-

риканския англосаксонски и американския еврейски елити. Необходимо е да се 

осъзнае от общественото мнение и професионалните гилдии на икономисти, 

социолози, политолози и пр., че прахосването на човешки труд – жив и овещес-

твен, от военнопромишления комплекс на САЩ през втората половина на ХХ и 

първите десетилетия на XXI век е силно рисков фактор за американското и све-

товното икономическо развитие. То е и причина за големия мащаб на световна-

та икономическа криза от 2008-2012 година. Обществено мнение и професио-

налните гилдии на икономистите, социолозите и пр. трябва да оказва натиск 

върху англосаксонските елити и в частност върху американския елит за либе-

рализация на тяхната икономическа политика и конверсия на американското 

военнопромишлено производство. Това е единствения начин да се тушират 

рисковете от нови войни и мащабни световни кризи. 

8.3.2. Как влияе на отношенията между Европа и САЩ  

агресивната политика на американския англосаксонски  

и американския еврейски елити? 

а) Стратегията на американския англосаксонски и американския еврейски 

елити спрямо Европа е пределно ясно формулирана от Джордж Фридман – ди-

ректор на мозъчния тръст Geopolitical Futures и до 2015 год. на аналитичната ком-

пания "Стратфор", наричана "второ ЦРУ". Според него САЩ не бива в никакъв 

случай да допусне свързването на германските технологии с руските природни 

богатства. "Разбира се, че Америка иска Русия и Германия да бъдат във вражда, 
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заявява той. Вече е станало банално схващането, че САЩ щяха да имат проблем, 

ако германските технологии и руските природни ресурси се кооперират."248 

Агресивната политика на американския англосаксонски и американски ев-

рейски елити създава напрежение между него и европейските елити. Европейс-

ките елити безрезервно подкрепят интересите на американския военнопромиш-

лен комплекс, на американския петролен и наркобизнес, включително и източ-

вайки в тяхна полза от данъците на своите граждани. Световната икономическа 

криза обаче променя нещата. Парите на европейските данъкоплатци не стигат, 

за да се "кърпят" всички дупки. Ето защо Ангела Меркел отказва на американс-

ката корпорация "Дженерал моторс" да налее в нейните "джобове" от парите на 

германските данъкоплатци. Някои европейски страни изтеглят военните си кон-

тингенти от Ирак и отказват да харчат парите на своите данъкоплатци в Афга-

нистан. Нещо повече! А. Меркел си позволява да повдигне въпрос пред амери-

канския елит, че покровителството на американските служби над косовските 

големи наркотрафиканти и пречките, които американските военни създават на 

германските служби да се занимават с косовската мрежа на наркоканали към 

Германия, вече е неприемлива за германското правителство, защото то преце-

нява двойното увеличение на потребление на наркотиците в Германия за рис-

ково за страната. 

Сблъсъкът на интересите на американския англосаксонски и американския 

еврейски елити, от една страна, и европейския елит, от друга страна, се задъл-

бочава във връзка с войната в Украйна. На първо време европейските елити, 

най-вече германският елит, съдействат безрезервно на американския англосак-

сонски и американския еврейски елити в разпалването на гражданска война в 

Украйна. През 2015 год., обаче, когато плановете на американския елит да раз-

пали война между НАТО и Русия на европейска територия, чрез ескалация на 

гражданската война в Украйна, стават съвсем очевидни, европейските елити 

започват да се противопоставят на тези американски намерения. Канцлерът на 

Германия – Ангела Меркер и президентът на Франция – Франсуа Оланд правят 

спешно посещение в Москва при Путин. В Минск се провеждат две съвещания 

между Украйна, двете нови украински републики – Донецката народна репуб-

лика и Луганската народна република с посредничеството на Русия, от една 

страна, и Германия и Франция, като представители на Европейския Съюз. На 

тях се сключват споразумения за прекратяване на огъня и изтегляне на тежкото 

въоръжение на определено разстояние от фронтовите действия. Тези споразу-

мения дават кратък отдих на изстрадалото население от двете нови украински 

републики и населението на прифронтовата полоса. Този отдих не продължава 

дълго. Но все пак е някаква стъпка за "контролиране" на военните сблъсъци. 

Проблемът е, че Германия и Франция нямат силно влияние върху украинския 
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 Фридман, Д. Бих обърнал гръб на Европа. Сп. "А-спекто", 16.09.2016. 
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елит. За него решаващи са заповедите от Вашингтон.249 Освен това през февру-

ари и началото на март 2015 год. елитите на водещите европейски страни се 

опитват да убедят американския англосаксонски и еврейски елити да не вземат 

решение за официално въоръжаване на киевската хунта. Тези опити са безус-

пешни. Но показват известно дистанциране на европейските елити от политика-

та на разпалване на световна война на американския елит. 

През лятото на 2017 год. възниква ново остро противоречие. Американският 

конгрес с убедително мнозинство от 419 срещу 3 гласа гласува "Закон за проти-

водействие на противниците на Америка чрез санкции". Целта на този закон е 

да се наложат нови санкции върху Русия. И най-вече да се блокира изграждане-

то на новия газопровод към Западна Европа "Северен поток 2". Тъй като зако-

нът силно засяга интересите на Западна Европа, и в частност интересите на 

Германия, която ще бъде принудена вместо евтиния руски газ да закупува на 

много по-висока цена втечнен американски газ, незабавно последва реакция. 

Германският министър на икономиката Бригите Циприс заявява, че новите сан-

кции против Русия са в разрез с международното право. Този закон неправо-

мерно засяга европейските компании, които си сътрудничат с руски компании в 

енергийната сфера. "САЩ не може да глобява и притиска немски компании, 

защото те искат да извършват икономическа дейност в друга държава. Смятаме, 

че това просто нарушава международното право".250 Законът засяга интересите 

на германските и други европейски компании, тъй като придвижда да се блоки-

рат активи на американска територия на компании, които разработват енергий-

ни проекти в сътрудничество с руски компании. Това, обаче не се отнася за 

американски компании, работещи с руски в енергийния сектор, стига руското 

участие е под 33%, и руската компания да не е в черния списък на САЩ. "Двой-

ният аршин" на американския англосаксонски и американския еврейски елити към 

собствените им компании, от една страна, и към европейските компании, от друга 

страна, очевидно дразни европейските елити. И ето, германският елит призовава 

американския елит да спазва нормите на международното право.251 

Нов етап в развитието на противоречията между европейските елити и аме-

риканския англосаксонски и американски еврейски елити започва, когато аме-

риканският президент от републиканската партия – Доналд Тръмп, обявява тър-

говска война на Европейския съюз през 2018 год. На 1 юни САЩ налага мита 

върху европейския внос в САЩ на стомана и алуминий. На 26 юни Европейс-
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 Украинският елит, в пълно противоречие с минските съглашения, продължава тежки-

те бомбандировки над мирното население на двете нови републики. 
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 "Извънредно от Германия: Новите антируски санкции нарушават международното 

право, обяви Берлин", Епицентър, http://epicenter.bg/article/Germaniya–Novite-antiruski-

sanktsii-narushavat-mezhdunarodnoto-pravo/133164/7/50, 31 юли 2017 
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 Самият германски елит, обаче постъпва също като американския, когато се чувства в 

по-силна позиция. Защо оказаха натиск върху българския елит за блокиране на "Южен по-

ток"? Постъпиха спрямо нас по същия начин, както американците към тях – с двоен аршин. 

http://epicenter.bg/article/Germaniya--Novite-antiruski-sanktsii-narushavat-mezhdunarodnoto-pravo/133164/7/50
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кият съюз отговаря, като също въвежда мита върху американски стоки. Започ-

налата търговска война е много подобна на войната, която започва САЩ срещу 

Европа преди Великата депресия 1929-1933 год. Тя не вещае нищо добро за 

света и за световната икономика.252 

б) Агресивността на англосаксонския и в частност на американския англо-

саксонски елит, създава сериозни напрежения в отношенията на САЩ и Русия, 

чиято ядрена мощ е съизмерима с американската. Капиталът не търпи нацио-

нални граници. Гигантските невъзобновяеми и особено възобновяеми природ-

ни ресурси на Русия – дървесина и сладка вода, са неустоимо привлекателни 

за най-могъщите световни капитали. Ето защо, с цел да заграби тези ресурси, 

американският англосаксонски и американският еврейски елити се стреми за 

подчини руския славянски и руския еврейски елити. Стъпка към това е поста-

вянето във васална зависимост на обкръжаващите Русия страни – например 

бившите "социалистически" страни от Централна и Източна Европа, Средноа-

зиатските страни, Украйна, Грузия и пр. Чрез враждебната към Русия политика 

на местните елити и чрез американските военни бази, се оказва натиск за отс-

тъпки върху руския елит. Провежда се целенасочена политика за отстраняване 

от властта на патриотичните фракции на руския елит. Една от най-важните 

стъпки в засилване на натиска е дислоциране на "противо" ракетна система в 

европейските страни, граничещи с Русия. През 2014 и началото на 2015 год. 

американският англосаксонски и американският еврейски елити формират кон-

цепцията за шестте "прифронтови" държави. Това са трите прибалтийски дър-

жави, България, Румъния и Полша. Именно в тези държави се предвижда дис-

лоциране на елементите на американската "противо" ракетна система. Това съз-

дава нови – значителни рискове за сигурността както на нашата държава, така 

и на човечеството като цяло. Защо? 

в) Защото България става непосредствена цел на руските стратегически яд-

рени сили. През март 2015 год. българският парламент взема решение и започва 

изграждане в София, Горна Малина и Варна на военни структури на НАТО. А 

това не е "шега работа". Сегашният български елит за съжаление продължава 

една вековна традиция на българските политици. Те с "лека ръка", "на майтап" 

започват агресивни войни, считайки, че нашите "врагове" също ще възприемат 

"на майтап" нашата агресия. Например след Балканската война българският 

политически елит има нагласа, че ние сме "много страшни", и ако нападнем 

бившите си съюзници, те ще се "осъзнаят", ще се "стреснат" и ще ни отстъпят 

спорните територии. Нашите политици нападат бившите ни съюзници "на май-

тап", колкото те да се "осъзнаят". Но се оказва, че бившите ни съюзници съвсем 

не "на майтап" възприемат нашата агресия. Всеки знае какви са трагичните ре-

зултати и националната катастрофа от "майтапчийството" на българския поли-
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 Още повече, че търговската война не е само срещу ЕС, но и срещу Китай и много 

други търговски партньори на САЩ. 
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тически елит в разпалването на Междусъюзническата война. Същото се повтаря 

през Първата световна война. Същото се повтаря и през Втората световна вой-

на253. Резултатите от "майтапчийството" на българския политически елит са без-

крайни мъки, глад, мизерия, човешки жертви и национални катастрофи. А сега 

наследниците на бившия "майтапчийски" политически елит се възмущават защо 

е имало "Народен съд"! Имало е Народен съд, защото след 9.09.1944 год. новият 

политически елит, ядро на който е комунистическият елит, за да укрепи властта 

си, се е "отзовал" на широкото обществено мнение, отказващо да приеме "на 

майтап" преживените многогодишни мъки, глад, мизерия, жертви и т.н.254 

Нещата се повтарят и сега. Сегашните политици "на майтап" ни вкараха в аг-

ресивния блок НАТО, на "майтап" нашите войски участват вече в няколко 

ужасни войни, на "майтап" участваме в прикритата война срещу Русия. Дали 

обектите на нашата агресия този път ще разберат нашето "майтапчийство" не 

знаeм. Но не изключваме участието ни в агресивни войни пак да доведе до на-

ционална катастрофа. Дано да бъркаме! 

8.4. Шоу и политика 

През 2016 год. се състоят президентските избори за президент на САЩ. Спо-

ред нашите очаквания побеждава републиканец. Но за всеобща изненада това е 

Доналд Тръмп, а не примерно Джеб Буш. Важен момент за победата на Д. 

Тръмп са неговите послания за смъкване на градуса на международното напре-

жение. Въпреки многобройните противоречия, в неговата програма се откроя-

ват два момента, които му спечелват симпатиите на тази част от американското 

общество, която не желае увеличаване на рисковете от ядрена война. Тези два 

момента са: а) подобряване на отношенията с Русия; б) намаляване на амери-

канските разходи за НАТО. 

След победата на Д. Тръмп масмедиите в англосаксонските и европейските 

страни правят всичко възможно да го представят като "шут". Не като "шоумен", 

а като "шут". Самият Тръмп никога не крие, че е шоумен. А политиката в голя-

ма степен е шоу. Победата му е изненадваща. Но би трябвало да се възприема 

от властовите центрове на англосаксонските и европейските страни, и съответ-

но от контролираните от тях медии, като нещо нормално за една демократична 
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 По време на Втората световна война нашият политически елит "на майтап" обявява 

война на САЩ и Англия. На "майтап" предоставя българската територия и ресурси на Гер-

мания за войната ѝ срещу СССР. Впоследствие с "изненада" установява, че обектите на 

нашата агресия – САЩ, Англия и СССР, не разбират нашия "майтап". 
254

 Друг е въпросът – имало ли е по-добър вариант за додеветосептемврийския елит, ос-

вен присъединяването към Германия и нейните съюзници. Трудно е да се отговори. По-

добър ли е например сръбският вариант, или гръцкият? Цената на доблестта и жертвоготов-

ността на сръбския и гръцкия народ и елит им струва милиони жертви. Това ли е по-

добрият вариант? 
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страна. Но – не! Победата му се възприема като абсолютно неприемлива. Сре-

щу него започва масирана, опозоряваща го атака от масмедиите. Той се предс-

тавя като шут, а не като шоумен. 

Нашата теза е, че Тръмп е шоумен, а не шут. В основата на опозоряването и 

представянето му като шут, стоят интересите на американския военно-

промишлен комплекс, на американския петролен и наркобизнес, и на клана на 

ротшилдите. В качеството му на шоумен, Тръмп в същото време е и шанс за 

световната политика. Именно уменията му да прави шоу дават шанс на чове-

чеството да избегне в периода 2017-2025 год. световната ядрена война. Този 

шанс не е голям, но го има. 

Какво имаме предвид? 

Вече отбелязахме, че в момента човечеството, съответно световната иконо-

мика и политика, се намират в особен период. В момента става поредното пре-

местване на центъра на световната търговия на Запад. Понастоящем световната 

икономика се намира в средата на третия цикъл от еволюцията на световния 

пазар от началото на първата индустриална революция. Това е период, през 

който става решителният военен сблъсък, определящ дали стария център ще 

бъде такъв за още един цикъл, или център ще бъде претендентът. Този сблъсък 

става през първата половина на всеки век и се решава чрез световна война. Во-

енната мощ на стария център на световната търговия – САЩ, не може да бъде 

сломена по друг начин, освен чрез нанасяне на превантивен ядрен удар от Русия 

и Китай. Световната ядрена война в момента е търсеният изход от намиращите 

се в симбиоза англосаксонски и еврейски елити на Великобритания и САЩ, на 

ханския, славянския и еврейските елити на Китай и Русия. Във всяка от тези 

четири страни, обаче има прослойки, които се противопоставят на трансформа-

цията на световната икономика и политика чрез световна ядрена война. Тръмп е 

лице и изразител на тази част от американския англосаксонски и американски 

еврейски елити, която се противопоставя на ядрената война сега, в сегашната 

възходяща фаза на американския военен бюджет. Какво имаме предвид? 

Знаем, че американската икономика има следната специфика. Особено голя-

ма роля в нея има военно-промишленият комплекс. Производителността на 

труда в американския военно-промишлен комплекс е много висока. Периодич-

но се "налага" натрупаните запаси от оръжия, снаряди, бомби и пр. да се "из-

разходят", за да се получават нови държавни поръчки. Ето защо американският 

англосаксонски и американския еврейски елити често използват войната като 

средство за решаване на икономически, политически и пр. конфликти и конку-

ренция в международното разделение на труда и в международната политика. 

Което води до повишаване на американския военен бюджет. Военният бюджет 

има два вида цикличност – осемнайсет и двайсет и пет годишна. Ние използва-

ме 18-годишния цикъл. Причината за това е, че моделът с тази дължина на въл-

ната стои най-близо до реалния цикъл. Върховете на статистическия модел и на 
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реалната динамика съвпадат с малко разлики – най-голямата разлика е три го-

дини при втория и четвъртия връх. Тоест, очакванията ни ще са достоверни с 

евентуална разлика от няколко години. В рамките на възходящата фаза на 18 

годишния цикал се натрупват икономически диспропорции между паричната 

маса и стоковия фонд, влошава се състоянието на американската икономика. 

Ето защо след около 9 години започва нисходящата фаза на американския вое-

нен бюджет. За около 9 години американският бизнес укрепва. И след това за-

почва отново възходящата фаза на американския военен бюджет. 

Цикличността на американския военен бюджет е израз и следствие на съот-

ношението на силите, от една страна, между военно-промишления комплекс, 

американския петролен и наркобизнес255 и, от друга страна, американския биз-

нес като цяло. В президентските избори Х. Клинтън е представител на военно-

промишления комплекс и на американския петролен и наркобизнес. Д. Тръмп е 

представител на американския бизнес като цяло. Именно като представител на 

американския бизнес Тръмп в предизборната си кампания се обявява за норма-

лизиране на отношенията с Русия. Изразява личните си симпатии към Путин. 

Счита санкциите срещу Русия за неефективни и безсмислени, определя НАТО 

като остаряла и в голяма степен излишна организация и пр. 

Обаче след изборите, противно на своята риторика на "миролюбието", вмес-

то да намалява, Тръмп увеличава военния бюджет. За 2018 год. е планиран 

военен бюджет по голям с 54 млрд. дол. от този на 2017 год. На пръв поглед 

това поведение на Тръмп е странно. Но всъщност то е напълно нормално и 

очаквано. Още в статията ни "Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще", 

чрез детайлни статистически изследвания показахме, че от 1991 год. републи-

канската партия на Тръмп "преобръща" своята политика и започва по време на 

президентските си мандати да увеличава военния бюджет.256 Това е в противо-

речие с нейната идеология на "затвореност". И на нейната дотогавашна полити-

ка за намаляване на военния бюджет. Но очевидно е, че чрез фамилията "Буш", 

американският военно-промишлен комплекс, петролният и наркобизнес успяват 

да "преобърнат" политиката на републиканците. 

Това "преобръщане" в политиката на републиканската партия, въпреки че е 

важен, не е най-важният фактор за "странното" поведение на Тръмп след спе-

челване на президентския мандат. Най-важният фактор е, че Тръмп има ло-

шия късмет неговият мандат да съвпада с възходящата фаза на американс-

кия военен бюджет. В студията "Локални и глобални рискови фактори за раз-

витието на България и света през второто десетилетие на XXI век" предсказва-

ме, че след президентските избори 2017 год. ще започне увеличаването на воен-

ния бюджет. 
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 Чиито интереси обикновено са еднопосочни. 
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 Найденов, Г., К. Харалампиев. Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще. Сп. 

"Икономически и социални алтернативи", № 2, 2012, стр. 125. 
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"През 2017 год. предстоят избори за нов президент на САЩ. Барак Обама – 

президентът на демократите, управлява два мандата. Краят на неговия втори 

мандат съвпада с долната част на нисходящата фаза на американския военен 

бюджет. Въпреки че разпали няколко войни – Либия, Сирия, Украйна и пр. Б. 

Обама намалява военния бюджет. Най-вероятно бъдещият американски прези-

дент ще бъде републиканец… Републиканците вече имат надмощие над демок-

ратите в сената и долната камара на американския конгрес. Изследванията на 

общественото мнение показват, че доверието в управлението на демократите 

пада с бързи темпове. Можем ли да очакваме, че при бъдещото управление на 

републиканците ще започне възходяща фаза на военния бюджет??? 

Отговорът е – да, можем да очакваме!!!! 

Първо, защото низходящата фаза започва в началото на управлението на де-

мократите – 2010 год. е най-високата точка на военния бюджет. Дотолкова, до-

колкото основният цикъл на военния бюджет е 15 годишен, а вече са минали 

пет години, може да се очаква, че Б. Обама ще "устиска" сравнително нисък 

военен бюджет най-много до края на мандата си. И след това е неизбежно уве-

личаването на военния бюджет. 

Второ, защото и при предходните два републикански президентски мандата 

военния бюджет е във възходяща фаза. Може да се очаква, че така ще бъде и 

сега."257 

Прогнозата ни се оказва абсолютно точна! Лошият късмет на Д. Тръмп е в 

това, че началото на неговия мандат съвпада с времето, в което интересите на 

американския военно-промишлен комплекс, на американския петролен и нар-

кобизнес наново започват да доминират над интересите на останалия амери-

кански бизнес. Доколкото "човекът" на американския военно-промишлен комп-

лекс, на американския петролен и наркобизнес е Хилари Клинтън, още в пре-

дизборната кампания намиращите се под техния контрол масмедии започват 

ожесточена кампания против Тръмп. 

Същото става и в Европа, макар и по други причини, където масмедиите са в 

голяма степен под контрола на клана на ротшилдите. Да се спрем накратко вър-

ху този клан! И да разберем защо ротшилдите "сатанизират" Д. Тръмп! 

Кланът на ротшилдите е ядро на англосаксонския и еврейския елит на Вели-

кобритания. От столетия този елит инвестира в Южна, Югоизточна и Източна 

Азия. От 1979 год. те, а и някои американски финансови и промишлени групи, 

интензивно инвестират в Китай. В основата на бурното развитие на китайската 

икономика лежат мощните инвестиции на тези капитали. 

В Китай постепенно се изгражда симбиоза между ханския елит и клана на 

ротшилдите. Заедно с намиращите се в симбиоза славянски и еврейски елити на 
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 Найденов, Г., К. Харалампиев. Локални и глобални рискови фактори за развитието на 

България и света през второто десетилетие на XXI век. Годишник на УНСС, Издателски 
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Русия, те започват действия за трансформация на световната финансова систе-

ма, за ликвидиране доминацията на долара като световна валута, за създаване 

на многополюсен в политическо отношение свят. Дотолкова, доколкото военна-

та мощ на САЩ е пречка за налагане на този "нов световен ред" и за утвържда-

ване на Китай като нов център на световната политика, ротшилдите правят 

всичко възможно да принудят Путин да нанесе превантивен ядрен удар върху 

САЩ по време на сегашната възходяща фаза на американския военен бюджет. 

Която ще продължи до около 2025 год. 

Ротшилдите категорично подкрепят Х. Клинтън в президентската надпрева-

ра, тъй като тя ясно индикира в предизборната си кампания, че тласка САЩ към 

трета световна ядрена война. Намиращите се под тяхно влияние европейски 

масмедии систематично очернят Д. Тръмп, представят го пред общественото 

мнение като шут. Те очернят и Путин. Защо? 

Поведението на ротшилдите и на намиращия се в симбиоза с тях китайски 

хански елит спрямо Русия е твърде сложно и многопосочно. От една страна, 

китайският хански елит и ротшилдите действат еднопосочно с Русия на между-

народната икономическа сцена – създаване на икономически съюзи, съперни-

ци на икономическите съюзи, създадени от американския англосаксонски и 

американския еврейски елити, промяна на световната финансова система, изт-

ласкване на долара като световна валута и пр. От друга страна, на политичес-

ката сцена поведението им е разнопосочно. Ханският елит действа еднопосоч-

но с руския славянски и руския еврейски елити. Но на политическата сцена 

ротшилдите действат против Русия. Това лесно може да се установи, ако се 

проследи поведението на намиращата се под контрола на ротшилдите преса във 

Великобритания. А също и европейската преса. Причината за двойственото по-

ведение на ротшилдите спрямо Русия е, че те искат да принудят руския славян-

ски и руския еврейски елити, колкото се може по-скоро да нанесат превантивен 

ядрен удар срещу САЩ. Или ако не успеят, поне да предизвикат ядрен удар от 

страна на САЩ срещу Русия. Защото ако не успеят да предизвикат ядрена вой-

на в близкото десетилетие, при следващата възходяща вълна на американския 

военен бюджет, най-вероятно Русия ще воюва с Китай. 

Еврейската компонента на ротшилдите е с трихиляди годишна история. Те 

имат извънредно развит усет за "пулсациите" на социалното време и очевидно 

са наясно, че ако не успеят сега да унищожат военната мощ на САЩ, през че-

тиридесетте години на XXI век войната най-вероятно ще е между Русия и Ки-

тай. Ето защо между тях и китайския хански елит има своеобразно "разделение 

на труда". Китайският хански елит е поел ангажимента да изгради с Русия дос-

татъчно мощен във военно и в политическо отношение съюз. А ротшилдите 

имат ангажимента, чрез сатанизирането на Русия и задълбочаването на войната, 

която води срещу нея американският англосаксонски и американският еврейски 
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елити да се стигне до ядрена война между Русия и САЩ. Като за тях е желател-

но Русия да нанесе изпреварващ ядрен удар.258 

Тоест, ротшилдите "работят" на два "фронта" – както срещу фракцията на 

мира в САЩ, така и срещу фракцията на мира в Русия. Целта е да не се позволи 

"стопляне" на отношенията между САЩ (заедно с техните европейски васали, 

обединени от НАТО), от една страна, и Руската федерация, от друга страна. За 

ротшилдите е съдбоносно важно световната ядрена война да е в сегашната въз-

ходяща фаза на американския военен бюджет. Защото ако световната ядрена 

война е сега, особено ако Русия нанесе превантивен ядрен удар върху САЩ, 

инвестираните от ротшилдите капитали в Южна, Югоизточна и Източна Азия 

капитали ще увеличат своята ценност. А капиталите, инвестирани от амери-

канския англосаксонски и американски еврейски елити в американския военно-

промишлен комплекс, американския петролен и наркобизне, в американския 

бизнес като цяло, ще бъдат унищожени. Ротшилдите ще спечелят вековната си 

битка с рокфелерите, които са ядро на американския бизнес. В обратния случай, 

ако световната война стане при следващата възходяща фаза на американския 

военен бюджет, тоест в периода 2035-2043 год., Китай става територия, обект 

на ядрени удари.259 Капиталовложенията на ротшилдите се обезценяват. Битка-

та се печели от техния вековен враг – рокфелерите. 

В какъв смисъл рокфелерите са "вековен" враг на ротшилдите? 

Изразът "вековен враг" не е хипербола. Войната между двата клана започва 

през 1891 год., когато англичанинът Марк Самюел (станал впоследствие лорд 

Беърстед), подкрепен от парижкия клон на банката на ротшилдите, започва изг-

раждането на танкери за превозване на нефт. Острите възражения на рокфеле-

рите пред английското правителство са игнорирани. Танкерният флот се разрас-

тва много бързо и става най-голямата танкерна флотилия на земното кълбо. 

Символът на предприятието е мидата раковина Шел. По същото време холан-

децът Вилхем-Август Хайнрих Детердинг създава просперираща, но "мачкана" 

от рокфелерите петролна компания – Роял Дъч. През 1897 год. двете фирми – 

Шел и Роял Дъч, се сливат под името Роял Дъч Шел и стават реален конкурент 

на "Стендърт ойл" на рокфелерите. "Така регистрираната във Великобритания 

фирма осигурява не само защитата на британската империя, но и сигурността, 

покровителството и финансовата помощ на Ротшилд. Започва война между 

клановете на ротшилдите и рокфелерите по петролните полета на цялото земно 

кълбо. Войната е жестока. В открито море експлодират танкери или през нощта 
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в пристанищата избухват пожари и не са малко тези, които разбират, че това 

също е една от формите на петролна война."260 

Но да се върнем на Доналд Тръмп! Начинът, по който американският воен-

но-промишлен комплекс и американският петролен и наркобизнес принуждават 

Тръмп да се подчини на техните интереси, е твърде брутален и неприличен. 

Повечето от масмедиите са впрегнати да "изобличават" Тръмп. Ровят се в него-

вото "долно бельо". Изкарват го сексуален маниак и расист. Повдигат обвине-

ния за негова зависимост от Москва и пр. Холивудски звезди изливат водопади 

от сълзи против "лошия" Тръмп. Феминистки и всякакви други организации 

организират протести и "маршове" против него.261 Отправят се призиви да не 

бъде допуснато встъпването му в длъжност и пр. Първите важни действия на 

Тръмп в отговор на обществените очаквания и предизборната му програма са 

посрещнати на "нож" от масмедиите, и дори от видни членове на собствената 

му републиканска партия.262 Посрещнати са на "нож" и от много европейски 

лидери, правителства и европейски институции.263 

Всъщност не само американският бизнес, но и самият американски военно-

промишлен комплекс и американският петролен, и наркобизнес, нямат интерес 

от разпалване на световна ядрена война в сегашната възходяща фаза на амери-

канския военен бюджет, тоест в периода 2017-2025 год. Защото, ако войната е 

сега, те автоматично губят битката с капиталите, инвестирани в Югоизточна 

Азия и Китай. Повечето от тях ще загинат. Подземните градове с хидропонни 

установки, които за столетия осигуряват приличен живот, ще поемат малка част 

от личния им състав. 
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Съвсем друго е положението, ако се преориентират и разпалят войната в 

следващата възходяща фаза на американския военен бюджет – 2034-2043 год. 

Те ще спечелят битката си със своите съперници. Ротшилдите ще претърпят 

гигантски загуби, защото в този период обект на ядрените удари няма да е 

САЩ, а Китай. Има, разбира се, вероятност и САЩ да станат обект на ядрени 

удари. Но тази вероятност е много по-малка в сравнение със сегашната. Освен 

това има вероятност световната война да бъде конвенционална, а не ядрена. 

Защото единствената, използвала досега във война ядрено оръжие, страна – 

САЩ, най-вероятно ще изчака накъде ще се наклонят везните в сблъсъка между 

Русия и Китай, преди да се включи във войната. 

Д. Тръмп по същество се опитва да "поправи" погрешната стратегия на рок-

фелерите. Той има шанс да направи това, което значи, че има шанс да спаси 

света от ядрена катастрофа. Тази вероятност не е голяма. Но я има. 

В основата на тази вероятност стои неговото невероятно умение да прави 

шоу. Това може да се определи с две думи – подготовка и импровизация. Как-

во имаме предвид? 

А) Като отличен шоумен Д. Тръмп старателно подготвя шоуто си на тема: 

"Как хем да увеличаваме военния бюджет в най-рисковия за световна ядрена 

война период, хем в същото време, движейки се по ръба на бръснача, да не до-

пуснем да полетят ядрените ракети". 

А.1. В предизборната си кампания Д. Тръмп пренасочва американската аг-

ресия от Русия към Китай. Защо? Защото във военен план Китай не е толкова 

силен противник като Русия. В сегашния период ядрените сили на Китай са 

значително по-слаби от тези на Русия. По този начин Тръмп автоматично на-

малява вероятността от ядрена война. Защото Китай няма да започне пръв яд-

рена война. Дори да има военни действия между САЩ и Китай, те ще останат в 

рамките на конвенционалната война. 

А.2. Посочването на Китай, а не на Русия, като основен враг отговаря на ре-

алността. Защото Китай, а не Русия, е претендент за нов център на световната 

търговия. В икономически план Русия не може да засегне съществено икономи-

ческите интереси на САЩ. Докато Китай ги засяга, и ще ги засяга все по-силно. 

При това ги засяга съдбоносно. Гигантските капиталовложения на Китай по 

пътя на коприната (Един пояс, един път)264 на практика ликвидират морското 

търговско превъзходство на САЩ. Понастоящем, при сегашното развитие на 

железопътния транспорт, сухоземната връзка между Изтока и Запада става мно-

го по-бърза, по-евтина и по-сигурна, отколкото морската връзка. 

А.3. Фиксирането на Китай, а не на Русия, като основен "враг", доколкото 

отговаря на реалността, прави пропагандата на Д. Тръмп много ефективна. 

Защото той изтъква реални противоречия и опасности от страна на Китай за 
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икономиката на САЩ. А не хипотетична военна опасност от страна на Русия, 

какъвто е "гвоздеят" на агитацията и пропагандата на Х. Клинтън. 

А.4. Отличната подготовка на шоуто личи и в двойнствеността на неговите 

идеологеми. От една страна, в предизборната си агитация и пропаганда той 

пропагандира традиционната за републиканците идеология на "затваряне" на 

САЩ в решаване на неговите собствени проблеми и избягване на външни кон-

фликти, и прахосване за тях на парите на американските данъкоплатци. От дру-

га страна, обаче в тази негова предизборна програма, той апелира за постигане 

на мир от позицията на сила. "Оплаква" недофинансирането на американската 

армия и пр.265 

Б. Като отличен шоумен Д. Тръмп е "цар" на импровизациите. Целта на им-

провизациите е същата като при подготовката на шоуто – хем да се демонстри-

ра войнствена риторика и действия, чрез които да се оправдава увеличението на 

военния бюджет, хем тази военна риторика и действия да са "наужким", да са 

"шоу", така че да не се създават прекомерни опасности за ядрена война. 

Най-ярка импровизация на войнствена риторика и действия са бомбарди-

ровките с ракети "томахоук" на военното летище "Шейрат" в околностите на гр. 
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за нужното възстановяване на националната отбрана, като се извърши пълен одит на Пента-

гона, развалят се неизгодните договори, намалят се дублиращите се длъжности, съберат се 

несъбраните данъци и се сложи край на нежеланите и неоторизирани федерални програми. 

Ключови проблеми: Армията ни е най-малката от времето преди Втората световна война. 

Флотът ни e един от най-малките в историята ни преди Първата световна война. Военновъз-

душните ни сили са най-малките в историята ни. Средната възраст на самолетите ни е 27 

години. Контраст с Хилари Клинтън: Докато тя беше държавен секретар, правителството на 

Обама оряза отбраната със стотици милиарди и пренебрегна предупрежденията на собстве-

ния си Министър на отбраната за минималния бюджет за отбрана, необходим за национал-

ната ни сигурност. Правителството на Обама-Клинтън се опита неколкократно да обезоръ-

жи нашите крайцери, които са гръбнакът на ракетната ни отбрана, въпреки бързото нараст-

ване на заплахата от балистични ракети от страна на Иран и Северна Корея. При правителс-

твото на Обама-Клинтън Американският флот бе дотолкова смален, че понякога с месеци в 

ключови региони по света липсваше присъствието на американски самолетоносачи." Офи-

циален сайт на Д. Тръмп 

https://www.donaldjtrump.com/policies/national-defense
https://www.donaldjtrump.com/policies/national-defense
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Хомс под претекст, че от това летище са излетели самолети, провели химическа 

атака над цивилни граждани в контролирания от терористите град Хан Шейхун. 

Башар Асад отрича неговата армия да е извършвала химическо нападение. Ру-

сия и Китай остро осъждат американското нападение. Много сериозни полити-

чески наблюдатели също изказват съмнение, че има химическо нападение на 

сирийската армия.266 Изтъкват се множество аргументи, че най-вероятно са се 

взривили складове с химическо оръжие на терористите или че това отново е 

"постановка" и пр. Тръмп, обаче, без да получи разрешение от американския 

конгрес напада Сирия. Масмедиите са "очаровани". Военно-промишленият 

комплекс е "щастлив". Но се оказва, че бомбардировката всъщност е "шоу". Два 

часа преди бомбардировката Тръмп предупреждава за нея Русия. Башар Асад 

изтегля военната си техника и персонала от базата. Загубите в техника и персо-

нал на сирийската армия са нищожни. По-голямата част от "томахавките" из-

чезват по време на полета си. Допуска се възможността руските средства за ра-

диолокационна борба да са съсипали тяхната електроника. Така или иначе, 

Тръмп постига целите си – от една страна, да се представя пред общественото 

мнение (по точно пред средствата за масова информация) и военно-промишле-

ния комплекс като "силен" президент. От друга страна, неговата агресивност да 

не създава прекомерна опасност от ядрена война. Тоест, не само в подготовката 

на шоуто, но и в неговата "реализация" Тръмп се показва като кадърен актьор. 

За краткото време откакто е президент Тръмп "поставя" и редица други шоу-

та. Например псевдозаплахата, че ако Северна Корея извърши поредния опит с 

балистична ракета, то военно-морска групировка на САЩ ще нанесе ракетни 

удари по севернокорейските военни бази. Светът "настръхва". Масмедиите 

крещят за начало на ядрена война. В крайна сметка се оказва, че военно-

морската групировка по "погрешка" се насочила към Австралия, а не към Се-

верна Корея. 

Шоу са дори действия на Тръмп, които нямат за цел да го афишират като 

войнолюбец. Например разговорът му с Лавров в Белия дом. Тръмп не допуска 

никакви американски журналисти на този разговор. А допуска кореспондентът 

на ТАСС. И след това започва медийната истерия за предоставени от него на 

Лавров "свръх секретни сведения", касаещи националната сигурност. Струва ни 

се, че Тръмп се чувства отлично в условията на медийна истерия. 

Дай Боже по време на своя мандат Тръмп успешно да играе своя "театър", 

своето шоу! Още повече, че в лицето на Путин той има съмишленик. До 2020 

год., когато приключва най-важната част от модернизацията на руската армия, 

Путин ще участва в шоуто на Тръмп.267 След това – не се знае. Защото големият 

                                                           
266

 фон Хайн, М. Химическата атака: наистина ли е дело на Асад? http://www.dw.com/bg/ 

38333512 
267

 А до 2027 год. ще приключи оборудването на руските въздушно космически сили с 

междуконтиненталната ядрена балистична ракета "Сатана". 
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"играч" – кланът на ротшилдите, имат непоносимост към "шоуто" на Тръмп. Ни 

най-малко не може да се предскаже на какви провокации са способни ротшил-

дите, за да принудят Путин да нанесе превантивен ядрен удар върху САЩ. Така 

че ние стискаме палци по време на своя мандат Тръмп да продължи успешно 

политическото си шоу. Защото от неговия успех зависи съдбата на човечество-

то. Но не сме оптимисти за съдбата на човечеството. Причината е, че е възмож-

но върху американския англосаксонски и американски еврейски елити и амери-

канското обществено мнение да действа и фактор, влиянието на който е пуб-

лично непознато. Имаме предвид Федералния резерв. Нас ни изненадва крайна-

та омраза към Тръмп на два важни фактора за формиране на общественото мне-

ние в САЩ – масмедиите и Холивуд. Каква е причината за ирационалното по-

ведение на американските масмедии и Холивуд към Тръмп. Защо толкова го 

мразят??? При положение, че той се опитва да поправи грешния курс на рокфе-

лерите към ядрена война с Русия. Извън всяка логика американските масме-

дии и Холивуд подкрепят курса на ротшилдите към ядрена война сега, в 

сегашната възходяща фаза на американския военен бюджет. В началото си 

мислехме, че това е временно явление. Американският военно-промишлен 

комплекс чрез американските масмедии и Холивуд притиска Тръмп, за да 

си гарантира повишаването на военните разходи. Но ето – Тръмп показа, 

че няма да е против тях. Увеличи военния бюджет за 2018 год. с 54 млрд. 

дол.! А атаките срещу него продължават!??? Помислихме си – дали не се 

дължи на контрола на ротшилдите върху американските масмедии и Хо-

ливуд. Защото те несъмнено имат влияние върху Световния еврейския 

конгрес, дислоциран в САЩ. А знайно е, че в по-голямата си част амери-

канските масмедии и Холивуд са еврейска собственост. И двете възмож-

ности може да са верни. Но само частично! Може би има една друга причи-

на, която е основна. 

Печатането на долари от ФЕД води до падането на доверието в долара като 

резервна валута. Редица страни искат от ФЕД да им върне златните резерви. 

Когато това става за първи път, те връщат част от златните резерви на Холан-

дия. Но когато и Германия иска това, ФЕД отказва.268 Под различни предлози 

ФЕД в момента е прибрал повечето от златните резерви в света. А ФЕД, 

това са 12 частни регионални резервни банки. Колкото повече долари печати 

ФЕД, толкова повече пада доверието в долара. Толкова повече страни ис-

кат да си върнат златните резерви. Но тези 12 банки не искат да връщат 

чуждото злато. Една световна ядрена война сега, в сегашната възходяща 

фаза на американския военен бюджет ще им реши проблема с връщането 

                                                           
268

 Понастоящем има споразумение между ФЕД и Централната банка на Германия да се 

върне част от германското злато. Но това споразумение е за срок от осем години. На прак-

тика това е "умиване на ръцете" от страна на ФЕД. Защото не е никакъв технически проб-

лем да се върне цялото злато и то в кратки срокове. Но няма да го направят! 
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на чуждото злато. Ще реши също въпроса и с гигантския държавен дълг на 

САЩ към Южна Корея, Китай, Япония, Русия и пр. Факт е, че заграбване-

то на чуждото злато винаги е основният мотив на повечето от войните. 

Тъжно, но факт! Тъй като възможностите на ФЕД да влияе върху амери-

канските масмедии и Холивуд са големи, то най-вероятно техният курс на 

ядрена война се дължи именно на влиянието на Фед. 

Какъв би бил резултата от световна ядрена война в сегашната възходя-

ща фаза на американския военен бюджет? 

8.5. Гибелна ли е за човечеството предстоящата ядрена война?  
Вероятно ли е избухването ѝ поради техническа грешка? 

Предстоящата ядрена война е несъмнено гибелна за човечеството. Някои 

континенти вероятно няма да бъдат засегнати от преки ядрени удари. Надали 

враждуващите страни ще изразходват скъпите боеприпаси, за да атакуват Ла-

тинска и Централна Америки. Нито Африка, Австралия и Океания. Надали ще 

има ядрени удари и върху Южна и Югоизточна Азия. В тези райони ще оцелеят 

значително повече хора, отколкото в Северна Америка и Европа. Но ядрената 

война ще бъде гибелна и за населението от териториите, останали незасегнати 

от атомните бомбандировки. Защото е много вероятно да настъпи ядрена "зи-

ма". А в условията на ядрена зима оцеляването е проблематично. Другият из-

вънредно рисков фактор е опасността от епидемии. Защото радиоактивното 

излъчване ще предизвика неизбежно мутации на микроорганизмите. А това е 

един от най-важните фактори, предизвикващи епидемии. Изследванията на А. 

Чижевски, показват връзката между епидемиите и слънчевата активност.269 

Много вероятно е увеличаването на лъченията, предизвикано от ядрени взриво-

ве, също да предизвика епидемии. 

В последно време се оспорват опасностите от ядрена "зима" и от епидемии. 

Безспорно рисковете от тях в известна степен са преувеличени. Например фло-

рата и фауната в околностите на Чернобил успешно са се приспособили към 

високите нива на радиация. Освен това степента на радиация за трийсет години 

там значително е спаднала. Но болестите, например от рак на шитовидната жле-

за и на кръвта, ражданията на деца с малформации и пр. дори и в сравнително 

отдалечени от катастрофата райони са значително увеличени. 

Проповядва се и възможността за "ограничена" ядрена война; за ядрена вой-

на с неутронни бомби, разрушенията от които ще са по-малки; за ядрена война с 

"точни", но с малка мощност заряди и пр. Реално "ограничена" ядрена война е 

невъзможна. Подобна "агитация и пропаганда" практически увеличава въз-

можността за ядрена война. 

                                                           
269

 Чижевски, А. Земното ехо на слънчевите бури. Изд. "Наука и изкуство", С., 1984. 
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В сегашния период на развитие на човечеството вероятността от ядрена вой-

на е по-голяма, отколкото по времето на "студената" война. 

Първо, защото по времето на "студената" война новият център на световната 

търговия – САЩ, няма съперник за икономическо господство. А сега има – Китай. 

Второ, защото сегашната военна техника е много по-сложна от тогава. Съот-

ветно вероятността техническа или човешка грешка да предизвика ядрена война 

е много по-голяма от тогава. 

А по време на "студената" война има множество случаи, когато по техничес-

ка грешка светът е на "косъм" от ядрена война. Ето три от тях: 

През 1962 год. американски военен кораб, участващ в блокадата на Куба, от-

крива руска подводница и пуска дълбоководни бомби срещу нея. Василий Ар-

хипов – командир на подводницата, получава заповед от висшия си военнона-

чалник да атакува с торпеда американския кораб. Той отказва и руската под-

водница се отдалечава от мястото на конфликта. С което най-вероятно е спасил 

света от ядрена война между САЩ и СССР. 

През 1967 год. в резултат на слънчево изригване противоракетните радари на 

САЩ излизат от строя. В Пентагона се създава погрешно впечатление, че това 

се дължи на руска агресия. Издава се заповед и започва процедура по излитане 

на бомбардировачи, натоварени с ядрени бойни глави. За "късмет", военните 

метереолози успяват своевременно да открият истинската причина за блокиране 

на работата на радарите. 

През 1983 год. подполковник Станислав Петров е на смяна в руски център за 

навременно засичане на ракетни нападения. Поради техническа грешка ком-

пютрите му дават сигнал, че по СССР са изстреляни американски ракети. Пет-

ров съобразява, че е възможно това да е техническа грешка и 23 минути не съ-

общава на висшестоящото началство. А процедурата го е задължавала веднага 

да направи това. Което най-вероятно е щяло да доведе до ядрена война. 

Понастоящем вероятността техническа грешка да предизвика ядрена война е 

още по-голяма, отколкото по времето на "Студената война". Защото в момента 

има интензивни "съприкосновения" на руски и американски войски. Например 

в Сирия. Интензивни са "съприкосновенията" между американски и руски во-

енни и в Украйна. Несъмнено политическите и военните ръководства на САЩ и 

Русия се стремят по пътя на обмяна на информация и договаряне да държат 

посожението под контрол. Но има не малка вероятност поради техническа 

грешка военните действия да излязат извън контрол. Дай Боже да бъркаме! 

8.6. Заключение 

Разпалването на война между НАТО и Русия е рисков фактор за съществу-

ването на човечеството като цяло. Защото тази война неизбежно ще се превър-

не в ядрена. Тя най-малкото ще обхване териториите на Северна Америка, Ев-
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ропа и значителна част от Азия. Дори Латинска Америка, Австралия и части от 

Азия да останат незасегнати от ядрената война, хората от тези части на земната 

повърхност също ще бъдат подложени на радиацията и геологическите катаст-

рофи, съпътстващи тази война. Вероятността да настъпи вековна "зима", поради 

вдигнатите във въздуха огромни количества прах е голяма. Световната иконо-

мика ще бъде разрушена. В останките на човечеството ще започнат непредска-

зуеми мутации и епидемии. Тези епидемии, които ще се дължат на мутирали 

микроорганизми, могат да унищожат "до крак" оцелялото на повърхността чо-

вечество. Между елитите, скрити в подземните си градове, ще продължи война-

та за контрол над златните запаси и унищожаване на конкурентите. Колко и кои 

от тези елити ще оцелеят е трудно да се предскаже. Но, които и да оцелеят, те 

ще водят жалко съществуване. 

Можем ли да се надяваме, че американският англосаксонски и американски-

ят еврейски елити ще осмислят рисковете за световната икономика и междуна-

родни отношения от разпалване на световна ядрена война и дали това да окаже 

някакво влияние върху тях и ще ги накара да преосмислят своята агресивност? 

Засега не виждаме индикатори за подобна промяна. Не виждаме стремеж да се 

спазва международното право. А изборът е единствено между така наречената 

"идеалполитика", тоест спазването на международното право, и така наречената 

"реалполитика", т.е. политика основаваща се на силата.270 Не виждаме никакви 

опити да започне процес на конверсия на американския военно-промишлен 

комплекс, а това е първото условие за промяна на агресивната външна полити-

ка. Не виждаме никакви опити да се създаде политическа структура, поставяща 

си за цел двойно намаление на американския военен бюджет271, нито за десе-

торно съкращаване на американските военни бази по света.272 За съжаление 

перспективите за съществуването на човечеството са твърде, твърде мрачни. 

 

  

                                                           
270

 Понастоящем съществуват организации и механизми за идеалполитик. Такава орга-

низация е ООН и неговата структура – Съвета за сигурност. В чудесната си монография – 

"За химерата наречена "колективна сигурност"" (Изд. "Парадигма", С., 2017), Благовест 

Георгиев разкрива с какви противоречия е "зареден" опитът да се създадат организации 

като ООН за колективна сигурност. В същото време той не отрича необходимостта да се 

създават такива органи и да се подобрява тяхната ефективност. (Виж: "Промяната в ООН" и 

"Необходимост от система за колективна сигурност" – стр. 183-210) 
271

 Тоест, да е примерно два пъти и половина по-голям от китайския, а не пет пъти, както 

е сега. 
272

 Тоест, да са седем или осем пъти повече от руските, а не 50 пъти повече, както е сега. 
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Глава девета. Локални рискови фактори  
в социално-икономическото и политическото развитие  

на България. Поколенческите цикли на Саймън Кузнец.  
Наслагване на локалните и глобалните рискови фактори  

в България 

Основните локални рискови фактори за социално-икономическото и полити-

ческото развитие на България са два: 

а) Традициите на българската управляваща класа да "ускорява" концентра-

цията и централизацията на капитала, като подлага периодично нацията на изт-

ребление; 

б) Рисковият характер на фазата, в която се намира българската икономика 

от сегашния поколенчески цикъл на Саймън Кузнец. 

9.1. Традицията на българската управляваща класа  
да подлага нацията на изтребление, като средство за "ускоряване"  

на концентрацията и централизацията на капитала. 

След Освободителната война 1877-78 год., която изиграва ролята на буржо-

азна революция, българската управляваща класа ускорява процесите на концен-

трация и централизация на капитала като подлага на изтребление всяко ново 

трудово-активно поколение. Подчертаваме – всяко поколение в България през 

ХХ век се подлага на изтребление от българския едър капитал. Например поко-

лението на нашите деди е подложено на изтребление по време на Балканските и 

на Първата световна войни, поколението на нашите бащи е подложено на изт-

ребление по времето на Втората световна война, нашето поколение е подложе-

но на изтребление през 90-те години чрез стратегията на ценовите шокове.273 

Периодичното изтребление на всяко ново трудово-активно поколение е пър-

вичен инстинкт на всеки едър национален капитал. Какви са причините за на-

личието на този инстинкт? 

Едрият национален капитал, в сравнение с другите "актьори" в производст-

вения процес, в най-висока степен е отговорен за разширеното възпроизводство 

на средствата за производство. В средствата за производство е овеществена 

                                                           
273

 Впрочем изтреблението на нашето поколение през 90-години, макар и без война, е не 

по-малко ефективно за капитала, отколкото изтреблението на поколенията на нашите бащи 

и деди. Но като цяло, българският вариант на изтребление е сравнително по-"цивилизован" 

на фона на изтреблението чрез етнически войни, които се водиха на Балканския полуостров 

през 90-те години. 
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обществената производителна сила на труда. С цел да осигури максимално бла-

гоприятни условия за развитието на обществената производителна сила на тру-

да, едрият капитал се стреми да увеличава своите печалби, защото единствено 

капитализирайки част от печалбата, той успешно реализира своята роля в об-

щественото разделение на труда – разширено възпроизводство на средствата за 

производство. 

Печалбите могат да се увеличават чрез въвеждане на нови технологии и по-

съвършена организация на производството, т.е. чрез "нови комбинации на про-

изводствените фактори", ако използваме израза на Шумпетер. Този начин на 

увеличаване на печалбите – чрез търсене на така наречената "диференциална 

печалба", е могъщ стимул за научно-техническия прогрес и бързото нараства-

не на обществената производителна сила на труда. Но печалбите могат да се 

увеличават и чрез изменение на пропорциите в разпределението на новосъзда-

дената ценност между наемната работна сила и капитала. Печалбите могат да се 

увеличават като се увеличи делът на принадената ценност за сметка на необхо-

димата ценност. 

Най-"ефективният" начин за изменение на пропорциите в деленето на ново-

създадената ценност между труда и капитала е чрез подлагане на собствената 

нация на изтребление. Това обикновено се прави чрез войни. Едрият национа-

лен капитал винаги печели от войните, независимо дали страната е победител 

или губещ в нея. Ако войната е спечелена, той разширява територията и насе-

лението, подлежащи на експлоатация. Но дори войната да е загубена, едрият 

национален капитал пак печели. Първо, защото разрушаването на материално-

техническата база на производството благоприятства технологичното обнов-

ление.274 Второ, защото ценността на работната сила става много ниска и това 

благоприятства концентрацията на капитала.275 Трето, разоряването на сред-

ния и дребния бизнес, поради намаляването на покупателните възможности на 

населението, благоприятства централизацията на капитала.276 Четвърто, по 

време на война извъникономическите форми на експлоатация се използват 

                                                           
274

 Повечето войни, счита Кондратиев, се водят във възходящата фаза на дългите вълни, 

когато става смяна на технологичната основа на производството и се изгражда нова инф-

раструктура. 
275

 Маркс отбелязва, че за разлика от другите стоки, стоката работна сила освен произ-

водствените разходи съдържа морален и исторически елемент. Една многогодишна война 

"привиква" наемната работна сила към многократно по-ниско ниво на потребление. И по 

време на войната, и след това в продължение на дестилетия, наемният работник приема за 

"морални" новите, силно ощетяващи го пропорции в разпределението на новосъздадената 

стойност. Пример – България след Първата и Втората световни войни. 
276

 По време на война едрият национален капитал с много по-бързи темпове "всмуква" 

дребния и средния бизнес. 
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много по-широко.277 Пето, по време на война и през годините след нея масово 

измират инвалидите, пенсионерите и пр. категории население, които струват 

само разходи, но не носят ползи на едрия капитал. Тоест, едрият капитал се ос-

вобождава и от тази "тежест" и намалява производствените си разходи. Доказа-

телство, че дори и губещ войната, едрият национален капитал пак печели, е 

успешното развитие на Германия и Япония след Втората световна война. Двете, 

загубили войната страни, стават най-конкурентноспособни в международното 

разделение на труда! 

Освен чрез войни, много ефективен начин за подлагане на новото трудово-

активно поколение на изтребление е реализиране на поредица от ценови шоко-

ве. Именно така е подложено на изтребление нашето поколение през 90-те го-

дини на ХХ век.278 

9.2. Ценовите шокове през 90-те години – целенасочена политика  
на управляващата класа 

В края на осемдесетте години собственикът на националния капитал – кому-

нистическата номенклатура, изпада в банкрут. Нейните капиталовложения са 

нерентабилни и нямат възвращаемост. Управляващата класа не получава необ-

ходимите постъпления, за да изплаща своите кредити. Банкрутът на управлява-

щата класа – номенклатурата на БКП, закономерно довежда до политическия 

преврат на 10.11.1989 год. След него започва качествена промяна в характера 

на социалните, политическите и производствените отношения в България – на 

първо място на отношенията на собственост. 

От началото на 90-те години в контекста на парадигмата "буржоазна рево-

люция, държавен капитализъм, групова собственост" ние интерпретираме соци-

алната трансформация в България и другите източноевропейски страни като 

преход от една фаза в развитието на капитализма в следващата негова фаза. За 

нас това е социална трансформация от съветски към корпоративен държавен 

капитализъм. При трансформацията номенклатурата на комунистическата пар-

тия, възползвайки се от властовите си позиции, всмуква националното богатст-

во и спестяванията на населението и от съвкупен капиталист се превръща в съв-

купност от капиталисти. Извършва се дисперсия на едрия централизиран дър-

жавно-монополистичен капитал. Националният капитал добива характер на 

"мрежа" от индивидуални капитали. Най-важните "възли" в тази "мрежа" са 

разпределителните коалиции, в основата на които стоят "ядра" от свързани с 

                                                           
277

 Добре известни са извъникономическите методи на експлоатация прилагани в нацис-

тка Германия по време на Втората световна война. 
278

 Виж: Найденов, Г. Стогодишната парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003, 

стр. 220-250. 
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лични връзки, изхвърлени на улицата кадри на партийно-държавния апарат, на 

органите за сигурност, на външното разузнаване и т.н. 

Разпределителните коалиции се намират в остра борба помежду се за пляч-

ката – трупът на фалиралата икономика. Започва много бърза концентрация и 

централизация на капиталите на разпределителните коалиции. Социалната 

трансформация и съответно "всмукването" на националния капитал от разпре-

делителните коалиции на комунистическата номенклатура през 90-те години се 

извършва чрез реализиране на стратегията на ценовите шокове. Как? 

След преврата на 10.11.1989 год. и бързите трансформации в политическата, 

културната, идеологическата и пр. сфери, на 20.12.1990 год. е образувано коа-

лиционно правителство на БСП и СДС. "Сините" икономически министри вна-

сят в правителството предложение за рязко, скокообразно увеличение на цени-

те. На 29.01.1991 год. Министерският съвет приема така нареченото Постанов-

ление №8 за "Либерализация на цените и социална защита на населението".279 

Мотивировката е, че в условията на централизирана икономика цените са из-

куствено задържани и сега, за да се започне прехода към пазарна икономика, те 

трябва да бъдат "пуснати", за да достигнат "равновесните" си стойности. В чл. 

1, ал. 1 и 3 правителството определя един кръг от стоки – на горивата и елект-

роенергията, които остават с фиксирани цени, и друг кръг от стоки – хляба, си-

ренето, млякото и пр., чиито цени се "прогнозират" от правителството и са 

обект на наблюдение и контрол от страна на Министерския съвет. Както "фик-

сираните", така и "прогнозираните" цени неколкократно надвишават дотога-

вашните си стойности и това изиграва огромна роля за ценовия шок. Всички 

останали цени се договарят "свободно".280 

След обнародването на постановлението само за два месеца цените на стоки-

те скачат около четири пъти. Инфлацията през март е 381,1% спрямо края на 

1990 год. До края на годината по данни на НСИ цените скачат около 6 пъти – 

573,7%. Спестяванията на населението и оборотният капитал на прохождащия 

дребен частен бизнес са обезценени, покупателните възможности рязко се на-

маляват и магазините се "напълват" със стоки.281 Вътрешният дълг на номенк-

                                                           
279

 Виж: Държавен вестник, № 9, 1991. 
280

 В условията на доминираща държавна собственост – повече от 96%, на държавен мо-

нопол над ресурсите, неколкократното увеличение на цените на горивата и електроенергия-

та, а също и на основните хранителни стоки предопределя същия размер на ценови скок и 

на останалите стоки. Така че "свободното" договаряне е евфемизъм, чрез който се прикрива 

все още почти пълния контрол на управляващата класа над цените на стоките. Г. Костов е 

напълно прав, че чрез ценовия шок "от либерализма остана само наименованието, а по съ-

щество сме изправени пред една завоалирана форма на административно централизирано 

управление на икономическите процеси при цените." Виж: Костов, Г. Смяната на социално-

икономическата система. Сп. "Ново време", 1991, № 10, стр. 14. 
281

 Един от най-колоритните лидери на СДС по това време – А. Йорданов често с възторг 

говори по масмедиите за това, как след "старта" на реформата магазините са се "напълнили" 
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латурата на БКП е ликвидиран, при това от обявяващите се за нейни врагове 

лидери на СДС и министри в коалиционното правителство – И. Костов, Д. Лу-

джев и И. Пушкаров.282 

Постановлението получава пълната подкрепа на "червения" и "синия" поли-

тически елити. Непосредствено след като е прието, става неговото обсъждане в 

парламента. При обсъждането парламентарните групи на БСП и СДС изразяват 

пълната си подкрепа на това "мероприятие" на правителството. Лидерът на БСП – 

А. Лилов, прави изявление, че неговата партия напълно подкрепя правителство-

то и няма да поставя предизборните си интереси над провеждането на реформа-

та. Другият лидер на БСП – А. Луканов, изказва специални поздравления към 

премиер-министъра Д. Попов "...за решителността, която проявява към старти-

рането на реформата."283 На състоялото се три дни след приемането на поста-

новлението съвещание на Висшия съвет на БСП и на парламентарната група 

(2.02.1991 год.) също се приема решение за подкрепа на правителството и се 

прави декларация, че "БСП не може да застава на популистки позиции... изпол-

зването на популизма може да бъде окачествено като политическа демагогия, 

дори като политически цинизъм."284 

Още по-силна е подкрепата на ценовия шок от страна на "синия" политичес-

ки елит. Същия ден, в който се приема постановлението, във в. "Демокрация" на 

централно място, на първа страница, се появява информация за него под въз-

торженото заглавие – "Спасителното лечение на икономиката започна!".285 Два 

дни по-късно, във връзка с влизането в сила на постановлението, пак на първа 

страница вестникът публикува статията на Валентин Стоев – "Комунизмът си 

отива – от утре", с подзаглавие – "Постановлението на Министерския съвет за 

либерализирането на цените и социална защита на населението е старт към 

нормално общество".286 

От тогава и до сега нито в "червения", нито в "синия" политически елит няма 

и най-малко съмнение в "необходимостта" от първия ценови шок. А всъщност 

чрез него се стартира стратегията на брутален грабеж на българското гражданс-

тво. Стартира се моделът на ирационалния капитализъм, ако използваме тер-

минологията на М. Вебер, при който печалбата е резултат не на рационална 

                                                                                                                                           
със стоки, забравяйки, че това не е резултат на увеличеното производство и съответно уве-

личеното предлагане, а на рязко намалените покупателни възможности на населението. 
282

 Не по-малка е ролята и на "червения" вицепремиер А. Томов. 
283

 В. "Дума", 1.02.1991, стр. 1-2. 
284

 В. "Дума", 3.02.1991, стр. 1. 
285

 В. "Демокрация", 29.01.1991, стр. 1. 
286

 В. "Демокрация", 31.01.1991, стр. 1. 
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организация на производството, а на използване на държавната власт за спеку-

лации и грабеж.287 

Постановление № 8 от 29.01.1991 год. има предистория. Между 10 и 18 но-

ември 1990 год. по покана на новия президент Ж. Желев в заседателната зала на 

президенството се провеждат няколко заседания на лидерите на парламентарно 

представените политически сили – БСП, СДС, БЗНС и ДПС.288 Всички лидери 

единодушно вземат решение за "стартиране на монетарната част на реформата", 

т.е. за стартиране на модела на ценовите шокове. Хората, които вземат това 

решение, са: А. Луканов, Ж. Желев, А. Лилов, Н. Ананиева, В. Вълков, Е. Кир-

чева, П. Дертлиев, М. Дренчев, Д. Луджев, П. Симеонов, Й. Трифонов, П. Бе-

рон, К. Тренчев, А. Доган, О. Октай, В. Сидеров, Е. Сугарев и др. – общо около 

трийсетина човека.289 Лидерите на БСП се противопоставят на другото решение 

на тази своеобразна "Кръгла маса" – ценовият шок да бъде съпътстван от поли-

тически театър "смяна на властта" – тоест на предложението на другите поли-

тически сили правителството на А. Луканов да подаде оставка и да се състави 

коалиционно правителство. Но по време на полета за Париж за Срещата на вър-

ха на СССЕ на 18 ноември А. Луканов отстъпва на натиска на Ж. Желев и се 

съгласява и с това предложение. 

Веднага след образуването на коалиционното правителство на Д. Попов, чрез 

Постановление № 8 от 29.01.1991 г. се стартира моделът на ценовите шокове. 

Стратегията на ценовите шокове довежда до деиндустриализация на стра-

ната. Производство все повече запада.290 Тъй като в условията на банкрут не се 

произвежда принаден продукт, външният дълг е изплащан от необходимия 

продукт. Това става възможно чрез "демодернизация" на трудовия пазар. Тя 

довежда до значително намаляване на реалните доходи на населението през 

първата половина на 90-те години.291 
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 Уместен е въпросът: А възможно ли е било вместо стратегията на ценовите шокове, 

да се стартира стратегията на бързата приватизация? По този въпрос виж Приложение № 9 

от монографията на Г. Найденов "Стогодишната парадигма". 
288

 Кръгла маса. ИК "Библиотека 48", С., стр. 11. 
289

 Г. Найденов свидетелства: "За тези имена се сети Ж. Желев в един мой разговор с не-

го. По-късно проведох разговор и с А. Лилов, надявайки се той да допълни списъка. Той 

обаче отказа категорично да ми даде каквито и да е сведения." 
290

 По този въпрос виж Геров, К. Модели на ликвидиране на предприятия. В: Българска-

та икономика: реформи, промени и перспективи. С, 1996, стр. 231-238. 
291

 М. Желязкова привежда данни, които показват, че покупателната сила на минимална-

та заплата към основни продукти: хляб, свинско месо, мляко и сирене за периода от 1991 год.  

до 1997 год. е намаляла около 5 пъти, а на средната заплата 2 пъти. Реалните доходи през 

1997 год. са 32% от доходите през 1990 год. Виж: Желязкова, М. Деформации на трудовия 

пазар. В: Променящите се лица на демокрацията, икономическа, индустриална, политичес-

ка. ИФПШ, С, стр. 247. Подобни резултати се дават и от други социологически изследва-

ния. Според нас спадът в реалните доходи на българското население не е чак толкова голям, 
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Значителното намаляване на жизненото равнище се представя от "червения" 

и "синия" политически елит не като резултат от приетия модел на трансформа-

ция, а като "необходимост от преструктуриране на икономиката", неизбежно 

водещо до спад в БВП.292 През 90-те години се установява тригодишен ритъм на 

ценовите шокове. След първия, който е в началото на 1991 год. – 6 пъти увели-

чение на цените, вторият става през 1994 год. – 2 пъти увеличение, а третият 

през зимата на 1996/1997 год. – отново 6 пъти увеличение. 

Ценовите шокове винаги са свързани със смяна на властта. Нито триго-

дишният ритъм на ценовите шокове, нито смяната на властта са случайни през 

90-те години. Както казахме, от началото на "реформите" тече усилен процес на 

концентрация и централизация на капитали на разпределителните коалиции 

на властващия елит. Основен механизъм за концентрацията на техните капита-

ли е изграждането на веригата: частни фирми – държавни предприятия – банки – 

спестявания на населението. Това е една отлично действаща помпа за "изсмук-

ване" на спестяванията на населението и на оборотния капитал на дребния и 

средния бизнес. Банките акумулират спестяванията на населението и оборотния 

капитал на дребния и средния бизнес. Държавните предприятия теглят огромни 

кредити от банките, т.е. всмукват спестяванията на населението и оборотния 

капитал на дребния и средния бизнес. Частните фирми на властващия елит изс-

мукват печалбите на държавните предприятия.293 Извършва се концентрация 

на капитала. Парите на населението и на дребния и средния бизнес стават пари 

на властващия елит. Времето, необходимо за натрупване и всмукване на парич-

ните средства, е около три години. В края на третата година застава въпросът за 

легитимация на грабежа. Защото парите ги няма в банките. Тогава управлява-

щата класа организира ценовия шок. Чрез него се стопяват задълженията на 

частните фирми към държавните предприятия, на държавните предприятия към 

банките и на банките към населението и дребния и средния бизнес. И всичко 

може да започне отначало. 

Важен момент в организирането на ценовия шок е смяната на властта. За да 

понесе населението спокойно легитимацията на грабежа, правителството започ-

ва бавно да вдига цените. Опозицията организира "народно недоволство" – за-

                                                                                                                                           
тъй като в изследванията не се отчитат доходите, които получава населението чрез участие-

то си в "сивата" и "черната" икономика. 
292

 М. Желязкова доказва фалшивостта на това обяснение чрез анализ на спада в реал-

ните доходи на населението и БВП. Спадът в БВП е съществено по-малък, отколкото спада 

в реалните доходи на населението. Въпреки че оказва влияние, по-важните фактори са 

"непрозрачните механизми на разпределение на дохода и засилената йерархичност на тру-

довите отношения." Цит. пр., стр. 247. 
293

 Относно ролята на предприятията във веригата за акумулиране на индивидуалните 

капитали на управляващата класа виж по-подробно Дончев, С. Разпадане на българските 

предприятия и преструктуриране на индустриалната дейност. В: Променящите се лица на 

демокрацията, икономическа, индустриална, политическа. ИФПШ, С, 2000, стр. 199-203. 
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почва политическият театър "смяна на властта". По такъв начин се откло-

нява вниманието на населението и се предотвратява неговата евентуална съпро-

тива срещу ценовия шок. Вместо да се вдигне на бунт срещу властта и да иска 

гарантиране на спестяванията си чрез продажба на предприятията длъжници, 

чрез връщане на взетите кредити и т.н., гражданството сваля ту "червените", ту 

"сините". А всъщност червеният и синият елит играят заедно добре репетирана-

та пиеса "узаконяване на грабежа". И имат успех!294 

Стратегията на ценовите шокове като начин на социална трансформация от 

съветски към корпоративен държавен капитализъм се използва само в Бълга-

рия, СССР и Румъния. Частично се използва и в Полша. Тази стратегия е въз-

можно най-бруталната и рушителна за нацията и държавата форма на социална 

трансформация. Не е случайно, че именно България, Русия и Румъния имат най-

лоши показатели за социално-икономическото си развитие през последното 

десетилетие на ХХ век. Използването на тази стратегия, от една страна, е пока-

зател за вътрешната деморализация на управляващата класа. От друга страна 

дава "посоката" за нейната по-нататъшна деморализация. 

9.3. Ритъмът на изтребление – поколенческите цикли  
на Саймън Кузнец в България. Какви са рисковете за изтребление  

на сегашното трудово-активно поколение? 

В средата на ХХ век Саймън Кузнец, изследвайки динамиката на строителс-

твото в САЩ, открива цикли с продължителност 20-25 години. Тази продължи-

телност е подобна на периодичността на смяната на поколенията. Причината за 

тези строителни цикли Саймън Кузнец вижда именно в смяната на поколенията. 

Според него всяко едно ново трудово-активно поколение прави инвестиции в 

строителството на жилища. Така че строителният бранш периодично преминава 

през периоди на подем, а след това на спад, обхващащи период с продължител-

ност 20-25 години. Тези вълни се наричат поколенчески, или също строител-

ни, цикли. 

Нашите изследвания на дългите вълни на Кондратиев в 11 страни по различ-

ни натурални и ценностни показатели показват, че присъствието, честотата на 

вълни с периодичност 20-25 години в икономическата динамика на тези страни 

е съизмерима с честотата на дългите вълни на Кондратиев и с промишлените 
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 Относно това – как се играе "политическият театър", как става легитимацията на гра-

бежа виж: Найденов, Г. Стогодишната парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003, 

пар. 8.5. ""Червеният" и "синият" квазиетноси – субстратна основа на двуполюсния полити-

чески модел" – стр. 239-250. А относно използваните идеологеми при провеждане на прива-

тизацията – пак там, пар. 8.2 "Приватизацията и нейното идеологемно поле" – стр. 210-220. 
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цикли.295 Тоест, поколенческите цикли в същата степен са органична характе-

ристика на капиталистическия начин на производство, както кондратиевите и 

промишлените цикли. Те не са специфични само за строителния бранш, а са 

обща характеристика на динамиката на капиталистическите икономики. 

Има ли връзки и зависимости между поколенческите цикли в България и 

подлагането на всяко ново трудово-активно поколение на нашата нация на изт-

ребление? Има ли актуален риск за стартиране на изтребление на новото тру-

дово-активно поколение? 

За да отговорим на този въпрос, най-напред проверихме наличието на поко-

ленчески цикли в българския строителен бранш, тъй като това е отрасълът, къ-

дето те са открити най-напред. 

За строителния отрасъл открихме следните данни в статистическите годишници: 

- индекси за строителната продукция – 1952 година, 1956-1957 година и 

1960-2007 година; 

- заети в строителството – 1926 година, 1934 година и 1948-2011 година. 

Тези данни са несъмнено представителни за динамиката в строителството. 

Вторият показател – заетите в строителството има един плюс, че данните са за 

продължителен период. Чрез бейсовски спектрален анализ върху наличните 

динамични редове получихме следните резултати (Виж таблица 9.1). 

Вижда се, че и по двата показателя има поколенчески цикли с продължител-

ност 20 години. Освен това и по двата показателя има цикли с продължителност 

28 години, които също можем да считаме за поколенчески цикли. 

Събрахме данни и за средната продължителност на живота и за броя на насе-

лението към 31.12. на съответната година. Защото след като разглеждаме поко-

ленчески цикли и изтребление на нацията, ясно е че тези процеси имат своето 

демографско изражение. Спрямо тях също приложихме бейсовски спектрален 

анализ. В динамиката на средната продължителност на живота има един поко-

ленчески цикъл с продължителност 26 години. В динамиката на населението 

към 31.12. на съответната година също има един поколенчески цикъл. Той е с 

продължителност 22 години. 

В таблица 9.1 са нанесени откритите цикли и тяхната "стъпка" по четирите 

показателя. 

Имаме две хипотези за взаимовръзката между поколенческите цикли и пери-

одичното изтребление на нацията. 

Първата е, че има такава връзка. Дали е така, може да се установи, ако трите 

изтребления са "разположени" върху динамиката на поколенческите цикли по 

един и същи начин. 

Втората ни хипотеза е, че поколенческите цикли се намират в нисходяща 

фаза по време на трите изтребления на нацията. Основанията за тази хипотеза 
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 Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев при "социализма". Из-

дателски комплекс – УНСС, С., 2014. 
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са, че в период на изтребление, новото трудово-активно поколение прилага 

стратегии за оцеляване, а не за подобряване на жизнения си стандарт чрез при-

добиване на собствено жилище. 

Таблица 9.1. Открити цикли в индекса на строителната продукция,  

в индекса на заетите в строителството, в средната продължителност на живота  

и в броя на населението към 31.12 на всяка година. 

Период  

на цикъла 

Индекси  

на строителната 

продукция 

Индекси  

на заетите  

в строителството 

Средна  

продължителност 

на живота 

Население 

към 31.12. 

69   Х  

43    Х 

41  Х   

35   Х  

28 Х Х   

26   Х  

22    Х 

20 Х Х   

16    Х 

14    Х 

9    Х 

 

Какво направихме, за да проверим двете хипотези? 

В една графика разположихме двата 28-годишни цикъла – на индексите на 

строителната продукция и на заетите в строителството, плюс 26-годишния цикл 

на средната продължителност на живота. Пуснахме три "полоси" за периодите 

на изтребление на нацията. Виж фиг. 9.1. 
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Фиг. 9.1. Строителни цикли в индекса на строителната продукция,  

в индекса на заетите в строителството и в средната продължителност на живота 

 

С тъмнооранжев цвят сме означили периода на самото изтребление – първо-

то 1912-1918 год., второто 1941-1945 год., третото 1991-1997 год. Със светлоо-

ранжев цвят сме маркирали от двете страни на всяко изтребление петгодишен 

период, който предшества и последства изтреблението. Използваме петгоди-

шен период условно. Убедени сме, че за всяко едно от трите изтребления чрез 

качествени и количествени методи може да се установи кога точно управлява-

щата класа започва подготовката за тях и колко дълго след завършването на 

прякото изтреблени неговият ефект продължава да влияе върху ценността на 

работната сила. Но това са проблеми, които на този етап няма да разглеждаме. 

Петте години са така да се каже "минимумът" на "пространството" на предиз-

вестената гибел. 

Направихме и втора графика като насложихме индексите на строителната 

продукци и на заетите в строителството с 20-годишна периодичност и на насе-

лението към 31.12. с 22-годишна периодичност върху последното изтребление – 

1991-1997 год. Виж фиг. 9.2. 
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Фиг. 9.2. Строителни цикли в индекса на строителната продукция,  

в индекса на заетите в строителството и в броя на населението към 31.12. на всяка година 

 

Какво показват резултатите от построените графики? 

а) Поколенческите цикли се намират в нисходяща фаза по време на трите 

опустошения на страната. Това е потвърждение както на първата, така и на вто-

рата хипотеза; 

б) През първата половина на ХХ век се "случват" две изтребления, докато 

през втората половина на ХХ век само едно. Според нас причината за "реха-

востта" на изтребленията през втората половина на ХХ век, в сравнение с тези 

през първата половина, е, че през втората половина има само една причина за 

изтребление – преходът от съветски към корпоративен държавен капитализъм, 

което е социална трансформация от втори порядък. Докато през първата поло-

вина на ХХ век на практика се извършва социална трансформация от първи 

порядък. Защото, въпреки че в този период се извършва вторична буржоазна 

революция – деветосептемврийската 1944 год., тя на практика решава задачи, 

нерешени и наследени от първата буржоазна революция – Освободителната 

война 1877-78 год. Имаме предвид, че след Руско-турската война се извършва 

оземляване на селяните, а не тяхното обезземляване. Така че основната задача 

на генезиса на капитализма – разкъсването на връзката на непосредствения 

производител с неговите средства за производство и експроприяция на частната 

собственост на масата от населението, се извършва едва след 9.09.1944 год.  
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На практика генезисът на капитализма в България се извършва чрез две поред-

ни изтребления. 

в) Пикът на последния поколенчески цикъл е по време на голямата икономи-

ческа криза, започнала през 2008 год. Въпросът е – по време на нисходящата 

фаза, която в момента "тече", ще има ли изтребление, или то ще бъде проведено 

при нисходящата фаза на следващия поколенчески цикъл? 

- От една страна, вероятността изтреблението да се състои сега е много го-

ляма. Защото на трудовия пазар вече има ново трудово-активно поколение, кое-

то подлежи на изтребление. Има редица индикатори, които сочат, че предвари-

телната подготовка за това вече е направена, че то вече е започнало. Например 

истеризирането и фрустрирането на общественото мнение чрез дейността на 

националистически партии и съответно натрупването на междуетническа омра-

за296, реактивизиране на противопоставянето между "комунисти" и "антикому-

нисти", създаването на политическа нестабилност от лятото на 2013 год., източ-

ването и фалирането на КТБ, и др. 

- От друга страна, погледнато от чисто икономическа гледна точка изтребле-

нието в момента не е същностно необходимо за големите разпределителни коа-

лиции – Мултигруп, СИК, ТИМ, Котараците, Иво Прокопиев, Цветелина Бо-

риславова, Алексей Петров и т.н. Не е същностно необходимо, тъй като големи-

те разпределителни коалиции вече имат консенсус да включат в орбитата на 

разпределението още един механизъм за концентрация и централизация на ка-

питала – увеличаване на държавния дълг. Ако разпределят помежду си по 

два милиарда държавни дългове годишно, както е в първия мандат на правител-

ството на Б. Борисов, изтреблението може да се отложи до низходящата фаза на 

следващия поколенчески цикъл. Тъй като едва при него ще се достигнат опас-

ните стойности на държавния дълг. 

Близкото бъдеще ще покаже за кога управляващата класа е "насрочила" изт-

реблението. Всеки случай, дори и да реши да проведе изтреблението при нис-

ходящата фаза на следващия поколенчески цикъл, сегашното ново трудово-

активно поколение неизбежно ще премине през три последователни изтребле-

ния, както стана с нашето поколение. И с предишните поколения. 
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 Относно разгарянето на пламъка на етническата омраза виж: Найденов, Г. Български-

ят етнически модел – представителство на българския национализъм и патриотизъм в 41-то 

Обикновено народно събрание. В: Българският етнически модел – политическа митологема 

или проблемна реалност? Изд. "Авангард Прима", С., 2011. Към казаното там, трябва да 

добавим, че след неуспешния атентат за убийство на А. Доган на 19.01.2013 год., междует-

ническото напрежение в България се засилва. 
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9.4. Наслагване на локалните и глобалните рискови фактори  
в България 

Дотолкова, доколкото установихме, че в близко бъдеще поколенческите цик-

ли на Саймн Кузнец показват сериозни рискове от изтребление на българската 

нация, е интересно да се установи има ли наслагване на тези рискове с рискове-

те, генерирани от глобалното развитие на световната икономика. 

За да установим дали е така, построихме две графики, в които върху динами-

ката на строителните цикли (поколенчески цикли) на Саймън Кузнец в Бълга-

рия поставихме циклите на световната икономика, според периодизацията на  

В. Пантин. Екстраполирахме графиката до 2030 год. 

 

 

Фиг. 9.3. Строителни цикли в индекса на строителната продукция,  

в индекса на заетите в строителството и в средната продължителност на живота  

и цикли на икономическата конюнктура 

 

Тази графика показва, че има наслагване, и съответно рязко повишаване на 

рисковете от изтребления на българската нация в настоящия период. Световна-

та икономика е навлязла в най-ниската си фаза, което е силно рисков фактор, а 

поколенческите цикли на Саймън Кузнец за България са в нисходящата фаза, 

която също е особено рискова за изтреблението на нацията. След 2024 год. рис-

ковете от динамиката на световната икономика отслабват, но рисковете, дъл-
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жащи се на динамиката на поколенческите цикли продължават до 2030 год. След 

това очевидно двата типа рискове ще са в асихронна зависимост. Което е добре!!! 

Следователно, най-рисков за съществуването на българската нация е сегаш-

ният период – от 2015 год. до средата на двайсетте години. Като имаме предвид, 

че САЩ имат президент-републиканец, като имаме предвид, че това ще е пери-

од и на възходяща фаза на американския военен бюджет, можем да кажем, че 

рисковете за съществуването на нашата нация са извънредно големи! 

 

 

Фиг. 9.4. Строителни цикли в индекса на строителната продукция,  

в индекса на заетите в строителството и в броя на населението към 31.12. на всяка година  

и цикли на икономическата конюнктура 

 

Абсолютно същото показва и наслагването на динамиката на поколенческите 

цикли с дължина на вълната 20 години за индекса на строителната продукция и 

индекса на заетите в строителството, и другия показател – броят на населението 

към 31.12. на всяка година с дължина на вълната 22 години, върху динамиката 

на световната икономика. Нещо повече – на тази графика се вижда още по-ярко 

съвпадането на рисковите зони и съответно "резонанс" и рязко усилване на рис-

ковете понастоящем и до средата на 20-те години. От средата на 20-те години 

нататък може да се очаква асинхронност на поколенческите цикли в България 

и на ритъма на световната икономика. Което означава, че рисковете за същест-

вуването на нашата нация намаляват. 
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Глава десета. Идеологията и политиката  
на неоосманизма като рисков фактор за междуетническите 

отношения в България и националната сигурност 

През декември 2015 год. в България се състои представяне на книгата на 

външния министър на Турция Ахмет Давутоглу "Стратегическа дълбочина: 

мястото на Турция в международните отношения".297 Представянето предиз-

виква голям ажиотаж. То е организирано на много високо правителствено и 

научно равнище. Отношението към него в българската общественост е крайно 

противоречиво. Причината е, че представянето на книгата се възприема от 

българските националисти, русофили и американофоби като "демонстрация" на 

войнстващ турски национализъм, неоосманизъм и ислямски фундаментализъм. 

А от други, свързани по един или друг начин с американски и европейски фон-

дации, като идеологически манифест на турските "просветени" слоеве, верни на 

"евроатлантическите ценностти". 

Самата книга действително е идеологически манифест. Тя с основание се 

счита за "библия" на неоосманизма. Несъмнено през последните години идео-

логията на неоосманизма, застъпена в книгата, лежи в основата на турската 

външна и вътрешна политика. Колкото противоречива е турската външна поли-

тика, толкова противоречива е и идеологията на "неоосманизма", разработена в 

книгата на Давутоглу. В основата ѝ лежи разбирането, че времето на Османска-

та империя е благодатно за народите, обитаващи нейната територия, в частност – 

благодатно за балканските народи. 

Това разбиране лежи в основата на претенциите на Турция, като наследник 

на Османската империя, да се "грижи" за интересите на мюсюлманското насе-

ление на Балканите, да ги защитава, включително и с военна сила. 

Тъй като в България има значително мюсюлманско население, при това с 

представителство вече в три политически партии, то претенциите на неоосма-

низма създава сериозни рискове за териториалната цялост на страната ни и за 

етническите отношения. 

Ще разгледаме последователно: междуетническите отношения в България в 

исторически план; ролята на ДПС за запазване на междуетническия мир преди 

и след 10.11.1989 год.; новите рискове за междуетническите отношения от по-

литиката на неоосманизма понастоящем. 
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 Давутоглу, А. Стратегическа дълбочина. Мястото на Турция в международните от-
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10.1. Междуетническите отношения в България  
в исторически план

298
 

Османската империя възниква в резултат на завоевателните войни на ордата 

на туркменския феодал Осман от племето "Кайъ" и неговите наследници. От 

малко княжество (бейлик) до голяма империя се стига за около един век – от 

началото до края на XIV век. В класическия период 1300-1600 год. Османската 

династия има забележителни военни успехи. Тя завоюва на практика цялата 

Византийска империя, цяла Югоизточна Европа и значителни части от Средна 

Европа. С изключение на Северозападна Европа и земите на Хабсбургите, поч-

ти всички европейски владетели са васали на османските султани. Показателно 

е, че дори кралят на Франция е техен васал. 

Българските земи в продължение на пет столетия са под властта на Османс-

ката династия. Османският елит се рекрутира основно от българските земи. За 

съжаление, българската историческа наука не обръща нужното внимание на 

нашето османско наследство. Знае се само, че на петима от султаните майките 

са от български произход и че от 48 велики везири в историята на Османската 

империя поне една трета са от славянски произход. Но колко от тези велики 

везири са българи, не е изследвано. Сърбите имат един и винаги с гордост из-

тъкват този факт. Българските велики везири със сигурност са много повече. 

При завладяването на българските земи по-голяма част от българския елит при-

ема васалитет. В течение на известно време повечето от българските благород-

ници приемат исляма за своя религия. Впоследствие, чрез "кръвния" данък – 

девширме, най силните, пъргави, кадърни момчета от българската народност 

стават роби на султана и част от висшата класа на османлиите. Част от просто-

людието на нашата народност също приема исляма. Но по-голямата част оста-

ват християни. Така за близо пет века възниква верско разделение между бъл-

гарския елит и народната маса. Елит и простолюдие се възприемат не като еди-

ноплеменни, единокръвни, единоезични, а като коренно различни един от друг. 

Българската народност става част от простолюдието, а българския елит част от 

привилигированата класа на османлиите. Която има еднакво отношение към 

всички народности под нейна власт. 

Султанът счита своите поданици – мюсюлмани или немюсюлмани, за "рая", 

т.е "стадо". Суверенът, като овчар на стадото, с помощта на своите "кучета" – 

еничарите, трябва да се грижи за своята "рая". В държавата трябва да има спра-

ведливост, да се спазва умереност и да не се позволява потисничество. Не се 

допускат междуплеменни вражди и войни в границите на империята. Раята 

трябва да живее спокойно, да работи съвестно и да си плаща данъците. При 
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завоюването на нови земи не се променят драстично обичаите и начинът на управле-

ние на присъединените територии. Това изиграва съществена роля за запазване на 

етническия мир. 

Политиката на пресичане на междуплеменни и международностни вражди, 

обаче, често търпи поражение: 

Първо, защото в самата рая на верска основа възниква нетърпимост и омра-

за. Мюсюлманската рая има някои привилегии спрямо християнската рая. Нап-

ример християнската рая участва в завоевателните походи на османлиите само 

като помощен персонал – конегледачи, прокарване на пътища и мостове и пр. 

Докато мюсюлманската рая има право да участва пряко във военните действия 

като придружаващи своя спахия войни. Мюсюлманската рая плаща по-малко 

данъци и рядко дава отработъчна рента – ангария. Има право да се облича в 

цветни дрехи и да носи оръжие, за разлика от християнската рая. От мюсюл-

манската рая се набира низшият персонал на управленската система – писари, 

тъмничари, пазванти и пр. Постепенно, с течение на вековете, сред мюсюлман-

ската рая се формира самосъзнание за господстваща народност. Формира се 

тюркско самосъзнание. 

Второ, търпи поражение, защото сред християнската рая са "консервирани" 

стари междуплеменни и международностни вражди. Които се засилват от "про-

никването" на "кълновете" на капиталистическия начин на производство през 

18-ти век на територията на Османската империя. Особено важни за нас, бълга-

рите, са враждите и съперничеството ни с гръцката народност. 

Междуетническите вражди между българи и гърци през Възраждането, и 

след това, имат своите корени в историята. Враждебността в отношенията меж-

ду българската и гръцката народност продължава и се засилва, когато Мизия, 

Тракия и Македония са в границите на Османската империя. Когато през XVIII 

век, в резултат на демографското нарастване и икономическото замогване на 

българската народност, възниква нов български елит, той започва борба срещу 

асимилаторските аспирации на гърците, а не срещу османската власт. Впослед-

ствие обаче, започва борба и срещу османлиите в стремежа си да извоюва неза-

висимост и държавност на българската народност. Защото през втората полови-

на на деветнадесети век една част от българския елит има желание и готовност 

сам да управлява и да експлоатира своите сънародници.299 Априлските бунтове 

1876 год. са върха на национално-освободителната борба. Именно те демонст-

рират на целият свят жертвоготовността на немалка част от българския народ в 

името на националната независимост. Но те са и преломен момент за междует-

ническите отношения на Балканския полуостров и по-специално в областите, в 

които доминира българската народност – Мизия, Тракия и Македония. Защо? 
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Защото фракцията на патриотите в национално-освободителното движение, 

оглавявана от Любен Каравелов и Васил Левски и институционализирана в Бу-

курещкия революционен централен комитет (БРЦК) не се оказва жизнена.300 

Национално-освободителната борба се оглавява от националистическа орга-

низация – Гюргевския централен революционен комитет. В това няма нищо 

странно. Напротив! Обикновено национално-освободителните движения се ръ-

ководят от националистически организации. Така е и в национално-освободи-

телните движения на другите балкански народи. Проблемът е, че идеологията 

на българския национализъм (и на другите балкански национализми – гръцки, 

сръбски и турски) засилват омразите между българи и гърци, между българи и 

турци. Тези омрази стават предпоставка за безброй мъки и жертви на територи-

ята на България и на войни между Балканските държави. 

Разочаровали се във възможностите да запалят сред народа огъня на възви-

шения патриотизъм, "апостолите" на априлските бунтове се ориентират към 

низките страсти на враждата и омразата към другите народи и вероизповеда-

ния. Защото тези страсти лесно пламват. Враждата и омразата са първични реф-

лекси на етноцентризма. Те са като сложения върху прахан барут – лесно плам-

ват и се разгаря унищожителен огън. А това заслужава българският народ, спо-

ред апостолите. Той трябва да бъде подложен на изтребление. Само тогава ще 

"извоюва" своята свобода. След като е некадърен със собствени сили да си из-

воюва свободата, то апостолите ще организират "резня". "Резнята" между бъл-

гари и турци ще събуди съчувствие във Великите сили и ще принуди 

"…европейските държави волею-неволею да се намесят във въпроса". Съответ-

но те ще подарят свободата на българския народ. Съответно апостолите ще ста-

нат "началници" в новата държава.301 
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 Политическата стратегия на дейците от БРЦК е насочена към подготовка на на-

ционално-освободителна и социална революция. Тя трябва да се извърши със силите на 

целия народ, а не в услуга на някоя европейска империя. Подготовката и провеждането на 

тази революция не бива да разпалва междуетнически вражди в българските земи и войни 

между балканските държави. 
301

 Несъмнено сред дейците на Гюргевския централен революционен комитет има идеа-

листи. Тоест, личности които са мотивирани в революционната си дейност от идеалите за 

справедливост, национална независимост и пр. Но също е несъмнено, че повечето от тях 

освен горните мотиви имат и силен мотив в перспективата след освобождението да станат 

"началници". Те са млади хора от средните слоеве на българското общество. Доста от тях 

са добре образовани. Някои, като например Стефан Стамболов, Панайот Волов и пр. дори 

получават образование в чужбина. Други, като например Георги Бенковски, Захари Стоянов 

и др. се самообразоват. Несъмнено е, че чрез своите заложби те биха могли да намерят чи-

новническо или учителско място в Османската империя. Но с много нравствени компроми-

си от тяхна страна. 
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Стратегията на "апостолите" за организиране на "резня" между българи и 

тюрки е успешна.302 Тази "резня" предизвиква Руско-турската освободителна 

война. Оцелелите "апостоли" стават депутати, министри, дори Стамболов – ми-

нистър председател. 

Като цяло дейността на апостолите на Априлските бунтове изиграва поло-

жителна роля в национално освободителната борба на българския народ. Защо-

то цената, която ние – българите, плащаме за освобождението си от османска 

власт, е много по-малка, отколкото цената, която плащат другите балкански 

народи. Несъмнен е верният усет на апостолите за времето на дигане на бунто-

вете и за резултатите от тези бунтове. В същото време избраната политическа 

идеология на национализма и съответно политическа стратегия и цел – предиз-

викването на "резня", на кланета между българи и турци, чрез което да се пре-

дизвика намеса на Великите сили, апелирането към най-низките страсти на на-

селението – омразата и враждата към друговерците, води до трайни деформа-

ции в българския национален характер. Резултатите са показателни. И досега 

ние – българите, не намираме начин да живеем в доверие и разбирателство с 

нашите сънародници друговерци и с другите балкански нации. Войните, раз-

палвани от българския елит, се опират на най-примитивните рефлекси на масо-

вата психика. И водят до етнически прочиствания на българите от земи, където 

те са преобладаващ етнически елемент. Землището на българската народност се 

свива от 205 000 кв. км. до 111 000 кв. км. 

И още нещо! Липсата на продължителна борба за национална свобода, стре-

межът някой друг да ни освободи, води до закрепване на отрицателни нацио-

нални характеристики като конформизъм, нагаждачество, търпимост към наци-

оналните предатели и пр. Така че – от една страна, несъмнен е значимият при-

нос на апостолите за прогреса на българската нация. От друга страна, избраната 

от тях идеология на национализма и произтичащата от това политическа стра-

тегия и цел закрепват редица отрицателни черти в нашата национална психика. 

Възприетата от българския елит идеология на национализма, плюс естест-

вените за българския народ етноцентристки нагласи (естествени, защото ма-

сата от българския народ живее в условията на традиционно, патриархално об-

щество), улесняват бързо развиващия се български едър капитал да използва 

разпалването на междуетнически и междунационални вражди за ускоряване 

на концентрацията и централизацията на капитала в периода след Руско-

турската освободителна война. Именно чрез националистическата идеология 

управляващата класа успява да подлага на изтребление българската нация през 

двете балкански войни и Първата световна война. А впоследствие и през Втора-

та световна война. След 9.09.1944 год. за около две десетилетия начело на 

властта е Българската комунистическа партия, която се опитва да възпитава 

                                                           
302

 Всъщност "резнята" е между българи-мюсюлмани и българи-християни. Но световно-

то обществено мнение възприема, че това е "резня" между българи и турци. 
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подрастващите поколения в патриотичен дух. Но от средата на 60-те години 

БКП също възприема за своя идеология национализма. В народопсихологията 

на българите трайно се закрепва националистическата идеология. Омразата към 

"турчина-поробител" става нещо като "условен рефлекс". На битово равнище 

тази омраза е туширана и няма проявления. Но когато през 80-те години започ-

ва насилственото преименуване на българите мюсюлмани, то, уви, омразата 

получава широка обществена подкрепа. Тази подкрепа за сетен път показва 

колко дълбоки са националистическите нагласи сред българския народ. Добре 

е, че сред българските турци няма националистични нагласи. Или поне, че тех-

ният елит са български патриоти и умеят да "тушират" подобни нагласи. Какво 

имаме предвид? 

В периода на така наречения "възродителен процес" възниква съпротивител-

но движение сред българските турци. То е овладяно от А. Доган и други бивши 

агенти на Държавна сигурност, които го насочват по посока на мирна съпроти-

ва. Впоследствие, след 10.11.1989 год., това движение се конституира като по-

литическа партия – Движение за права и свободи. Тази партия и досега остава 

най-значимата партия на българските турци. Тя изиграва решаваща роля за за-

пазване на етническия мир. Да разгледаме по подробно ролята на ДПС за запаз-

ване на етническия мир по време на "прехода"! 

10.2. Ролята на ДПС за запазване на междуетническия мир  
преди и след 10.11.1989 год. 

10.2.1. Ролята на ДПС за запазване на междуетническия мир  

преди 10.11.1989 год. 

ДПС е наследник на създадена преди 10.11.1989 год. тайна организация 

"Турско национално-освободително движение в България" за съпротива против 

водената в периода 1984-1989 год. асимилаторска политика на българската уп-

равляваща класа – номенклатурата на БКП. 

Още от началото на така наречения "Възродителен процес" през 1984 год. 

сред българските турци спонтанно възникват "гнезда" за съпротива. Най-висока 

публичност придобива атентатът на 9.03.1985 год. на гара Буново, където във 

вагон за майки с деца на влака Бургас-София избухва самоделна бомба. Загиват 

пет човека, от които две деца. Има 9 ранени, от тях – 2 деца. В гр. Сливен също 

има атентат, но без жертви. В Уикипедия е записано: "Атентатите са дело на 

членове на нелегална организация, наречена Турско национално-освободително 

движение в България, работеща в тайно сътрудничество с турското правителст-

во." Фиксирано е и че "Тази версия е оспорена от Сабри Мехмедали, брат на 

един от осъдените на смърт.", а също и че според една версия атентатът е дело 

на българската държавна сигурност. Но написаното в Уикипедия създава впе-
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чатление, че тримата атентатори са от въпросното "Турско национално-освобо-

дително движение". А това не е истина. 

Когато се откриват досиетата на ДС, се оказва, че и тримата преки извърши-

тели са агенти на ДС.303 Докато никой от основателите на "Турско национално-

освободително движение в България" не е агент на ДС. 

А. Доган не е инициатор на съпротивителното движение.304 Но се включва в 

него още в началото и бързо става негов идеолог и лидер. Факт е, че под влия-

ние на А. Доган съпротивителното движение на българските турци има изцяло 

мирен характер. Прав е Тома Биков, казвайки следното: "Важно е още в начало-

то да се подчертае, че нелегалната организация, оглавявана от Меди Доган, не е 

терористична и няма нищо общо с атентатите от 1984 и 1985 год. Основната 

дейност на тази организация се състои в разпространението на брошури, които 

призовават преименуваните граждани да саботират събирането на реколтата и 

да се борят срещу възродителния процес."305 

Включването на А. Доган в ТНОДБ изиграва голяма роля за укрепването му 

и превръщането му в основно звено в борбата срещу "Възродителния процес". 

Защото това конкретно "ядро" на съпротива далеч не е единствено. Още от на-

чалото на "Възродителния процес" спонтанно възникват редица "ядра" на съп-

ротива. През 1984 год. е създадена "Ленинска комунистическа партия на турци-

те в България" от Авни Велиев. Също през 1984 год. в Момчиловград Осман 

Салифоглу създава "ядро", което организира бунтове в града на 26-27.12.1984 

год. През 1985 год. Мохамед Юсуфов създава нелегална организация "Дългата 

зима". През 1988 год. Мустафа Юмер, Сабри Искандер и Али Орманлъ създават 

"Демократична лига за защита на правата на човека в България". В "Независи-

мото дружество за защита правата на човека" на Илия Минев активно участват 

редица български турци. 
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 Атентатът е повод за "масовизиране" на "преименуването". То завършва в края на 

март. Ако се приложи правилото – "Виж кой има полза!", допускането за намеса на ДС в 

организирането на атентатите става доста убедително. Но ние смятаме, че това е малко ве-

роятно. По-вероятно се касае за стихиен акт на съпротива. 
304

 Инициатори са Давид Хаджиев, Диман Кисимов (Касим Дал), Здравко Аргиров, Или-

ян Атанасов, Вергил Исаев, Сабин Наумов и др. Самият А. Доган смята за голяма грешка 

"Възродителния процес". Изживява тежко насилието срещу българските турци. Започва да 

се дистанцира от ДС. От емоционална гледна точка още от началото на 1985 год. той е го-

тов да се включи в мирно съпротивително движение. 
305

 Биков, Т. Досието на Доган. Изд. "Millenium", С., 2009, стр. 363. Мотивите на Тома 

Биков за написване на тази книга са нечистоплътни. В духа на новата идеология на управ-

ляващата класа (комунистическата номенклатура) той се стреми да помогне в реактивиране 

на архетипите "черно минало – светло бъдеще" и "изкупителна жертва". За целта се стреми 

към "очерняне" на Държавна сигурност, "социализма" и персонално Ахмед Доган. Но вмес-

то да "избоде очи", доколкото фототипно представя документи на Държавна сигурност, той 

"изписва вежди". Документите свидетелстват колко предани, интелигентни, дисциплинирани и 

с висок морал са кадрите на ДС. И какъв доблестен мъж и български патриот е Ахмед Доган. 
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Включването на А. Доган в ТНОДБ е случайност. Роднина са с Младен Ба-

раков – активист на дружеството. Но именно тази "случайност" има възлова 

роля за превръщането на ТНОДБ в най-важната организация на българските 

турци срещу асимилационната политика на комунистическата номенклатура. 

Ролята на личността в историческия процес не бива да се подценява. На 

8.12.1985 год. във Варна на нелегално събрание на актива на ТНОДБ А. Доган и 

инициаторът на съпротивителното движение – Давид Хаджиев предлагат, всеки 

от свое име, схема за структуриране на организацията и програмни документи. 

Много по-високите интелектуални качества на А. Доган, обиграността му като 

агент на ДС, продължителната му работа с книгите, умението му да вниква в 

обществените процеси, морално-волевите му качества и пр. водят до това, че 

неговите предложения са много по-смислени и спечелват симпатиите на акти-

вистите. Той е избран за ръководител на ТНОДБ. Свидетелство, че ТНОТБ е 

намерило своя "истински вожд", е фактът, че дори и когато А. Доган и другите 

членове на ръководството са арестувани и затворени, организацията продължа-

ва да съществува и развива дейност. Тя събира доказателства за извършени 

репресии и насилия от властта срещу българските турци. Тези сведения се пре-

доставят на западните посолства и изиграват значителна роля за компрометира-

не на режима пред западните държави. Организацията извършва и голяма дей-

ност по изготвяне и разпространяване на агитационни материали за съпротива 

на властта, за саботажи, стачки и бойкот на местните избори и пр. През месец 

май 1989 год. ТНОДБ организира масови протести срещу асимилаторската дей-

ност на комунистическата номенклатура в Джебел, Тодор Икономово, Разград, 

Исперих, Търговище, Присое, Езерче, Дяково и пр. За "овладяване на положе-

нието" освен милицията се използват и войскови части. Загиват девет от про-

тестиращите български турци. Ранени са десетки. 

Властта осъзнава своето безсилие. На 29.05.1989 год. Т. Живков в реч по те-

левизията обявява отваряне на границата за тези, които не могат да се примирят 

с "преименуването". Започва най-голямата изселническа вълна на български 

турци и българи мюсюлмани в историята на България. За периода от 3 юни до 

21 август над 360 000 "преименувани" се преселват в Турция. Така нареченият 

"Възродителен процес" нанася тежки икономически, политически и морални 

загуби на българското общество. 

10.2.2. Ролята на ДПС за запазване на междуетническия мир  

след 10.11.1989 год. 

След 10.11.1989 год., макар и не веднага, политическите затворници от "Тур-

ското национално-освободително движение в България" са освободени. А. До-

ган активно се включва в политическите процеси. На 5.01.1990 год. на основата 

на ТНОДБ се създава "Движение за правата и свободите на турците и мюсюл-

маните в България". Трета точка от неговите принципи гласи: "Турското мал-
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цинство да не допуска никакъв тероризъм". Шеста точка гласи – "Противопос-

тавяне на крайния национализъм". Тези точки показват идейната приемственост 

между ТНОДБ и ДПС. 

Много справедливо И. Палчев отбелязва – "Най-силният коз на А. Доган: ко-

гато през 1985 г. създава своята нелегална организация, точка първа от програ-

мата ѝ е отказ от всякакъв вид насилие, в това число от тероризъм – рядко явле-

ние в историята на подобни нелегални общества. Доган органически не понася 

насилието като инструмент на политиката… Щом някой екзалтиран, млад и 

неук депутат от Великото народно събрание поставя въпроса за насилствени 

действия за постигане на целите на движението, следва мигновената реакция на 

Доган. Това са редките случаи, когато съм го виждал разярен. Скастря екзалти-

рания депутат (или депутати) и обикновено завършва с фразата: "Ще си хвърля 

шапката" или "Ставам и си отивам". Пред мен това се е случвало 9 пъти. И е 

имало магическо въздействие върху пишман бунтарите."306 

Защо Движението за права и свободи, което е създадено от етнически турци, 

през целия "преход" досега твърдо и неотклонно защитава българската патрио-

тична кауза? Защо именно тази партия, въпреки многобройни провокации, се 

стреми да запази етническия мир? И докога? 

- Първата причина е, че турският елит много добре съзнава опасностите от 

етническа конфронтация за себе си и за обикновените турци. Българските турци 

са по начало миролюбиви хора. Те обичат България не по-малко от етническите 

българи. Изселванията за тях са голяма трагедия. Историята показва, че докато 

не е засегната брутално тяхната чест, те са готови на компромиси, за да живеят 

в своята Родина. Готови са дори и на компромиса да воюват срещу Турция, как-

то е през балканските войни. Освен това тюркските народи по начало имат сил-

но държавническо чувство. Всъщност династиите на първото и второто българ-

ско царство са тюркски – родът "Дуло" и куманския род на "Асеновци" са тюр-

кски династии. Освен това династията на "Османлиите", която най-дълго власт-

ва над българските земи и българската народност също е тюркска династия. 

Така че е естествено българските турци да са лоялни към българската държава, 

която те считат за своя държава. 

- В периода на така наречения "социализъм" българската комунистическа 

партия води последователна политика за издигане на образователното, жизне-

ното, битовото, здравното и пр. равнище на българските турци. Тя подкрепя по 

различни начини създаването на турска интелигенция, която възпитава в патри-

отичен дух. Безспорно по-високото, отколкото в Турция, образователно и жиз-

нено равнище на българските турци, големите им спортни успехи на междуна-

родно поле (борба, вдигане на тежести и пр.) е за тях предмет на патриотична 

                                                           
306
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гордост. Те се гордеят, че са български граждани, че са част от българската на-

ция. Дори след безобразията, мъките, трагедията на така наречения "Възродите-

лен процес" българските турци – и тези които се изселиха, и тези, които остана-

ха, не загубиха любовта си към своята родина. След 10.11.1989 год. тази турска 

интелигенция, която е ядро на ДПС, все още иска мир и просперитет на българ-

ската държава. Въпросът е докога! 

- При "социализма" българската "Държавна сигурност" води успешна работа 

срещу турския национализъм и ислямския фундаментализъм. Тя вербова ка-

дърни хора от турския етнос. Изгражда с тях доверителни, лоялни отношения. 

Възпитава ги в преданност към България. Особено голям успех е вербоването 

на Ахмет Доган – личност с високи интелектуални, морално-волеви и организа-

ционни качества. Може би неговата интелигентност изиграва решаваща роля 

турската интелигенция, и на първо място тази част от нея, която е вербована от 

"Държавна сигурност", да се противопоставя с мирни средства на така нарече-

ния "Възродителен процес", а да не поеме курс към въоръжена борба. След 

10.11.1989 год. това ядро от лоялни на българската държава етнически турци 

създава ДПС, без да прекъсва връзките си със спечелилите доверието им бивши 

служители на "Държавна сигурност". По примера на другите партийни елити те 

също изграждат разпределителна коалиция, лидер на която е Ахмед Доган.307 

Впоследствие, след смъртта на Илия Павлов, А. Доган овладява най-мощната 

разпределителна коалиция – Мултигруп. Още от правителството на Димитър 

Попов ДПС се превръща в политическото "пипало" на Мултигруп. Това не се 

променя след овладяването на Мултигруп от А. Доган. И досега ДПС е най-

мощното политическо "пипало" на Мултигруп. До засилването на СИК след 

вербуването на Младен Михалев и Бойко Борисов от американския национален 

наркобизнес в началото на новото хилядолетие, Мултигруп е най-силната разп-

ределителна коалиция и успешно участва в преразпределителните процеси и 

овладяването на бизнесите в България. 
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През целият период на "прехода" ДПС води балансирана политика. Полити-

ците и активистите на ДПС се стремят да тушират междуетническите напреже-

ния. А също и напреженията по оста комунизъм-антикомунизъм. След първо-

началната враждебност към БСП, много скоро след това те се уверяват, че пата-

логичният антикомунизъм на СДС е вреден за страната и започват да търсят 

контакти с БСП. Знаково е посещението на Ахмед Доган при подсъдния Тодор 

Живков. А. Доган е първият политически лидер, който публично демонстрира, 

че не таи лоши чувства към бившия държавен глава. 

Сблъсъкът на интересите (преди всичко икономически) на Мултигруп с дру-

гите разпределителни коалиции, може би на първо място с разпределителните 

коалиции на Иван Костов и Алексей Петров, са в основата на активирането на 

българския национализъм. И. Костов, в качеството му на министър-председа-

тел, обявява А. Доган за "проклятието" на България и започва ожесточена борба 

срещу ДПС. Възниква първата открито националистическа партия "Атака". Тя 

има успех още на първите парламентарни избори. Нейният успех "въодушевя-

ва" много политици. Започват да се "роят" нови националистически партии. 

Най-значимите сред тях са ГЕРБ – "Граждани за европейско развитие на Бълга-

рия" и за известен период РЗС – "Ред, законност, справедливост". За всички 

националистически партии главният враг е А. Доган и ДПС. 

В 41-то Народно събрание, от шестте парламентарни фракции четири са на-

ционалистични – ГЕРБ, РЗС, "Атака" и "Синята коалиция", една не е национа-

листична, но не е и патриотична – БСП, и единствената българска патриотична 

партия е ДПС. Тоест, единствената българска патриотична партия, влязла в 

българския парламент, е създадена от етнически турци, а не от етнически бъл-

гари. В 42-то Народно събрание от четири парламентарно представени партии и 

коалиции две са националистични – "Атака" и ГЕРБ, една е аморфна – "Коали-

ция за България", чието ядро е БСП, и отново единствената патриотична партия 

е ДПС. В 43-то Народно събрание представителство имат осем партии и коали-

ции. От тях четири – "Атака", "Патриотичен фронт", ГЕРБ и АБВ ("Алтернати-

ва за българско възраждане") са откровено националистични. Две – "БСП – лява 

България" и "Реформаторски блок" не са патриотични, но не са и откровено 

националистични. "Български демократичен център" е с прикрит национализъм. 

И отново ДПС е единствената българска патриотична партия. 

Това състояние на българския политическия живот е силно рисково? Първо, 

защото е опасно в парламента да доминират националистични партии.308 Второ, 

защото не се знае Ахмед Доган и елита на българските турци докога ще успява 

да контролира и ограничава турския национализъм и ислямския фундамента-

лизъм на територията на България. 
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Как се стига да сегашната рискова ситуация? 

От началото на социалната промяна в България на 10.11.1989 г. до парламен-

тарните избори през 2001 год., у нас се установява конфронтационен биполярен 

модел на политически отношения и политическо мислене. В политическия жи-

вот доминират две партии – бившата комунистическа, а впоследствие социа-

листическа, БСП и антикомунистическият "Съюз на демократичните сили". 

Тяхната доминация се определя от наличието на така наречения "червен" и 

"син" твърд електорат. Конфронтация целенасочено е разпалвана от червения 

и синия елити. 

Конфронтационният тип политически отношения, постепенно започва да се 

променя от края на 90-те и началото на новия век. През този период – втората 

половина на управлението на И. Костов, целият елит – икономически, полити-

чески, журналистически, интелектуален и т.н., вече не приема конфронтацион-

ния характер на политическите отношения. Причините за това са много, но най-

важната причина е, че приватизацията вече в основни линии е на привърш-

ване. Стратегията на ценовите шокове, като радикален, но и твърде драмати-

чен механизъм за концентрация на капитала, става излишна. 

След спечелването на парламентарните избори през 2001 год. от Симеон II и 

създаденото от него "Национално движение Симеон II" конфронтационият дву-

полюсен политически модел е разрушен. А след парламентарните избори през 

2005 год. се създава немислимата в предходния период коалиция между БСП, 

НДСВ и ДПС. 

През средата на първото десетилетие на XXI век, обаче, в политическия жи-

вот се очерта ново конфронтационно поле. Редица партии започват да търсят 

електорална подкрепа, разчитайки на етноцентризма и включвайки в идеоло-

гията си национализма. Националистичната партия на Волен Сидеров – "Ата-

ка", добива тежест в политическите "баталии". Ерозията на СДС довежда до 

засилване на "националистичния" дух на неговите отломки. Самото название 

на най-голямата му отломка – партията на Иван Костов, е показателно – "Де-

мократи за силна България". Кметът на София по това време – Бойко Борисов 

също създава партия със силен националистичен дух – ГЕРБ ("Граждани за ев-

ропейско развитие на България"). Още при изборите за европарламент 2008 год. 

тази партия успешно заема дясноцентристкото пространство. Тя спечелва пар-

ламентарните избори 2009 год. и Б. Борисов формира самостоятелно правителс-

тво. На тези избори в парламента влиза още една националистична партия – на 

Яни Янев – "Ред, законност и справедливост". 

Всички парламентарни националистически партии – на В. Сидеров, на И. Кос-

тов, на Б. Борисов и на Я. Янев са лидерски партии. Те са и антикомунисти-

чески. Което е твърде забавно – да си националист и в същото време да отри-

чаш един от най-важните и успешни периоди от българската история – времето 
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на съветския държавен капитализъм, времето, когато в България се утвърждава 

капиталистическият начин на производство. 

Уместен е въпросът – защо през средата и края на първото десетилетие на 

XXI век националистични партии добиват превес в българския политически 

живот, защо предпочитанията на етническите българи са към партии, разпалва-

щи етническа вражда и омраза? Причините, според нас, са следните (без да 

имаме претенция че са всички): 

* Националистическите партии манипулират успешно общественото съзна-

ние, представяйки се за борци срещу елита на прехода и носители на възмезди-

ето – такава е пропагандата на "Атака", ГЕРБ и РЗС. А впоследствие и на "Пат-

риотичния фронт". Тази пропаганда намира благоприятна почва, защото въпре-

ки успешното икономическо развитие през първото десетилетие на XXI век 

(двойно увеличение на БВП, тройно на средната и минималната работна запла-

та, прилична – 68% инфлация и пр.), обикновените българи изпитват неудов-

летворение от резултатите на прехода. Традиционните егалитарни нагласи на 

българите трудно се примиряват с огромното социално неравенство и с де-

монстрирания лукс и разкош на управляващата класа. Идеологемите за търсене-

то на "възмездие" от управляващите са традиционни за националистическите 

партии. Така е при фашистката партия на Мусолини, така е при националсоциа-

листическата партия на Хитлер и пр. Няма нищо чудно в това, че съвременните 

български националистични партии успешно използват същите прийоми. 

* Българският етноцентризъм има дълбоки корени в историята, а и в офи-

циалната историография и пропаганда. За да легитимира политическата и ико-

номическата си власт, формиращият се след Руско-турската освободителна 

война нов български елит разпалва националистични страсти. Той създава ми-

тове и идеологеми, внушава представи за "турчина" като враг. Парадоксално, но 

факт е, че национализмът върви ръка за ръка с националния нихилизъм. Бъл-

гарският елит и българската народност доброволно се отказват от 500 години на 

своята история. Периодът, когато нашите земи са в границите на Османската 

империя – период, през който българската народност става най-многобройната 

и икономически силна на Балканския полуостров, се представя като "черно роб-

ство". Ние доброволно се отказваме от собствената си кръв. Добре известно е, 

че значителна част от привилигированата класа на османлиите са с българска 

кръв. Много от великите везири на Османската империя са били българи. Ня-

колко от султаните на Османската империя са българи по майка. А няма нито 

един с майка туркиня. И в момента българският елит и българската народност 

няма никакви претенции към османското наследство, към общата ни история, 

ценности, култура, музика, архитектура, кулинария и т.н. Българският елит съз-

дава представи сред етническите българи, че за българите с турско етническо 

самосъзнание България не е Родина. И това при положение, че те многократно 
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във всички войни (включително и срещу Турция) са показвали лоялността си 

към българската държава. 

* През първото десетилетие на XXI век разпределителната коалиция на  

А. Доган завоюва сериозно пространство в икономическия живот и предизвика 

ревността и омразата на други разпределителни коалиции. Това се засилва 

след убийството на Илия Павлов, когато А. Доган овладява значителна част от 

структурите на Мултигруп. В стремежа си да ограничат експанзията на него-

вата разпределителна коалиция и възползвайки се от това, че той е етнически 

турчин, другите разпределителни коалиции, и на първо място СИК, започват да 

инвестират в националистични партии. Разпределителната коалиция на Алексей 

Петров, например инвестира в РЗС, представяйки сблъсъка на икономическите 

си интереси, като етнически сблъсък. Което не е вярно. Защото "лейтенантите" 

на А. Доган са етнически българи – Ирен Кръстева, Делян Пеевски, Христо Би-

серов, Йордан Цонев и др. ДПС е само политическо пипало. Но не е "тялото" на 

Мултигруп, което е основно от етнически българи. 

Инвестирането в националистически партии е вековна традиция на едрия ка-

питал по целия свят. Експанзионизмът на едрия капитал намира политическа 

опора в националистическите партии, защото именно те водят нужната му заво-

евателна външна политика. Дори и при поражение в една война, едрия капитал 

не е губещ, защото: 1. Разрушаването на материално-техническата база на про-

изводство благоприятства технологичното обновление; 2. Цената на работната 

сила (в резултат на съпътстващите всяка война глад, мизерия, нищета, болести, 

изтребление, осакатяване и пр.) е много ниска и това благоприятства концент-

рацията на капитала; 3. Разоряването на средния и дребния бизнес благоприят-

ства централизацията на капитала.309 Че това е така, доказателство е успешно-

то развитие на Германия и Япония след Втората световна война. От тази гледна 

точка инвестициите, които някои разпределителни коалиции правят в национа-

листични партии е обяснимо. Струва ни се, обаче, че българският едър бизнес 

пропуска едно обстоятелство – вътрешната етническа война е нещо много 

по-различно от обикновените войни. Тя може да има фатални последици и за 

самия него – пример Ливан. 

В научен доклад от 2010 год. задаваме следния въпрос: "Любопитно е дали 

едрият капитал, инвестирал в националистични партии, ще се задоволи в мо-

мента с ограничаване на експанзията на разпределителната коалиция на А. До-

                                                           
309

 Има още едно обстоятелство, което не е равностойно по значимост на изброените, но 

все пак е достатъчно силен мотивиращ фактор за разпалване на войни. Имаме предвид, че 

войната помага за легитимацията и повишаване на доверието на гражданството към управ-

ляващия в момента елит. Нейоми Клайн отлично показва ролята на този фактор за разпал-

ване на войната между Аржентина и Англия за Фолклендските острови през 1982 год.  

И впоследствие за втората – също успешна война на правителството на Маргарет Тачър 

срещу профсъюзите. Виж: Войната като спасение. В: Клайн, Н. Шоковата доктрина – въз-

ходът на капитализма на бедствията. Изд. "Изток-запад", С., 2011, стр. 177-182. 
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ган или ще продължи войната срещу него. Както вече отбелязах, има индика-

тори, че А. Доган и Б. Борисов "са се разбрали". Така че национализмът на 

ГЕРБ може да се окаже тактическа политика, а не стратегическа. Ако 

икономическата криза отмине и не се появи второ нейно дъно, моите очаквания 

са за смъкване на етническото напрежение. Ако обаче кризата продължи, има 

вероятност от засилване на етническата конфронтация."310 

Изминалите осем години дадоха отговор на този въпрос. Не, националисти-

ческите партии не се задоволяват с "ограничаване на експанзията на разпреде-

лителната коалиция на А. Доган". Те с ентусиазъм продължават войната с Мул-

тигруп. Дори възниква нова националистична коалиция – "Патриотичен фронт". 

Разпределителните коалиции на Иво Прокопиев и Цветелина Бориславова също 

яростно воюват срещу Мултигруп. Те организират през лятото на 2013 год. 

продължителни протести против правителството на Пламен Опрешарски, което 

е правителство на Мултигруп. Тези протести са подкрепени от американското и 

подчинените му посолства на Франция, Германия и пр. И постигат целта на 

американските газови и енергийни транснационални корпорации – окончателно 

блокиране на Южен поток, строителството на който е реактивирано от прави-

телството на П. Орешарски. 

Относно ГЕРБ е рано да се каже дали техният национализъм е "тактическа 

политика, а не стратегическа". На практика почти всичко, което става в полити-

ката и икономиката на България, е резултат от съперничеството, но и договор-

ките между СИК и Мултигруп. Много сложни и противоречиви са отношения-

та между А. Доган и Б. Борисов. 

Какво имаме предвид? 

През 2001 год., когато НДСВ печели парламентарните избори и в коалиция с 

ДПС създава правителство, Б. Борисов е назначен за главен секретар на МВР. 

Това е най-високият професионален пост в МВР. Б. Борисов получава доверие-

то на А. Доган. Като важна фигура в СИК той очевидно успешно посредничи, и 

съперничествата между Мултигруп и все още сравнително слабата СИК се ре-

шават успешно. А. Доган поема инициатива и прави Б. Борисов генерал. В това 

време обаче, Виктор Вълков и Любен Гоцев вземат решение да подчинят СИК 

на американския национален наркобизнес. Те правят Б. Борисов сътрудник на 

американското посолство. Той, заедно с Младен Михалев, стават най-ценни за 

американския национален наркобизнес.311 Започва възходът на СИК. СИК пос-

                                                           
310

 Найденов, Г. Българският етнически модел – представителство на българския нацио-

нализъм и патриотизъм в 41-то Обикновено народно събрание. В: Българският етнически 

модел – политическа  митологема или проблемна реалност? Изд. "Авангард Прима", С., 

2011, стр. 382. 
311

 Колко са ценни за американския наркобизнес е видно от вица, който Румен Петков, в 

качеството си на министър на МВР пуска за себе си. Това става по време на процес в Съ-

дебната палата, на който е извикан от Швейцария за свидетел Младен Михалев. Охраната 

на Младен Михалев, организирана от МВР, е по-силна, отколкото за който и да е държавен 
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тепенно изтласка ВИС. Изострят се противоречията ѝ с Мултигруп. В отноше-

нията между А. Доган и Б. Борисов възникват напрежения. Тези напрежения 

ескалират, когато Б. Борисов прави лидерската си партия ГЕРБ и за нейна идео-

логическа основа възприема българския национализъм. Основният му лозунг е – 

"ДПС ни е основен противник!", "Стига са преяждали с власт ДПС!". В безброй 

интервюта Б. Борисов формулира целта си – искам да отстраня от властта  

А. Доган. На местно равнище активистите получават инструкция да използват 

фразата – "Стига турци са ни управлявали!". И те я използват с ентусиазъм.312 

А. Доган възприема поведението на Б. Борисов като предателство. Той спира 

да общува с него. Отказва молбите на Б. Борисов за приемането му в "сараите". 

Стига се до парадокс, че лидерът на една опозиционна и едва трета или четвър-

та по електорално влияние партия отказва да приеме искащия да му дойде "на 

крака" лидер на най-голямата и управляваща партия.313 При това Б. Борисов е не 

само лидер, но и министър-председател. 

Може много да се разсъждава за причините на игнорирането на Б. Борисов 

от А. Доган. Несъмнено има елемент на лична обида, а също и момент на сблъ-

сък на реални икономически интереси, и пр. Според нас, обаче най-важният 

фактор за игнорирането е възмущението на А. Доган от насипването с лека ръка 

на барут от Б. Борисов в огъня на етническите отношения. В качеството си на 

български патриот, вложил огромни усилия за опазване на етническия мир, за 

А. Доган поведението на Б. Борисов е престъпно. И то действително е престъп-

но. Чрез игнорирането на Б. Борисов, А. Доган показва не само отвращението 

си към неговото предателство. Но и отвращението си към безотговорността на 

българските политици – националисти, които разпалват етнически пожар в Бъл-

гария. И то след примера на огромните жертви и трагедии от подобни етничес-

ки войни в републиките от бившата съседна Югославия. 

Презрението на А. Доган към Б. Борисов, обаче не се отразява на неговата 

политика за постигане на договорки между Мултигруп и СИК. Той оторизира 

Делян Пеевски да договаря баланса на интересите между Мултигруп и СИК. 

Делян Пеевски винаги запазва приятелството си с Б. Борисов. В неговите мас-

медии се "оплюва" жестоко Цветан Цветанов. Но, никога Б. Борисов. 

Подкрепата на американското посолство постепенно накланя везните в полза 

на СИК. Възлов период за постигане на доминация на СИК е 2013 год. Какво се 

случва през тази година? 

                                                                                                                                           
глава. Очевидно заповедите, които е получил от американското посолство Румен Петков, не 

са му били приятни. Но ги е изпълнявал. За да компенсира създаденото си вътрешно психи-

ческо напрежение той пуска вица – "Какво значи МВР?". Отговорът е – "Маджо вика Ру-

мен". Хубава самоирония! Отразява реалната йерархия във властта, определена от амери-

канското посолство. Тоест, в България Маджо, който е високо ценен сътрудник на амери-

канския национален наркобизнес, има по-висок статут от министъра на вътрешните работи. 
312

 Лично свидетелство на Георги Найденов. 
313

 Свидетелство на Л. Местан и на самия Б. Борисов. 
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Още в началото на годината А. Доган обявява, че на националната конфе-

ренция на ДПС ще подаде оставка от поста председател на ДПС. На конферен-

цията в НДК по време на неговия доклад на 19-ти януари е направен опит за 

атентат срещу него. След атентата срещу А. Доган институциите, пресата, об-

щественото мнение – много ясно изразено във Фейсбук, и пр. злорадстват на 

тази тема. Той обаче успява да се съвземе в болницата. Връща се на конферен-

цията и подава оставка. Лидер на ДПС става Лютви Местан. А. Доган е избран с 

акламации за почетен председател на ДПС. 

През февруари започват стихийни протести против правителството на Б. Бо-

рисов. Причина е поскъпването на тока и други монополни цени. Но това е пря-

ка причина. Има и друга, по-важна, по-дълбока причина – чувството за безна-

дежност при управление на правителство на СИК. Започват демонстративни 

самоубийства. Някои от които, особено жестоки. Например на 18-ти февруари 

се самозапалва във Велико Търново Траян Маречков. Оставя предсмъртно пис-

мо – "Давам живота си за народа, семейството и България с надеждата, че поли-

тиката и правителството ще подобрят стандарта на народа".314 След това във 

Варна, на 20 февруари се самозапалва Пламен Горанов. На 26 февруари в Рад-

нево се самозапалва Венцислав Василев. На 15-ти март в Пловдив се самоза-

палва Даниела Накова. На 20 март 2013 год. в село Ситово се самозапалва То-

дор Йовчев. До края на годината се самозапалват общо 10 българи. В повечето 

случаи причината е мизерията и чувството за безнадежност. Допуска се, че има 

случаи, причините за които са психиатрични. 

Още на 20 февруари Б. Борисов подава оставка. Той обвинява А. Доган, че 

преди години е подготвял атентат срещу него. И досега това негово обвинение 

"виси във въздуха". Б. Борисов и досега не е предоставил никаква информация 

за този "атентат" на органите на МВР.315 

След избори през май е съставено ново коалиционно правителство на БСП, 

ДПС, неофициално подкрепено от "Атака". На практика това е правителство на 

Мултигруп. Правителството отново, както и при предишните мандати на ДПС и 

участието ѝ в коалиционни правителства, изправя икономиката на крака. Мул-

тигруп е също октопод като СИК. Но Мултигруп е най-старият октопод, най 

старата разпределителна коалиция. Този октопод е изграден още преди 

10.11.1989 год. За тези години в известна степен Мултигруп се "цивилизова". 

Още преди убийството на Илия Павлов започва процес на "вписване" на този 

октопод в рамките на рационалния капитализъм. Появява се статия, приписвана 

на Илия Павлов, смисълът на която е – каквото било, било, време е гущерът да 

откъсне опашката си. Тоест, Мултигруп и другите разпределителни коалиции 
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 Уикипедия 
315

 Колко уместна е българската поговорка – "Видяла жабата, че подковават вола и вдиг-

нала и тя крак". Б. Борисов е в ролята на жабата. 
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да преминат към използване на методите на рационалния, а не на ирационалния 

капитализъм, да изолират своите бандитски структури.316 

Мултигруп и досега използва методи на ирационалния капитализъм. През 

2013 год. тя фалира своето финансово "пипало" – Корпоративна търговска бан-

ка (КТБ). Фалиране на собствена банка е върховна, най-мащабна форма на гра-

беж. Мултигруп го прави за втори път. Първият път е през 1994 год. Сегашното 

фалиране на банката, обаче е по-скоро принудително. Две обстоятелства ни 

карат да мислим, че е така. 

а) През 2013 год. Цветан Василев, който е формален собственик на финансо-

вото "пипало" на Мултигруп – КТБ, в един момент си въобразява, че банката не 

е финансово пипало на Мултигруп, а е негова, на Цветан Василев самостоятел-

на разпределителна коалиция. Той си създава собствени медийни пипала, собс-

твено политическо пипало – партията "България без цензура" и пр. Мултигруп 

се вижда в чудо как да си върне активите. Делян Пеевски, който отговаря за 

медийните пипала и за значителна част от бизнесите на Мултигруп, се заема с 

опозоряването и елиминирането на Цветан Василев. Той търси съдействието на 

Б. Борисов, който в този момент е опозиция. Получава карт-бланш. Постига се 

договорка между Мултигруп и СИК за фалирането на КТБ. Срещу съгласието 

си Б. Борисов изисква съгласие на Мултигруп за включване на нов инструмент 

за грабеж от СИК – увеличаване на външния дълг. Съответно подаване на ос-

тавката на правителството на Пламен Орешарски. 

б) Защото СИК, за разлика от Мултигруп, не умее да използва методите на 

рационалния капитализъм. Нейните дейности са основно в рамките на ирацио-

налния капитализъм. Докато има да се краде от приватизацията и от еврофон-

довете, СИК са добре. Но в 2013 год. се очертава "затягане" на гайките. От тези 

две "ями" "капе" все по-малко. Сикаджиите вземат стратегическо решение да 

вкарат България в "гръцкия" вариант. Тоест, да крадът, като вземат държавни 

заеми. Б. Борисов през 2013 год. поставя А. Доган в цунг цванг.317 Или ти се 

съгласяваш да ни отстъпиш властта и да не ни пречиш да увеличаваме външния 

дълг, или пристъпвам към изтребление на нацията. 

Три обстоятелства позволяват на Б. Борисов да постави А. Доган и Мултиг-

руп в цунг цванг. 

- Реактивирането от правителството на Пламен Орешарски на работата по 

"Южен поток". Мултигруп иска да се реактивира "Южен поток", защото в пер-

спектива ще носи значителни приходи на държавния бюджет. Освен това, най-

различни фирми на тази разпределителна коалиция ще получат поръчки и ще 

развиват бизнеси по "Южен поток". Реактивирането на Южен поток предизвик-

                                                           
316

 След смъртта на Илия Павлов става ясно, че тази статия е писана от зам. шефа на 

Мултигруп Димитър Иванов и Георги Кадиев. 
317

 Позиция в шахмата, при която противниковият играч няма полезен ход. Какъвто и да 

е ход да направи, той влошава неговата позиция. 
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ва гнева на американското посолство. Защото е в противоречие със стратегията 

му за икономическо "удушаване" на Русия. Освен това и ликвидира перспекти-

вата американски компании да продават в България втечнен газ. 

- Коалиционният партньор в правителството – БСП, е извънредно слаб. Сер-

гей Станишев е психически и волево слаба личност. На него на може да се раз-

чита за сериозни битки против СИК. 

- През 2013 год. вече има ново, трудово активно поколение, което подлежи 

на изтребление. Поколенческият цикъл на Саймън Кузнец е в нисходяща фаза. 

Тоест, време е за поредното изтребление. То може да се проведе и през следва-

щата нисходяща фаза на поколенческия цикъл на Саймън Кузнец.318 Но може да 

се проведе и през тази нисходяща фаза. Българският едър капитал подкрепя Б. 

Борисов в афишираното му намерение да подложи българския народ на изтреб-

ление. Тоест, да понижи ценността на работната сила, което намалява произ-

водствените разходи на едрия капитал и подобрява участието му в междуна-

родното разделение на труда. 

Как се развиват събитията? Как Мултигруп излиза от цунг цванга? 

През лятото на 2013 год. американският англосаксонски и американски ев-

рейски елити вземат решение за изхвърляне на Мултигруп от властта. Бойко 

Борисов е инструктиран да предизвика нови избори. Още от началото на дей-

ността на новото 42-ро Обикновено народно събрание Б. Борисов дава да се 

разбере, че играе "ва банк". Около два месеца той и цялата парламентарна група 

на ГЕРБ не влизат в залата на Народното събрание, опитвайки се да блокират 

неговата работа. Не успяват, защото "Атака", макар и неофициално "дава рамо" 

на БСП и ДПС. Избрано е правителство с министър председател Пламен Оре-

шарски. Американското посолство, обаче активизира своите агенти за влияние 

от "Протестна мрежа" на разпределителните коалиции на Иво Прокопиев и 

Цве.телина Бориславова, от "Демократи за силна България", от Движение "Бъл-

гария на гражданите" и др. През лятото на 2013 год. започват протести против 

правителството на Пламен Орешарски. Те имат подкрепата на президента Росен 

Плевналиев. И разбира се на американското и васалните му посолства, като 

например френското посолство. СИК чрез Б. Борисов активно участва в протес-

тите. Масата от протестиращите са именно хора на СИК. Показателно е, че СИК 

мобилизира дори свои хора, за които до тогава се счита, че поради партийната 

си кариера в БСП подкрепят правителството на П. Орешарски. Такъв е напри-

мер професорът от СУ "Св. Климент Охридски" Георги Близнашки. Показател-

но за значението на елиминирането на Мултигруп от властта и спирането на 

Южен поток за американския англосаксонски и американския еврейски елити е 

пък идването в България и натискът върху П. Орешарски на видния сенатор 

републиканец Джон Маккейн, заедно с още двама американски сенатори. Въп-
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 Виж: гл. 9, фиг. 9.2. Строителни цикли в индекса на строителната продукция, в ин-

декса на заетите в строителството и в броя на населението към 31.12. на всяка година. 
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реки че блокира Южен поток, натискът върху правителството продължава. То 

прекратява мандата си през август 2014 год. При това по решение на ДПС. 

Мултигруп преценява, че вместо да търпи загуби от упражняването на властта 

по-добре е да се отегли. Пламен Орешарски остава "техен кадър", което се пот-

върждава от участието му през 2016 год. в президентските избори от името на 

ДПС. Фалирането на КТБ компенсира излизането на Мултигруп от властта. 

Делян Пеевски продължава да е "топлата" връзка между Мултигруп и СИК. 

Очакваме битките, но и договорките между Мултигруп и СИК, да определят 

и по-нататък това, което става в България. Проблемът е, че СИК, за да компен-

сира липсата си на добри бизнес и управленски качества, в тази битка прибягва 

до похвати, които по същество са предателство към България. 

 Деморализира управляващата класа, чрез афиширан национализъм; 

 Проваля важни енергийни проекти. Което освен финансови и икономи-

чески загуби, довежда до загуба на доверие от Русия и Китай, най-

значимите геополитически "играчи" след САЩ. Техните проекти вече не 

включват България като територия, през която да минават газопроводи, 

пътища и пр. Б. Борисов в крайна сметка призна своето и на СИК преда-

телство към българския национален интерес. 

Да разгледаме по подробно проблема за деморализацията на българската 

управляваща класа, чрез засилването на идеологията и политиката на българс-

кия национализъм. И как това рефлектира и води до засилване на влиянието на 

турския национализъм и ислямския фундаментализъм в България. Как създава 

почва за разширяване на политиката на неоосманизма в нашата страна. 

10.3. Новите рискове за междуетническите отношения  
от политиката на неоосманизма понастоящем 

10.3.1. Отношението на българската интелигенция и политическа класа  

към идеологията на неоосманизма 

Сред българската интелигенция и политическата класа има три вида реакции 

към идеологията на неоосманизма – безкритично апологетично, подчертано 

враждебно и обективно критично. 

а) Безкритично апологетичното отношение към идеологията на неоосма-

низма е характерно за тези слоеве от българската интелигенция и политическата 

класа, които по един или друг начин са обвързани с американския англосаксон-

ски и американския еврейски елити. Става дума за индивиди, които чрез НПО-

та, чрез държавни служби и прочие, получават доходи от сюзерена – американ-

ския англосаксонски и американския еврейски елити. Най-ярка изява на безкри-

тично апологетичното отношение към идеологията на неоосманизма е органи-

зираното от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров на 25.11.2015 год. 

представяне на преведената и издадена в България книга на А. Давутоглу 
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"Стратегическа дълбочина. Мястото на Ттурция в международните отношения". 

В този период А. Давутоглу е министър-председател на Турция. Несъмнено 

представянето на неговата книга, която е издадена през 2001 год. е форма на 

чуждопоклонничество. На представянето присъстват министърт на образовани-

ето проф. Тодор Танев, който прави голямо апологетично изказване, турският 

посланник в България Сюлейман Гьокче, бившият министър председател Симе-

он Саккобурготски, тогавашния председател на "Движението за права и свобо-

ди" Лютви Местан и прочие "важни" политически и държавни лица. 

Представянето на книгата е широко "рекламирано" в масмедиите, които го 

представят като голямо "културно" събитие. Това събитие предизвиква въоду-

шевление и "екстаз" сред "соросоидната" интелигенция, която възприема пред-

ставянето по-скоро като "светско" събитие, като мероприятие от типа "да се 

съберем и да се преброим". Средите на тази интелигенция възприемат книгата 

на А. Давутоглу като своеобразен "неолиберален" манифест в една голяма и 

тръгнала по "правилния" път страна. Тоест, те възприемат автора на книгата 

като един от преуспелите "свои". Допускаме допълнително обстоятелство за-

силващо "екстаза" на тези слоеве от интелигенцията и политическата класа да е 

фактът, че А. Давутоглу се възприема като турски политик по произход свързан 

с многовековното еврейско присъствие в Османската империя. 

Това поведение на части от българската интелигенция и политическа класа е 

парадоксално и инфантилно. Защо? 

Защото идеологията на неоосманизма, разработена в книгата на А. Давутог-

лу, въпреки "неолибералната" си обвивка, въпреки обтекаемите си формули-

ровки и клетви във вярност към американския англосаксонски и американски 

еврейски елити, всъщност в "дълбочината" си е антиамериканска. Впрочем, 

турската политика по начало съдържа в себе елемент на антиамериканизъм. 

Това се вижда още от турската военна агресия в Кипър през 1974 год., в проти-

воречие с линията на американската външна политика.319 Това се вижда и от 

събитията през последните години, когато турски войски водят военни действия 

на териториите на Ирак и Сирия, без да съгласуват тези военни действия със 

САЩ. Местният – регионален империализъм на Турция, неизбежно влиза в 

противоречие с глобалния империализъм на САЩ. И фактът на противоречията 

между единия и другия империализъм нееднократно е изказан от А. Давутоглу, 

макар и в "обтекаема" форма. Така че "поклоните" на проамериканските слоеве 

от българската интелигенция и политическа класа към неоосманизма на А. Да-

вутоглу са комични, имайки предвид неговия антиамериканизъм. 

б) Подчертано враждебно отношение към идеологията на неоосманизма е 

характерно за тези слоеве от българската интелигенция и политическата класа, 
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 Тогава гръцката хунта се опитва да осъществи военен преврат в Кипър и да свали 

правителството на Макариос. Турската реакция не закъснява. Около 1/3 от острова е окупи-

рана и се създава Севернокипърската турска република. 
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които в идеологическо отношение принадлежат към българския национализъм. 

Най-ярък израз на това отношение можем да видим в брошурата на проф. Ста-

нислав Станилов "Новият османизъм и българите".320 

Станилов, от една страна, е интелектуалец, университетски преподавател. От 

друга страна, е политик – дългогодишен член на ръководството на политическа 

партия "Атака" и депутат. Така че неговата брошура е показателна за отноше-

нието към неоосманизма на българската интелигенция и политическа класа с 

националистични нагласи.321 

Подчертаната враждебност към неоосманизма "струи" от всеки ред на бро-

шурата. Още в първа глава той започва "критика" на основната теза на неоос-

манизма за положителната роля на Османската империя на Балканите. Според 

него, властта на османлиите над балканските народи води до: първо, "…задър-

жане на общественото развитие на "нехората", наричани гяури (неверници), 

което задържане има най-различни изрази, като се почне с всевъзможните уни-

жения в ежедневния бит и се стигне до изтласкването им от определени общес-

твени функции. Това, в някакъв смисъл, прилича на деленето на обществото на 

касти, всяка от които има определени функции и ограничение. Второ, до потис-

кане на това развитие чрез данъчната система – плащането на твърде тежък да-

нък (джизие) за това, че не изповядаш исляма, и кръвния данък (девширме), 

който периодично изтегля от общността на покорените християни мъжки поко-

ления от най-качествени във физическо и умствено отношение индивиди. 

Всъщност, това е практически дългосрочно приложение на нацистката филосо-

фия за разделянето на човешкото общество на хора и подхора. Пълноценни и 
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 Станилов, С. Новият османизъм и българите. Политически очерк. ПП "Атака", С., 2012. 
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 Каква е същността и причините за възникване на национализма сме разгледали в 

учебника "Публична власт и политика". Изд. "Тракия М", С., 2011, гл. 3. Там разглеждаме и 

разликата между национализъм и патриотизъм. Национализмът е идеология и политика, 

имаща своите корени в етноцентристките нагласи. Тя възпитава в любов към родината и 

нацията, но и в предубеждение, пренебрежение, високомерие и дори омраза към другите 

нации, народностти и етноси. За разлика от национализма, патриотизмът е идеология и 

политика, която също възпитава в любов към родината и нацията. Но тя не насажда преду-

беждение и омраза към другите нации и етноси. В България по време на националос-

вободителните борби патриоти са Л. Каравелов, В. Левски и Хр. Ботев. Но повечето от 

активистите на националосвободителното движение са националисти. Тогава национализ-

мът изиграва положителна роля, защото е мобилизираща сила в борбата за освобождение от 

османската власт. След националното освобождение от османците, обаче, национализмът 

започва да играе отрицателна роля. Доминацията на националистически партии в политиче-

ския живот е една от най-съществените причини за участието ни в двете Балкански войни, 

след това в Първата световна и Втората световни войни. Всички те завършват с национални 

катастрофи. 
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непълноценни човеци."322 На много места той пише за "поголовни кланета при 

най-малкия протест" и пр.323 

Относно тази теза на българския национализъм можем да отбележим следно-

то – тя е предубедена, невярна и фалшифицира българската история. Тя е ти-

пична със своя нихилизъм, за партиите, чиито идеология е национализма. Какво 

имаме предвид? 

 Османската империя е типично съсловно общество. Като всяко съсловно 

общество тя се характеризира с бунтове на потиснатото селячество и жес-

токото потушаване на тези бунтове от класата на привилигированото със-

ловие. Кланетата при селски въстания в Османската империя не са по-

жестоки от тези в имперска Русия или в земите на германците, французи-

те, италианците и пр. 

 За разлика от други съсловни империи, кралства и пр., Османската импе-

рия защитава успешно своите територии от нашествията на чуждестранни 

завоеватели. В този смисъл тя действително осигурява в по-висока степен 

спокойствието на своите поданици, в сравнение с други империи и кралс-

тва. Тази претенция на неоосманизма е основателна. 

 Абсолютно невярна е тезата, че Османската империя е задържала общест-

веното развитие на "нехората", тоест християните. Напротив, именно в 

Османската империя християните с нисък или висок произход са имали 

много по-големи възможности за вертикална мобилност, отколкото в 

други империи и кралства. Имало е два варианта за вертикална социална 

мобилност, чрез които християнски деца от нисшите класи са "всмуквани" 

от съсловието на османлиите. Единият е чрез данъка "девширме". Чрез 

"кръвния" данък най-здравите, силни, пъргави, интелигентни и пр. деца са 

поробвани, превръщани в роби на султана. Те са преминавали през отлич-

на школовка, получавали са най-доброто военно и светско образование, и 

в зависимост от способностите си и показаните резултати на две селек-

ции, са получавали възможност да реализират своите възможности. Тъй 

като набирането на рекрути за управляващата класа на османлиите е ста-

вало предимно от българските земи, то най-вероятно по-голямата част от 

османлиите са с българска кръв, български майчин език и българско само-

съзнание.324 Друг е въпросът, че приемайки исляма и ставайки част от уп-

                                                           
322

 Станилов, С. Новият османизъм и българите. Политически очерк. ПП "Атака", С., 

2012, стр. 5, 6. 
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 Пак там, стр. 6. 
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 Крайно оскъдни са историческите изследвания за присъствието на българите в съсло-

вието на османлиите. Знае се само, че няколкот султана са с български произход. Но техни-

ят живот и дейност не се популяризират. Изобщо не се изследва кои от великите везири са с 

български произход и каква е тяхната дейност. Сърбите имат само един велик везир. Но 

постоянно се занимават с него. Ние, българите със сигурност имаме много повече велики 

везири. Но дори не знаем техните имена. 
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равляващата класа, те променят своето отношение към българския народ, 

възприемайки го като "рая", тоест "стадо". Прочем, както са възприемали 

и турското население. 

 Другият вариант за вертикална мобилност е, като местните християнски 

благородници и заможни хора от простолюдието, без да губят вярата си, 

са назначавани на високи постове в османската администрация. Включи-

телно и като князе на територии с преобладаващо християнско население. 

Най-често това са благородници и богаташи от гръцки произход. Но има 

такива и от български произход. Например княз Алеко Богориди, Гаврил 

Кръстевич и пр. 

 Не е имало задържане на развитието и в общосоциален план. Българската 

народност, уви, никога не е развивала речно и морско корабоплаване. Не 

сме имали интерес, навици, знания, похвати. Въпреки че сме граничели с 

река Дунав, не сме съумели да развием речното корабоплаване. А грани-

чещите с Черно море територии са били основно с гръцко население. Те, а 

не ние, се занимавали с морска търговия, риболов и пр. Поради това капи-

талистическият начин на производство започва да прониква в нашите зе-

ми много по-късно, отколкото примерно в земите на гърците. А именно 

капиталистическият начин на производство и възникването на местна 

буржоазия лежат в основата на национално-освободителните движения на 

Балканския полуостров. Нашите територии са "вътрешни" земи, за разли-

ка от земите на гърците, сърбите, румънците. Абсолютно без значение е 

коя тюркска династия ни управлява – дали на рода Дуло, дали на Асенов-

ци, или на Османлиите, ние сме си все "вътрешни" земи. Нашата "изоста-

налост" е географски предопределена. 

 Но след като капиталистическият начин на производство започва да се 

развива и в земите, населени основно с българи, растежът на благосъстоя-

нието, образоваността, предприемчивостта, народонаселението и пр. на 

българската народност е завидна. Факт е, че през осемнадесети и девет-

надесети век ние ставаме най-голямата народност на Балканите. Само ру-

мънците по брой са колкото нас – 4 млн. Сърбите и гърците са двойно по 

малко.325 Възниква необходимост чрез буржоазна революция да се пре-

махне съсловната власт на османлиите. Което и става, благодарение на 

Априлските бунтове и Руско-турската освободителна война. 

 Комично е твърдението на С. Станилов, че Османската империя е причи-

на за изоставането на балканските народи от "своите европейски събратя 

и партньори с няколко столетия".326 Бурното развитие на западноевро-

                                                           
325

 В момента сърбите и гърците са повече от нас, а румънците са около 4 пъти повече от 

нас. Разликата между управлението на тюркската династия и нашите местни управници не е 

в полза на последните. 
326

 Пак там, стр. 18. 
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пейските народи се дължи на това, че от края на петнадесети и началото 

на шестнадесети век те усвояват за корабоплаване Атлантическия океан. 

Именно през Атлантическия океан става търговията между Запада и Из-

тока. Балканите, уви, нямат никакъв излаз на Атлантическия океан. Така 

че шансовете на балканските народи да участват в най-ранния генезис на 

капиталистическия начин на производство са равни на нула. 

В брошурата на С. Станилов има многобройни други фалшификации, невер-

ни тези и пр. Характерно за нея е духът на националния нихилизъм – отрича-

нето на постиженията на българската народност в един петвековен период, за-

имстването от нас, българите, на редица постижения на другите балкански народи 

в архитектурата, музиката, танцовото изкуство, песните, кухнята и пр. Както и об-

ратно – влиянието на нашата култура върху другите балкански народи.327 

Крайно опасна за България е неговата теза, че "Общество, моделирано с 

ценностите на исляма, не може да бъде интегрирано в общество, моделирано 

според ценностите на християнството."328 Тази теза директно сочи към "кипър-

ския" вариант – окупация от турски войски на Източните Родопи. Българските 

националисти правят всичко възможно да насадят враждебност между българ-

ските турци и българите с християнски произход. След атентата срещу Ахмед 

Доган през 2013 год. и "екзалтацията" от този атентат сред българските нацио-

налисти и широки слоеве от политическата класа и българската народност, ДПС 

губи ресурси да блокира сепаратистките нагласи сред българските турци. Пока-

зателно за това е създаването на партията ДОСТ. Уви, българските националис-

ти, които досега свиха българското землище от 205 000 кв. км. на 111 000 кв. 

км. продължават систематично да "работят" за следващото "свиване" на нашето 

землище. 

в) Обективно критично отношение към идеологията на неоосманизма е ха-

рактерно за тези слоеве от българската интелигенция и политическата класа, 

които се опитват да защитават суверенитета на България. Най-ярък, компетен-

тен и публицистично активен от тях е д-р Бойко Маринков. Монографично нео-

османизмът е изследван от Любен Петров, международник, дългогодишен бъл-

гарски дипломат, отлично запознат с историята и политическите процеси в съв-

ременна Турция.329 

Любен Петров определя неоосманизма като айсберг с видима и невидима 

част. "В невидимата са заложени, пише той, капаните за сигурността, независи-
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 Многократно в брошурата се пише, че ние, българите, сме жертва на "геноцид" (нап-

ример на стр. 37). Това е висша форма на национален нихилизъм. Отричат се забележител-

ните стопански, духовни и пр. постижения на българския народ в един петвековен период. 

Отрича се фактът, че по време на Османската империя той е най-многобройният на Балкан-

ския полуостров. 
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 Петров, Л. Неоосманизмът. Новата геополитическа доктрина на Република Турция. 

Второ допълнено издание. Изд. "Световит", С., 2015. 
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мостта и суверенитетът на балканските държави. Наивно би било да се мисли, 

че огласените намерения на днешната турска държава да разпростре влиянието 

си – политическо, икономическо, културно – върху всички балкански землища, 

в които е господствала Османската империя, или желанието да "реинтегрира 

Балканите" под свое знаме с обещанията за просперитет и благоденствие, са 

безкористни, продиктувани от чисти помисли. Зад всичко това стои интересът, 

турският интерес."330 

В монографията на Л. Петров се изобличават редица фалшиви и неверни те-

зи на А. Давутоглу. Например по повод на тезата на А. Давутоглу, че Турция е 

"изоставила" своите сънародници в чужди държави и по-специално на Балкани-

те и че тази политика трябва да се "преоцени", Л. Петров пише: "Критиката на 

Давутоглу към предишните автори на турската политика е исторически и фак-

тологически спорна. По същество сегашната балканска политика на Турция не 

се различава от предишната. Разбира се, има и разлики: първо, Давутоглу назо-

вава открито и недвусмислено целите на тази политика, и второ, използва нови 

подходи и аргументи за нейното налагане и увековечаване."331 

Л. Петров изобличава и много други неверни и фалшиви тези на А. Давутог-

лу. Например тезата му, за "легитимността" на окупацията на 1/3 от територия-

та на Кипър.332 Разкрива "двойния аршин", който е характерен за турската вън-

шна политика. От една страна, Турция иска признаване на българските турци за 

национално малцинство. От друга страна, самата тя не признава за национални 

малцинства нито кюрдите, които на нейната територия са 10-15 млн., нито ар-

менците, гърците и пр. Л. Петров отбелязва, че българските политици не изпол-

зват такъв "двоен аршин" спрямо Турция: "Турция е обявена за еднонационална 

държава. Никой български държавник не си е позволявал да коментира този 

въпрос."333 Л. Петров показва и непоследователността на турската външна 

политика. Например при агресията на американския англосаксонски и амери-

канския еврейски елити в Либия той отбелязва, че в началото Турция правилно 

се е противопоставила на тази агресия. Но впоследствие в противоречие със 

своите интереси я е подкрепила.334 Л. Петров дава още много примери, как в 

противоречие със своите интереси и афиширан стремеж към самостоятелност, 

съобразно доктрината на неоосманизма, турската външна политика се "пригаж-

да" към изискванията на САЩ. Той детайлно разглежда "драматичните прего-

вори" със САЩ по времето на американската агресия в Ирак и пр.335 
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Но подробно изследвайки рисковете за България от идеологията и политика-

та на неоосманизма, изобличавайки фалшифицирането на историята и противо-

речивостта на турската външна политика, в същото време Л. Петров се отнася с 

уважение към автора на "Стратегическа дълбочина" и към неговата междуна-

родна дейност като министър на външните работи и впоследствие като минис-

тър-председател. Във връзка с официалното посещение на А. Давутоглу като 

министър на външните работи в България във вестник "Труд" се публикува ста-

тия на А. Давутоглу.336 Л. Петров подчертава положителната разлика между 

лексиката на дотогавашната турска политика спрямо България и подхода на А. 

Давутоглу. Той цитира пасаж от статията, като акцентира на няколко важни 

момента. "Тук бих искал да посоча значителния принос на турската общност 

(не малцинство!) в България. Турция възприема тази общност като жива връзка 

и мост между двете страни и вярва, че колкото повече тя служи на България, 

толкова по-ефикасна е нейната роля. Несъмнено политиката на България за 

приобщаването (не асимилацията!) на българските граждани от турски произ-

ход (не етническите турци!) ще спомогне за ефективното изпълнение на тази 

роля." Какво е това? – пита Л. Петров. "Дипломатически реверанс на госта към 

домакините? Или израз на намерения за промяна на позицията? По-скоро първото, 

защото след заявлението не последва промяна в турската позиция. При всички слу-

чаи използваната лексика от турския външен министър е рядко явление."337 

На друго място в монографията Л. Петров отбелязва, че когато се анализира 

книгата на А. Давутоглу, "…не трябва да се подхожда с предразсъдъци или да 

се търсят само слабите ѝ страни… Даветоглу не е написал книгата си, за да въо-

ръжи Турция с войнстваща доктрина. Езикът му не е конфронтационен, подхо-

дът му е на изследовател, който търси в миналото и в настоящето аргументи за 

решаване на назрели проблеми… Трудът му се отличава със завидна философс-

ка дълбочина, с голяма историческа, географска и политическа познавателна 

стойност."338 

Според нас именно такъв подход към идеологията на неоосманизма е най-

правилен. Нито да се омаловажават рисковете за България и за нашите меж-

дуетнически отношения от прилагането на тази доктрина. Нито тази идео-

логия да се използва като претекст за насаждане на омраза между българи и 

турци, което прави българският национализъм. 
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10.3.2. Ролята на А. Доган и ДПС в борбата срещу турския национализъм  

и аспирациите на неоосманизма в България понастоящем. 

Още през 2010 год. в доклад на конференция изказахме следните тези: "Бъл-

гарските турци също са подложени на действието на базовата нагласа на етно-

центризма. А сегашният български елит, за разлика от елита по времето на Т. 

Живков, не възпитава новите поколения български турци в български патриоти-

зъм, а точно обратното, разпалва техния етноцентризъм. Не се знае докога А. 

Доган, чиято разпределителна коалиция е подложена на натиск, ще има енерги-

ята и желанието да контролира турския етноцентризъм. И ако "изпусне юзди-

те", тогава ще стане страшно – етническа война. Дали е възможно България да 

остане остров на етнически мир на Балканите? Не знам, но сегашното положе-

ние е тревожно, въпреки очевидните договорки между Б. Борисов и А. Доган, и 

въпреки че ГЕРБ и "Синята коалиция" повече или по-малко са контролирани от 

Европейската народна партия и тя не позволява екстремистки форми на нацио-

нализъм."339 

Изминалите осем години потвърждават верността на изказаните през 2010 год. 

тези. Отзад напред: Първо, Европейската народна партия действително не поз-

волява на ГЕРБ и партиите от бившата "Синята коалиция" екстремистки форми 

на национализъм. Второ, и досега въпреки битките между СИК и Мултигруп,  

А. Доган и Б. Борисов периодично се договарят (чрез Делян Пеевски). Трето, 

тезата, че "Не се знае докога А. Доган, чиято разпределителна коалиция е под-

ложена на натиск, ще има енергията и желанието да контролира турския етно-

центризъм" също е вярна. Но за наша приятна изненада се оказа, че поне засега 

А. Доган и ДПС имат енергия и желание да блокират влиянието на турския 

национализъм в България. Как се развиха събитията? 

След атентата в НДК срещу А. Доган институциите, пресата, общественото 

мнение – много ясно изразено във Фейсбук, и пр. злорадстват на тази тема. То-

гава – началото на 2013 год., си помислихме – край, ДПС и А. Доган повече 

няма да слагат бариери пред турския национализъм и ислямския фундаментали-

зъм. Защото българските турци имат силно чувство за чест и доблест. Това че 

си организирал атентат против техния лидер, а отгоре на това и злорадстваш, 

възбужда чувството им за чест и достойнство. Съответно създава почва за на-

ционализма. Допълнителен мотив за тези наши разсъждение е и обстоятелство-

то, че СИК твърде брутално измества Мултигруп от бизнесите и "държавната 

трапеза". Дотолкова, доколкото СИК използва за това българския национали-

зъм, логично е да се предположи, че Мултигруп, за да се противопостави, ще 

използва турския национализъм. 
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Годините след това показват, че очакванията са ни грешни. Да, както сред 

турския елит, така и сред обикновените български турци започва нарастване 

на турския национализъм. Но А. Доган и близките му съратници успяват да 

овладеят тези процеси в ДПС. Това става ясно след убийството на руския пи-

лот през 2015 год. от турските военно-въздушни сили. 

На 24 ноември 2015 год. при завръщане от боен полет срещу ИДИЛ руски 

самолет е свален от турските военно въздушни сили. Пилотът пада над контро-

лирана от туркмени сирийска територия. Докато е във въздуха е разстрелян от 

туркмени. Турските власти не намират за нужно да поднесат извинение на Ру-

сия. Напротив, опитват се да защитават това свое действие. Реакцията на Русия 

е извънредно остра. Под въпрос е изграждането на Турски поток. Турският биз-

нес търпи сериозни загуби. През юни 2016 год. Ердоган писмено поднася на 

Путин своите извинения. 

В България по повод на сваления руски самолет и убийството на руския пи-

лот се развиват драматични събития. Още на следващия ден – 25.11.2015 год. Л. 

Местан прочита в Народното събрание декларация от името на ДПС, в която се 

оправдава свалянето на руския самолет и убийството на руския пилот. Янаки 

Стоилов от името на БСП веднага реагира и се противопоставя на декларацията 

на Л. Местан. На 17.12.2015 год. на традиционното събиране на елита на ДПС 

по случай завършващата година в "сараите" на А. Доган в Бояна, почетният 

председател произнася историческа реч. В нея той прави много дълбока геопо-

литическа оценка на събитията в света, региона и България. Прави оценка в 

качеството си на български патриот. 

А. Доган подчертава тревогата си, че: "…Европейският съюз и страните 

членки първо не знаят какво да правят, второ, ако правят нещо, го правят съв-

сем формално, и трето – ако решат "да се освободят" от евроидеята и евростра-

тегията за интеграция, не знаят как да го направят и какво следва след това. ЕС 

в момента няма дълбока мотивация за развитие."340 За него претенциите на ЕС 

за втори субект от планетарен мащаб са "политическа илюзия". Изказва съмне-

нието си "дали ще има изобщо Европейски съюз". Констатира, че "…ЕС е джу-

дже във военно-политическо отношение...". 

Тази военно-политическа слабост на общността, към която принадлежим 

(ЕС), е рискова на фона на драматичните процеси, които протичат в глобален 

мащаб. А. Доган няколко пъти подчертава, че сегашният политически ред се 

руши. Че еднополюсният модел с безразделното господство на САЩ наближава 

своя край. Той отбелязва: "Китай се развива много сериозно и агресивно. И, 

разбира се, Русия. И това се случва на фона на пасивната политика на ЕС... Ут-

върждаването на Русия е необратим процес, който искам да наблюдавате. Русия 

ще направи всичко възможно тази линия да продължи, и ако е необходимо, до-
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ри силово. От тази гледна точка бихме задали въпроса за НАТО – адекватна 

система за отбрана ли е?" За него: "Светът не върви на добре. Това за мен е 

факт, а не предположение." 

На фона на така очертаната геополитическа ситуация и перспектива А. Доган 

се спира на проблемите, които стоят пред България и конкретно пред ДПС, като 

представител на турското малцинство. Той изтъква, че в нашия регион Турция 

също иска на намери новото си място в световния ред. И че това може да поро-

ди "много сложни взаимоотношения и кризи в региона на Балканите и Европа". 

Какво би станало в България при евентуален конфликт между Русия и Турция? 

Какво би станало с турското малцинство? Според него на фона на кризисните 

процеси в света турското малцинство може да се превърне в жертва, може да 

стане пушечно месо на тези процеси. И се обръща към Лютви Местан – "За мен 

беше гаф тази декларация, г-н Местан. Пентагонът няма позиция, НАТО няма 

позиция. Освен това българинът е много чувствителен на тази тема. Тревож-

ността му има силата на исторически архетип. Ами ако пламне пожар, какво 

правим?! Какво правим, ако пламне пожар, господа… Ние сме в периметъра на 

потенциални военни действия… Или мислите, че това не е възможно?! Аз не 

искам България да се превърне в жертва, не желая нашият електорат да бъде 

разменна монета за каквото и да е. Не искам! Всякакви други идеи поставят под 

съмнение сигурността на живота, политическия смисъл на ДПС. Ако това не го 

осъзнаваме, значи не сме в час. Едно наше непремерено действие може да по-

роди такива последействия, за които после да се чудим – ама така е било, ама 

някой не ни е разбрал, не ни е доразбрал и така нататък..."341 

Отбелязвайки, че Балканите са мозайка от етнорелигиозни малцинства, А. 

Доган подчертава, че "всеки се стреми да потърси пета или шеста колона", ви-

зирайки турската държава. И твърдо заявява на Л. Местан – "Ако искате да иг-

раете тази игра – това е политическо бедствие. Аз не искам да бъда нито пета, 

нито шеста колона. Моята философия е в България и в региона да има сигур-

ност, и то независимо от външните обстоятелства. Много важно! Но затова 

трябва да се прави политика на баланси във всеки конкретен момент и всеки 

политически акт да бъде свързан с този контекст."342 

Много важен акцент в неговото изказване е относно бъдещето на ДПС. Той 

заявява на Л. Местан и другите присъстващи – "ДПС не може да се създаде от-

ново. ДПС трябва да се поднови, но не може да се подмени. Дори с подкрепата 

на съседни държави…" Очевидно тук визира поведението на Л. Местан, който 

се опитва да "подмени" ДПС с помощта на Турция.343 Очевидно протурската 
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политика на Л. Местан от дълго време дразни А. Доган. Декларацията на  

Л. Местан в подкрепа на свалянето на руския пилот препълва чашата на негово-

то търпение. И той решава да даде твърд отпор на опитите ДПС са се превърне 

в протурска партия. 

Л. Местан е като "попарен" от речта на А. Доган. Прилошава му и той напус-

ка тържеството. Веднага всички медии гръмват. Повечето от анализаторите 

имат позитивно отношение към речта на А. Доган. Очаква се "разпад" на ДПС 

или отстраняването на Л. Местан от председателския пост и пр. Например Ю. 

Асланов от агенция АФИС заявява следното: "Ахмед Доган не е политик, който 

говори, без да има идея какво конкретно да направи. Ако има смяна на върха на 

ДПС, ще има и смяна на курса на партията, което е съществено за бъдещата 

обща политическа конфигурация на управляващото мнозинство… Доган е опи-

тен политик и си дава сметка, че досегашното поведение на ДПС не само не 

печели привърженици, което личи по изборните резултати, но и обезкуражава и 

досегашните симпатизанти. И най-важно, че изолира движението от българско-

то общество – нещо, което докато той беше начело на движението, успяваше да 

преодолява. Като прибавим традиционните предразсъдъци към всичко турско и 

доминиращите русофилски настроения в страната, Доган не може да не си дава 

сметка, че заявената, най-твърда в сравнение с всички останали, позиция срещу 

Русия и в полза на Турция, натиква ДПС в ъгъла. И той се опитва да го изведе. 

Местан допусна поредица от тактически грешки, които в крайна сметка се ока-

заха много коварни. Той реши, че може да извлече дивиденти от внезапната 

смяна на посоката и приобщаването към различни политически формации вляво 

и вдясно. Така през 2014 г. предизвика предсрочни избори, оттегляйки подкрепа 

от кабинета "Орешарски", а сега се опитва да се приобщи към управляващата 

коалиция".344 

Събитията се развиват много бързо. Л. Местан търси помощ от турското по-

солство. То се опитва да окаже натиск върху депутати от ДПС и местни лидери 

да подкрепят Л. Местан. На 22-ри посланникът Сюлейман Гьокче се опитва 

безуспешно да си уреди среща с Бойко Борисов. На 23-ти той, заедно с десетина 

охранители осигурява превоза на Л. Местан и жена му до турското посолство. 

Там Местан се крие известно време, очаквайки пристигането на турския вън-

шен министър. Не е ясно какви сметки си е правил Л. Местан. Най вероятно се е 

надявал, че турският външен министър Мевлют Чавушоглу, за когото се очаква 

да държи реч на възпоменателния митинг край Тюркян чешма в село Могиляне, 

ще го легитимира като шеф на ДПС. Но на 24.12.2015 год. в "сараите" се про-

вежда заседание на Централния съвет на ДПС. Лютви Местан не се решава да 
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присъства на заседанието и го обявява за нелигитимно. Взето е решение той да 

бъде изключен от парламентарната група на ДПС в Народното събрание, да му 

бъде отнето председателството на ЦС на ДПС, а също и да бъде изключен от 

партията.345 

След тези събития намесата на Република Турция във вътрешнополитичес-

кия живот на България продължава. По време на кризата между А. Доган и  

Л. Местан, президентът Р. Ердоган и министър-председателят А. Давутоглу 

опитват да се свържат с Б. Борисов, за да подкрепи Л. Местан.346 Пред БТВ  

Б. Борисов заявява – "Защо беше свален Местан – това е работа на ДПС… В 

същото време обаче натискът на турското ръководство да се намеся в този кон-

фликт ме накара да бъда малко мнителен оттук нататък".347 

Тъй като опитът на Л. Местан да превземе отвътре ДПС и да я превърне в 

протурска партия, поставила се в услуга на амбициите на неоосманизма, се про-

валя, той, заедно с петима отцепили се от ДПС депутати, веднага започва да 

действа за създаване на нова партия, чрез която да разцепи електората на ДПС. 

Тези действия на Л. Местан са плътно подкрепени от турската държава, от ис-

лямистката партия на Р. Ердоган, от турските масмедии и от най-голямата из-

селническа организация в Турция "Балгьоч".348 Той избира многозначително 

название на бъдещата си партия: "Демократи за отговорност, свобода и толе-

рантност" – ДОСТ. "Дост" на турски език означава близък, любим приятел. 

При учредяването на ДОСТ (27.02.2016 год.), освен представители на турс-

кото посолство, присъстват и представители на много други посолства – укра-

инското, полското, френско и пр. Присъстват представители на двете големи 

ислямистки и националистически турски партии – "Партията на справедливост-

та и развитието" на Ердоган и Давудоглу и Партията на националистическото 

движение "Девлет Бахчели". Присъстват представители на изселнически орга-

низации. Присъстват и представители на българското мюфтийство, което за 

пореден път показва, че мюфтийството подкрепя Л. Местан, а не А. Доган. В 

това няма нищо странно. А. Доган винаги е подчертавал, че ДПС е светска пар-

тия. Че ДПС не одобрява ислямизацията на турското общество, провеждана от 

партията на Р. Ердоган. Най вероятно финансовата зависимост на българското 
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мюфтийство от турската държава ги принуждава така явно да вземат страна в 

подкрепа на ДОСТ. 

Във всъпителната си реч Л. Местан очертава идеологическите и политичес-

ките приоритети на ДОСТ по следния начин: 

"ДПС е изчерпаняа като модел и за тази партия започва обратното броене. 

Трябва да защитим каузата си и разбирането си за гражданска демокрация, да 

скъсаме с олигархията и задкулисието и да се върнем към перспективата на 

прозрачни и естествени политически отношения, просветена гражданска енер-

гия и разбирането, че това ще бъде възможно в условията на силен, укрепнал и 

мултикултурен ЕС, силно, принципно и ефективно НАТО. Изборът за нас нико-

га не е бил между Турция и Русия, а е избор да бъдем реален съюзник и стожер 

на евроатлантическата демокрация срещу беззаконието и произвола. 

Дължим отговор на въпроса "защо сега, сега ли сме прогледнали"? Отгово-

рът е категоричен: Виждахме, но си затваряхме очите, правехме компромиси в 

името на единството. Носим отговорност, че превърнахме единството в само-

цел, в своеобразен фетиш. Единство като "Аз съм единствен и ще ме следвате 

безропотно" не е единство, а авторитаризъм и точно това се е разкрило на 17 де-

кември 2015 г. при речта на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На тази 

дата маските паднаха, разкри се и двуличието, амбивалентната същност на ДПС. 

Не моята декларация, а словото на г-н Доган бе стратегическа грешка. Доган 

реши да сведе пронатовската ми позиция до протурска, внуши съмнение за по-

литика на пета или шеста колона, и така обслужи проруските настроения в бъл-

гарското общество. Отрече се от верния път, по който ДПС се движеше при 

моето председателство, пътят на автентичния евроатлантизъм."349 

Това слово е твърде "обтекаемо", твърде двулично. Не се експлицира, че 

партията ДОСТ ще обслужва неоосманистките амбиции на Турция сред българ-

ските турци. Но критиката към ДПС, че нейната политика не е последователно 

пронатовска, че обслужва "проруски" настроения в България, че всъщност 

ДОСТ е истинската пронатовска партия в България и пр., създават подобно 

усещане, създават подобни внушения. И тези внушения са съвсем точно разче-

тени от администрацията на Ердоган. Защото правителството на Турция хвърля 

значим ресурс в подкрепа на ДОСТ. Провалът на Турция чрез партията на Ка-

сим Дал да разцепят ДПС и да ликвидират влиянието на А. Доган сред българс-

ките турци ги принуждава да заложат този път на Л. Местан. И то още преди да 

е регистрирана ДОСТ.350 Оправдани ли са техните надежди? 

                                                           
349

 Маркова, Д. Лютви Местан учредява партия ДОСТ. БТА, 27.02.2016. 
350

 Иван Палчев справедливо отбелязва, че "…посолството на Турция в София вече се 

явява структура на ДОСТ – иначе не можем да обясним настойчивото присъствие на турс-

кия посланик на публичните изяви на още неригистрираната партия". Виж: Палчев, И. Вре-

мето на кентаврите. Ахмед Доган. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2016, стр. 37 
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И – да! И – не! Какви са резултатите на ДПС и ДОСТ на парламентарните 

избори 2017 год.? 

Под натиска на турското посолство Л. Местан и Касим Дал загърбват лични-

те си противоречия и неприязън и се явяват в коалиция на парламентарните 

избори. Обединение ДОСТ – ДОСТ плюс Народна партия "Свобода и достойнс-

тво" вземат 100 479 гласове. Тези гласове са 2,94% от гласувалите и не им дос-

тигат да влязат в парламента. На пръв поглед това е неуспех. Защото въпреки 

очакванията на турското посолство в българския парламент и след тези парла-

ментарни избори няма протурска партия, която да се противопостави на единс-

твената българска патриотична партия – ДПС. Неуспешна е дейността на ДОСТ 

и от друга гледна точка – Ердоган се извинява на Путин за сваления руски са-

молет. Нещо повече – започва издирване на убиеца на руския пилот. След неус-

пешния опит за преврат срещу Ердоган отношенията между Русия и Турция се 

затоплят още повече. Така че демонстрираната от Л. Местан русофобия не е в 

контекста на актуалните по настоящем руско-турски отношения. 

От друга страна, обаче надеждите на Ердоган да разцепи ДПС и да унищожи 

влиянието на А. Доган сред българските турци чрез Л. Местан се оправдават. 

Защо? 

Първо – защото липсата в българския парламент на протурска партия, вою-

ваща срещу ДПС, не е толкова важно. В българския парламент има предоста-

тъчно български националистични партии, които с най-голям ентусиазъм вою-

ват срещу ДПС. Така че от гледна точка на неоосманистките амбиции на ердо-

ганова Турция да се "мачка" А. Доган и ДПС, фактът, че ДОСТ не влезе в пар-

ламента, не е голяма загуба. Нещо повече – това насочва турските националис-

ти в България към използване на извънпарламентарни средства за борба, тоест 

към създаване на нелегални организации. 

Второ, защото 100 479 гласа съвсем не са малко. Това са гласове, отцепени 

от ДПС, което получава 315 976 гласа. И вече не е, както досега, трета полити-

ческа сила, а е четвърта. ДПС вече не може да играе любимата си роля на "ба-

лансьор". Тоест, Л. Местан реално отнема значителна част от възможностите за 

влияние на А. Доган. Въпреки че не е в парламента, ДОСТ отнема позиции на 

ДПС в парламента. Ограничава влиянието на ДПС в парламентарния живот. 

Трето, защото стратегически Л. Местан е в много по-изгодна позиция от  

А. Доган. На парламентарните избори на трето място излиза коалиция на от- 

кровени националисти – "Обединени патриоти".351 Това е коалиция на НФСБ, 

"Атака" и ВМРО. Успехите на българските националисти са успехи и на ДОСТ. 

Защото те проповядват една и съща идеология – национализма. Основната иде-

ологема на българските и на турските националисти в България е една – бълга-

ри и турци не могат да живеят заедно. Изводите от тази идеологема, разбира се, 

                                                           
351

 Акцентираме на определението "откровени", защото и ГЕРБ, и БСП също са нацио-

налистически партии. Но не са "откровени" националисти. 
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са различни. Българските националисти се стремят към етническо прочистване 

на българските турци от Източните Родопи и Лудогорието. А турските нацио-

налисти се стремят към етническо прочистване на българите от тези райони и 

получаване на автономия. Всъщност, за да се реализира политиката на неоос-

манизъм, трябва да се даде повод за окупиране на Източните Родопи от турска-

та армия.352 Дали ще се стигне до "кипърския" вариант, т.е. до окупация, или до 

автономия – бъдещето ще покаже. Българските националисти работят упорито 

за реализиране на един от двата варианта. От тази гледна точка каузата на А. Доган 

– да опази етническия мир е обречена. Л. Местан, който се е обвързал с каузата на 

българския и турския национализми е в много по-изгодна позиция от него. 

Нарастването на влиянието на неоосманизма върху българските турци зави-

си и от развитието на световната икономика. Ако се "развихри" нова световна 

икономическа криза, управляващата класа ще фрустрира още повече българс-

кия национализъм. В условия на задълбочаваща се криза и остри форми на бъл-

гарски национализъм възможностите на Ахмед Доган и групирания около него 

елит на българските турци за контрол над турския национализъм и ислямския 

фундаментализъм ще намалеят значително. Възможно е и в България да се поя-

вят терористични ядра. Още повече, че това е в изгода на доминиращите в све-

товен мащаб (конкретно и в България) американски англосаксонски и амери-

кански еврейски елити.353 Оформянето на такива ядра, обаче, все още не озна-

чава етническа война. Ние се опазихме от етническа война в най-рисковия пе-

риод – по време на така наречения "Възродителен процес" и непосредствено 

след 10.11.1989 год. Дано се опазим и сега! Защото при нова световна икономи-

ческа криза, ситуацията става извънредно рискова! 

 

  

                                                           
352

 Международната ситуация също стратегически е в полза на Л. Местан. Американски-

ят англосаксонски и американският еврейски елити подкрепят образуването на кюрдска 

държава. Такава на практика вече е създадена на територията на Ирак. Възможно е под 

международен натиск да се създадат автономни държавни образования и в Сирия и Турция. 

В този случай "отдушник" на турския национализъм е искане за създаване на автономни 

общности в Източните Родопи и Лудогорието. Това би било своеобразна "компенсация" за 

Турция, ако тя даде автономия на своите кюрди. 
353

 В тяхна изгода е, защото американският англосаксонски и американският еврейски 

елити продължават упоритата си война срещу европейските, и в частност – балканските 

елити. 
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Заключение 

Много бихме се радвали, ако животът опровергае нашите очаквания за све-

товна икономическа криза и световна ядрена война в близкото бъдеще. Дай бо-

же световната икономическа криза 2008-2012 год. да е кризата на преход от 

първата към втората дълга вълна на Кондратиев в сегашния цикъл на еволюция 

на световния пазар! Дай боже войните, които водят американския англосаксон-

ски и американския еврейски елити в Афганистан, Ирак, Сирия, Либия, Украй-

на и т.н., да изиграят ролята на световна война, без да се стига до ядрената ѝ 

фаза! Но не сме оптимисти за бъдещето на човечеството! 
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Приложение 1. Каква е ролята на "неолибералната"  
идеология за модела на икономическа трансформация  

в България след 10.11.1989 год.? 

След 10.11.1989 год. "неолибералната" идеология става контрапункт на 

"провалилата" се "комунистическа" идеология. В периода на "социализма" в 

България централизацията на капитала чрез използване на политическо насилие 

след 09.09.1944 год. изиграва силно положителна роля за утвърждаването на 

капиталистическия начин на производство. За много кратък исторически пери-

од е разкъсана връзката на непосредствения производител с неговите средства 

за производство, експроприирана е дребната собственост и масата от населени-

ето са превърнати насилствено в наемни работници. А това е същността на ге-

незиса, на раждането на капитализма. Защото капитализмът, обратно на общоп-

риетото мнение, не означава частна собственост, а унищожаване на частната 

собственост на масата от населението. Преходът от просто стоково производс-

тво към разширено капиталистическо производство е свързан с експроприира-

нето на частната собственост на масата от населението и превръщането му в 

наемна работна сила. Кога става това в България? Става първите две десетиле-

тия след 9 септември 1944 год.354 

Средата на 70-те години е "пикът" на съветския държавен капитализъм.355 

Тази форма на държавен капитализъм през 70-години изчерпва своите възмож-

                                                           
354

 Този процес на експроприация на непосредствения производител, както отбелязва 

Маркс, е див и варварски. Твърдим, че в България, при "социализма", колкото и това да 

звучи цинично за жертвите на експроприацията и насилието, този процес протича сравни-

телно "цивилизовано". В Англия по времето на генезиса на капитализма трудовите лагери 

са десетки пъти повече, отколкото в България, и то при два пъти по-малобройно население. 

В България загиналите в този период са около 20 хиляди, и то в резултат на гражданска 

война, а в Англия за приблизително същият период – например по времето на Хенри VIII, 

са екзекутирани около 74 хиляди души скитници. Да не забравяме и това, че там генезисът 

на капитализма продължава повече от два века. Така че страданията на английския народ са 

десетократно, дори стократно по-големи, отколкото на българския народ по времето на 

генезиса на капитализма. А ако прибавим и милионите жертви на възхода на англосаксонс-

кия капитализъм в Ирландия, Индия, Америка, Африка и Азия, тезата за относителната 

"цивилизованост" на генезиса на капитализма в България е още по-очевидна. Но за разли-

ка от българския елит, английският елит не се отказва от своята история, въпреки нейната 

диващина и варварство. Англичаните не отхвърлят едни или други нейни периоди като 

изкуствени, фалшиви и т.н. 
355

 Изследванията в докторската дисертация на Г. Найденов, защитена през 1982 год. на 

производителността и ефективността на обществения труд и на фондоемкостта на нацио-

налния доход красноречиво го показват. Виж: Найденов, Г. Субективния фактор и обектив-

ните възможности на социализма в НРБ. Изд. "Наука и изкуство", С., 1984, стр. 63-70. 
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ности. В края на осемдесетте години българската управляваща класа – номенк-

латурата на БКП, банкрутира като собственик на националния капитал, за което 

красноречиво доказателство е обявяването на мораториум върху плащанията по 

външния дълг от правителството на Луканов. В това само по себе си няма нищо 

лошо. Съветският държавен капитализъм е естествена и закономерна фаза в 

развитието на капиталистическия начин на производство в България. Той е една 

дълга вълна на Кондратиев. През средата на 70-те години той стига върха на 

възходящата си фаза и след това започна нисходящата фаза, което закономерно 

води в края на 80-те години до банкрут на съвкупния капиталист. Предстои 

процес на трансформация на съветския държавен капитализъм в корпоративен 

държавен капитализъм и съответно превръщане на съвкупния капиталист – но-

менклатурата на БКП, в съвкупност от капиталисти – тоест процес, от една 

страна, на дисперсия на едрия централизиран държавно монополистичен капи-

тал, а от друга страна на концентрация на създадените индивидуални капита-

ли. И тук стои въпросът – как това да стане? В публичното пространство предс-

тоящата трансформация се представя като преход от "социализъм" към капи-

тализъм и от "планова" към "пазарна" икономика. Двете дихотомии, обаче 

имат единствено и само идеологическо значение.356 

Непосредствено след преврата на 10.11.1989 год. много икономисти от мла-

дото и средното поколение започват успешна пропагандна дейност в полза на 

икономическия либерализъм.357 Те успяват да наложат в общественото съзнание 

представа, че съветският държавен капитализъм сам по себе си е нерационален, 

фалшив, изкуствено наложен модел на икономическо развитие в България, кой-

то се е "провалил" поради конструктивните си недостатъци. И ето сега, когато 

нашето общество най-сетне е прозряло "истината" – че единствено икономиче-

ският либерализъм (съчетан с политически либерализъм), води до икономичес-

ки просперитет и благоденствие, е достатъчно да преодолеем съпротивата на 

"лошите" комунисти, да направим приватизация и икономиката ни ще "цъфне и 

върже". На практика с помощта на тези "десни" икономисти управляващата 

класа – комунистическата номенклатура, отново, както преди половин век, за-

действа мощния архетип "черно минало – светло бъдеще" и архетипа "изкупи-

телна жертва". Но докато преди половин век "черното минало" е капитализмът, 

то сега това е "комунизмът". Докато преди половин век "светлото бъдеще" е 

"социализмът", то сега това е "демокрацията. Докато преди половин век "винов-

ниците" са "фашистите", то сега са "комунистите". 

"Либералните" икономисти обслужват интересите на комунистическата но-

менклатура не само идеологически, но и практически. Как? Като най-активно 

                                                           
356

 Относно идеологическия характер на двете дихотомии виж: Найденов, Г. Стогодиш-

ната парадигма. Издателски комплекс – УНСС, С., 2015, стр. 302, 303. 
357

 Например Емил Хърсев, Венцислав Димитров, Венцислав Антонов, Иван Костов, 

Иван Пушкаров, Румен Аврамов, Димитър Луджев и мн. др. 
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участват в провеждане на нейната стратегия на ценовите шокове. Чрез три 

поредни ценови шока – 1990/91, 1994 и 1996/97 год. комунистическата номенк-

латура обезценява спестяванията на българското гражданство и ликвидира кре-

дитните си задължения към него, декапитализира държавните предприятия, 

използвайки ги като "помпа" за изсмукване на паричната маса и прехвърля вър-

ху българските данъкоплатци своите парични задължения – 10 милиарда долара 

външен дълг, плащания по изпразнените от нея пенсионни и здравноосигури-

телни фондове и пр. В реализиране на стратегията на ценовите шокове "ли-

бералните" икономисти изиграват възлова роля. Например при първия ценови 

шок Иван Костов е финансов министър, Иван Пушкаров е министър на иконо-

миката, Димитър Луджев е вицепремиер и пр. Вместо да обявят фалит на банк-

рутиралия собственик – комунистическата номенклатура, те обявяват фалит на 

неговия кредитор – българското гражданство. Вместо да реализират трансфор-

мация на икономиката чрез бърза приватизация, те блокират трансформацията, 

използвайки цялата мощ на държавата. 

Съвсем естествено е управляващата класа да прави всичко възможно от съв-

купен капиталист да се превърне в съвкупност от капиталисти, прехвърляйки 

върху данъкоплатеца своите дългове – ние и в момента плащаме нейния външен 

дълг, пълним изпразнените от нея пенсионни, здравноосигурителни фондове и т.н. 

Стратегията на ценовите шокове като изключително ефективен метод за 

концентрация на капитала се използва навсякъде по света, през всички 

етапи на капитализма. Впрочем използва се и при съсловните общества. 

Самата Българска комунистическа партия непосредствено след Втората светов-

на война, първо, също извършва мащабен грабеж – имаме предвид национали-

зацията. А след това прилага и ценови шокове, например при обмяната на пари-

те. През 70-те и 80-те години номенклатурата на БКП прилага микроценови 

шокове, като при всеки величината на инфлацията е няколко десетки процента. 

През 1980-81 и 1987-88 год. тя се опитва да проведе сериозен ценови шок – по 

административен път неколкократно увеличение на цените, но и двата опита са 

неуспешни. Така че тази стратегия всъщност е традиционна за управлява-

щите класи по принцип. И особено в условията на социална трансформация, 

когато стават не само съществени промени във формата на собственост, а и в 

субектите на собствеността. Но, разбира се, грабежът в България в сравнение с 

другите бивши "социалистически" страни е уникален. България, заедно с Русия 

и Румъния, образуват група бивши "социалистически" страни, които през 90-те 

години реализират възможно най-бруталния и с най-висока социална цена ва-

риант на социална трансформация. 

Стои въпросът – тогава – 1990-1991 год., възможна ли е социална трансфор-

мация чрез либерални методи? Например възможен ли е предложеният от  

Г. Найденов през 1990 год. вариант – тъй като номенклатурата на БКП е банк-

рутирала като собственик на националния капитал, тя да обяви фалит и чрез 
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бърза приватизация на нейната собственост, която е на стойност около 30 млрд. 

долара, от постъпленията да се изплати външният ѝ дълг – на стойност 10 млрд. 

долара, да се възстановят изпразнените от нея пенсионни и здравноосигурител-

ни фондове, да се изплати рентата на земята за нейното владеене през послед-

ните няколко десетилетия и т.н.358 Възможно ли е да се реализира друг, разли-

чен от централизираното административно скокообразно повишаване на цени-

те, вариант на постигане на пазарно равновесие?359 И съответно можеха ли 

"десните" – афиширащи се като либерали икономисти, и другите учени от об-

ществените науки да окажат публичен натиск за реализиране на либерален 

вариант на социална трансформация? 

Очевидно е, че вариантът – комунистическата номенклатура да обяви фалит 

(което е либерален вариант на социална трансформация) е абсолютно неприем-

лив за нея. Защото при този вариант управляващата класа губи възможността да 

концентрира около 35 млрд. долара – материални активи и спестявания на на-

селението. Но защо тя не реализира поне програмата на Ричард Ран и Роналд 

Ът, в създаването на която самите те – "десните" икономисти участваха? Каква 

е тази програма? 

Непосредствено след 10.11.1989 г. правителството на България се обръща 

към фондацията на Националната камара на САЩ с молба за помощ в изработ-

ването на стратегията на реформите. Фондацията откликва на молбата, събира 

екип от американски експерти от деловите и академичните среди, който през 

август 1990 г. посещава България и със съдействието на български партньори 

изработва програма за реформи – така наречената програма на Ран и Ът.360 В 

                                                           
358

 Виж: Найденов, Г. Ще обяви ли номенклатурата фалит? Сп. "Отечество", №5, 1990; 

Найденов, Г. Какво става? Изд. "Кос-Ком", С., 1991. 
359

 Стартът на антилибералната стратегия на ценовите шокове е даден на 29.01.1991 год. 

с Постановление №8 за "Либерализация на цените и социална защита на населението" на 

коалиционното правителство на БСП и СДС на Димитър Попов. Много забавно е, че и след 

преврата на 10.11.1989 год. се използват същите манипулационни техники като преди него. 

Когато правителствата на Т. Живков вдигат, макар и с десет, или малко повече, проценти 

цените на стоките, те също наричат постановленията с обратни на тяхната същност имена. 

При един от микроценовите шокове постановлението се нарича "За корекция на цените (а 

не повишаване) и за повишаване (а не понижаване) на жизненото равнище на населението". 

Новите "демократи" – Иван Костов, Иван Пушкаров, Димитър Луджев, Александър Томов и 

др., прилагат същата техника – те наричат администвативното – в пъти повишение на цени-

те, блокирало либералния път на трансформация – "либерализация" на цените. 
360

 Виж: Ран, Р., Р. Ът. Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към па-

зарна икономика в България, подготвен от Фондацията на Националната камара на САЩ за 

Народна Република България. Изд. "National Chamber Foundation", Октомври 1990. От бъл-

гарска страна в изработването на програмата участват икономисти, които през 90-те години 

изиграват възлова роля в трансформацията на икономиката, например И. Костов, И. Анге-

лов, И. Пушкаров, С. Стоилов, Б. Славейков, В. Антонов, Р. Аврамов, В. Димитров, Р. Геор-

гиев, Д. Костов, Е. Хърсев, А. Папаризов, О. Пишев, X. Вучева и др. Тези хора са имали 

представа от модела на трансформация чрез бърза приватизация. Това, че тласкат промяна-
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програмата са предложени три групи реформи според приоритетите на пробле-

мите: 1. За незабавно прилагане; 2. За прилагане в средносрочен план; 3. За 

прилагане в по-дългосрочен план. 

От първата група – за незабавно прилагане – първото нещо, което се препо-

ръчва на правителството, е "Да се приеме и започне приватизационна програма, 

включително и на селското стопанство".361 В програмата е записано, че тази 

мярка е абсолютно необходима, за да може да функционира пазарната система. 

Заедно с други четири приоритетни мерки се предлага приватизацията да за-

почне не по-късно от края на 1990 год. "Като се има предвид тяхната значимост, 

те могат, ако трябва, да се прилагат частично с извънредни мерки според теку-

щите нужди, като законодателното оформяне се извърши по-късно."362 В прог-

рамата са набелязани основните мерки от организационно и законодателно ес-

тество, които трябва да се извършат в процеса на приватизация; фиксирано е 

какви обекти трябва да се приватизират на първия тур; разгледани са основните 

механизми (пет вида), които да се използват при приватизацията; набелязани са 

необходимите промени в административната среда, които ще помогнат за ус-

пешното извършване на приватизацията. В програмата не е фиксиран извънред-

но важният момент, че чрез приватизацията трябва да се осигури изплащането 

на външния и вътрешния дълг и да се наберат средства за пенсионните и осигу-

рителните фондове. Но все пак единият от предложените механизми за прива-

тизация е размяна на дълг срещу собственост, като е отбелязано, че "Той има 

предимството, че намалява външния дълг и необходимата за обслужването му 

валута".363 Програмата на Ран и Ът по един много добър начин очертава конту-

рите на необходимите реформи за "преход към пазарна икономика". В програ-

мата изрично е подчертан приоритетът на бързата и всеобхватна приватизация 

за успеха на икономическата реформа. Вижда се, че политическият елит в Бъл-

гария още от началото на реформите разполага с концептуална схема за ефек-

тивна трансформация на икономическата система. 

При нейното реализиране управляващата класа губи възможност за концен-

трация на около 17-18 млрд. долара – сумата на ресурса, който ще отиде за изп-

лащане на външния дълг плюс невъзможността да се ограбят спестяванията на 

населението, които щяха да остават в него под формата на акции на приватизи-

ращите са предприятия. Но все пак за нея остава за присвояване сума с подобен 

размер – около 17-18 млрд. долара. А е очевидно, че от "обществена" гледна 

точка вариантът на реализиране на програмата Ран и Ът е безкрайно по-

                                                                                                                                           
та по посока на ценовите шокове, е резултат не на необразованост и липса на компетент-

ност, а на избор на социална роля. 
361

 Пак там, стр. 1, 2. 
362

 Пак там. 
363

 Пак там, стр. 1-5. Много важен момент е, че се предвижда изплащането на външния 

дълг да става не само от постъпленията при приватизацията, но и чрез суапови сделки – 

тоест размяна на дълг срещу собственост. 



278 

благоприятен – западният капитал влиза в нашата икономика непосредствено и 

масово, нейното преструктуриране става в много по-кратък времеви период, 

няма да има ценови шокове и в голяма степен се запазва жизненото равнище на 

населението. 

Уви, през 90-те години "десните" икономисти дори и не помислят за либера-

лен вариант на икономическа трансформация. Те с ентусиазъм подкрепят стра-

тегията на комунистическата номенклатура на ценови шокове. Това поведение 

на либералните икономисти е недостойно. Вече повече от четвърт век през го-

дини на конфликтни ситуации, когато е обществено необходимо да се защитава 

либерален вариант на социална трансформация, като например през 90-те годи-

ни, "десните" икономисти мълчат или дори защитават антилиберални варианти 

на трансформация. "Десните" икономисти извършват предателство спрямо 

тяхната икономическа идеология. 

Защо "десните" икономисти не защитават икономическия либерализъм в 

точките на бифуркация?364 Може би защото, поставени на високи постове, не 

смеят да отстояват възгледите си? Уви – не! Не този недостоен, но разбираем 

мотив, е причина за тяхното поведение.365 Причината е, че те, напълно индокт-

ринирани с идеологемите на световния капитал, изобщо не разбират какво пра-

вят. Защо смятаме така? 

През 2010 год. Г. Найденов провежда няколко интересни разговора. Първият 

разговор е с "ляв" икономист – Иван Ангелов – един безспорно квалифициран и 

утвърден учен. Той публикува голяма студия в научните трудове на УНСС, в 

която прави много добър анализ на икономическото развитие на България след 

10.11.1989 год. Странно впечатление, обаче прави моралният патос, с който 

той осъжда водената в този период държавна политика, довела до икономичес-

ки крах, до бедност и нищета. Ето защо Г. Найденов написва по публикувания 

мейл писмо, в което му задава два въпроса: а) след като самият той е участвал 

във формирането на тази държавна политика, защо я осъжда; б) той е един от 

участниците в изработването на програмата на Ран и Ът, а в нито една от него-

вите публикации не защитава този, макар и компромисен, но все пак либера-

лен вариант на социална трансформация. Освен това той не се противопоставя 

или критикува проведената стратегия на ценовите шокове. Отговорът му е, че: 
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 Сега също не защитават икономическия либерализъм. Световната икономическа кри-

за е бифуркационна точка. Но либералните икономисти "скромно" мълчат и не опонират на 

"левите" икономисти, не разкриват че не минимизацията, а обратно – максимизацията на 

ролята на държавата е причина за големия мащаб на сегашната криза. Виж: Световната 

криза и икономическото развитие. Том 1, 2, 3. Изд. "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010 
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 Другата важна причина е, че ставайки част от управляващата класа, "либералните" 

икономисти следват плътно класовия си инстинкт. А той е – използване на цялата мощ на 

държавната власт за централизация и концентрация на капитала. Тоест, стремеж към мак-

симизация, а не минимизация на ролята на държавата в процеса на трансформация на ико-

номическата система. 
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а) той не е участвал във формирането на държавната политика след 10.11.1989 

год., което не е вярно;366 б) сложили са му името, но той не е участвал в изра-

ботването на програмата на Ран и Ът и във всички свои публикации той осъжда 

стратегията на ценовите шокове. Уви, и това не е вярно! 

Така че този разговор се оказва безплоден. Но се установява нещо много ин-

тересно – И. Ангелов се срамува, че е участвал в изработването на програмата 

Ран и Ът. Това от една страна е странно – защото това е една добра програма.  

А от друга страна – не е чак толкова странно, защото той все пак е "ляв" иконо-

мист и нищо чудно да няма особен афинитет към тази либерална програма. 

Оказва се, обаче, че и "десните" икономисти отричат и се срамуват от учас-

тието си в изработването на програмата на Ран и Ът. Първият разговор на  

Г. Найденов с "десен" икономист е с Румен Аврамов, в чийто семинар по "Сто-

панска история на България" той участва. Г. Найденов му предоставя свой док-

лад, в който обвинява "десните" икономисти участвали в изработването на 

програмата на Ран и Ът, че не са защитавали в публичното пространство този 

либерален вариант на социална трансформация и че в този списък има и него-

вото име. Р. Аврамов казва едно единствено изречение – не съм участвал в из-

работването на програмата на Ран и Ът – техният екип проведе един разговор с 

мен и затова са сложили името ми. Следващият разговор е с Емил Хърсев.  

Г. Найденов, въодушевен от изказване на Е. Хърсев на конференция по повод 

на юбилейна годишнина на министерството на финансите, в което Хърсев иро-

низира ценовия шок 1997 год., му задава три въпроса: а) като участник в изра-

ботването на програмата на Ран и Ът как оценява нейната реалистичност – до-

колко през 1990 год. е възможно управляващата класа да стартира тази програ-

ма, а не стратегията на ценовите шокове (предполага се отговор, че е било въз-

можно, макар и малко вероятно, поради ето такива и такива причини); б) как се 

е чувствал лично той, като либерален икономист и участник в изработването на 

програмата на Ран и Ът, след старта на стратегията на ценовите шокове (пред-

полага се отговор, че се е чувствал много зле); в) защо не е критикувал в пуб-

личното пространство стратегията на ценовите шокове (предполага се отговор – 

поради лоялност към назначилите го на висок държавен пост). Отговорът на  

Е. Хърсев е шокиращ – тази програма е пълен боклук и е била изработена от 

комунистите. Това последното, разбира се, абсолютно не е вярно – най-малко 

"комунистите" имат нещо общо с програмата на Ран и Ът. И защо е този бяс 

към програмата на Ран и Ът? След като си либерален икономист и имаш въз-

можност да участваш в изработването на тази либерална програма за социална 

трансформация, ако с нещо в нейната тактика не си съгласен, защото със стра-

                                                           
366

 Много забавно е, че при едно от представянията на книгата на К. Петков "Феноменът 

Борисов" И. Ангелов при изказването си гордо съобщава, че е бил съветник на шест минис-

тър-председатели на България, преди и след 10.11.1989 год. Дааааааа! Каква избирателна 

памет има този наш икономист! 
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тегията ѝ не може да не си съгласен, просто критикувай и прави предложения 

за подобряването ѝ. 

Разговорите с тримата икономисти показват, че стратегията на ценовите шо-

кове през 90-те години е била безалтернативна. След като дори сега, такива 

водещи, компетентни професионалисти като изброените имат подчертано нега-

тивно отношение към този макар и компромисен, но все пак либерален вари-

ант на социална трансформация, при това изработен от екип на Фондацията на 

Националната Камара на САЩ, и съответно подкрепян от американското пра-

вителство (а трябва да подчертаем, че още тогава чувството за васалитет на на-

шия елит към американския англосаксонски и американския еврейски елити 

вече е много силно), то е очевидно, че не е имало никакъв шанс научният елит 

да въздейства върху политическия елит за прилагането на либерална стратегия 

на социална трансформация.367 Самосъзнанието на субективния фактор в Бъл-

гария в този период абсолютно еднозначно е предопределило като единствен 

възможен вариант варианта на ценовите шокове. 

Дадохме примери с икономисти. Но казаното се отнася за социалните науки 

като цяло. За целият период на "преход" след 10.11.1989 год., също както насе-

лението и политическия елит, учените в социалните науки тълкуват близкото 

минало и прехода квазиетнически – "десните" чрез идеологемите "тоталитари-

зъм" и "комунизъм", "левите" основно чрез идеологемата "държавен социали-

зъм". Тези идеологеми са развивани в рамките на лениновата теоретична пара-

дигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост". 

Тоест, в рамките на създадената от В. И. Ленин парадигма, че Октомврийската 

революция 1917 год. в Русия е антибуржоазна, "социалистическа" революция, 

че възникналия в резултат от нея обществен строй – "социализъм", е коренно 

различен от капитализма и че държавната собственост е станала "обществена". 

Плътното придържане на "десни" и "леви" идеолози и политици към ленино-

вата парадигма изиграва сериозна роля за насъскването на "червения" и "синия" 

електорати, за отклоняване на тяхното внимание от защита на икономическите 

им интереси, и създава възможност на елита да реализира стратегията на цено-

вите шокове. Тези идеологеми позволяват отново, както и след 9.09.1944 год. да 

се реактивират архетипите "черно минало – светло бъдеще" и "изкупителна 

жертва", енергията на народната маса да се насочва към търсене на "виновни-

те", а не към съзидателни преобразования. 

Отделно идеологемите са и морално оправдание на стратегията на ценовите 

шокове, защото ако е вярна лениновата теоретична парадигма (забавно е как не 

се намери поне един учен-антикомунист, който да се усъмни във верността на 

лениновата теоретична парадигма), то тогава кой е виновен за икономическия 

                                                           
367

 Не твърдим, че една либерална стратегия на социална трансформация, сама по себе 

си, е "идеален" вариант. Но е несъмнено, че стратегията на ценовите шокове е възможно 

най-несполучливият вариант за трансформиране на икономиката. 
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банкрут в края на 80-те? Виновен е собственикът на националния капитал – 

българският народ. Следователно на кого трябва да се обяви фалит – ами на 

него – на виновника. Което и става чрез стратегията на ценовите шокове. Сле-

дователно тази стратегия е "морално оправдана и социално справедлива". 

Страда този, който е виновен – собственикът на националния капитал – българ-

ският народ?! 

Разбира се, всяко правило има изключения. В България трима учени изцяло 

излизат извън рамките на официалната идеология – Г. Найденов, с работите си 

преди 10.11.1989 год. за държавната собственост, в които разглежда същността 

на отношенията на собственост при така наречения "социализъм" като отноше-

ния на отчуждаване и присвояване на принаден продукт между социални су-

бекти (държавата и наемната работна сила) и публикуваната в монографията 

"Какво става" алтернативна на лениновата парадигма "буржоазна революция, 

държавен капитализъм, групова собственост"368, Петя Пачкова – с монография-

та си за елита на прехода369 и Минчо Христов370. 

Има и една друга група автори, които използвайки терминологията на теори-

ите за модернизацията, в конкретните си изследвания практически също изли-

зат извън лениновата парадигма. Това са социолозите Иван Чалъков в изследва-

нията си върху предприемачеството371, Иво Христов в изследването си на пра-

восъдната система372, Духомир Минев в изследванията си на същността на пре-

хода373 и философът Димитър Цацов в изследването си на континуитета на бъл-

гарската философия374. 

Има и един друг много интересен случай – на икономистта Румен Аврамов. 

При него има много ясно изразено противоречие между идеология и съдържа-

ние на конкретните му изследвания. Придържайки се към терминологията на 

официалната идеология (разбира се оценявайки отрицателно "социализма", за-

щото той е либерал), в конкретните си изследвания по стопанска история на 

България той показва историческия континуитет на стопанското развитие на 
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 Виж например: Найденов, Г. Субектните противоречия при държавната форма на 

собственост. В: Икономическият механизъм и стратегията на социално-икономическо раз-

витие. С., 1988; Найденов, Г. Какво става? Изд. "ВИКОМ-КОС", С., 1991; Найденов, Г. Сто-

годишната парадигма. Институт по социология, БАН, С., 2003. 
369

 Пачкова, П. Елитът на прехода. Изд. "М8М", С., 2003. 
370

 Христов, М. Социализъм и преход към пазарно общество в България. Изд. "Аван-

гард", С., 2003. 
371

 Например неговите текстове В: Чалъков, И., А. Бунжолов, И.Христов и др. Мрежите 

на прехода – какво всъщност се случи в България след 1989 г. Изд. "Изток-запад, С., 2008. 
372

 Виж например: Христов, И. Право и модерност. Изд. "Кротал", С., 2003. 
373

 Минев, Д., П. Кабакчиева. Преходът, елити, стратегии. УИ "Св. Климент Охридски", 

С., 1996. 
374

 Цацов, Д. Линии на кохерентност в българската философска история. В: Философия-

та като призвание. АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2010. 
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страната и приемствеността в държавната икономическа политика.375 С което 

реално "подкопава" визията за "разкъсване" на историческото време от "социа-

листическата" революция. 

Има и няколко автора, които откъслечно споменават, че обществото в Бълга-

рия не е било "истински социализъм", а е било държавен капитализъм, но те са 

изцяло в рамките на концепцията за "предадената революция" и писаното от тях 

има изцяло идеологически, а не научен характер.376 

Длъжни сме да споменем още двама автори, които имаха научния потенциал 

да излязат извън рамките на лениновата парадигма и да аргументират либера-

лен вариант на социална трансформация. Първият е икономистът Георги Пет-

ров, който преди 10.11.1989 год. е най-сериозният защитник в България на теза-

та, че на "социализма" са присъщи парично-стоковите отношения. Макар и в 

идеологическа форма, тази теза е един от малкото опити да се прокарва мате-

риалистическо разбиране за икономическите процеси. При последния опит по 

времето на съветския държавен капитализъм – 1987-1988 год., на управляваща-

та класа да нанесе сериозен ценови шок, той публикува много остра и аргумен-

тирана статия против този опит и неговата идеологическа обосновка.377 За съ-

жаление след 10.11.1989 год. той не разви научния си потенциал и остана в 

рамките на господстващите идеологеми.378 

Другият учен е Георги Костов. След първия ценови шок 1991 год. той пуб-

ликува отлична статия в сп. "Ново време" против стратегията на ценовите шо-

кове.379 Но по това време той вече е възрастен и болен. С тази статия се прик-

лючва опитът му да се противопостави на стратегията на ценовите шокове. Об-

ръщаме се с молба към вас, уважаеми колеги, ако познавате публикациите на 

други учени, критикували стратегията на ценовите шокове, или излизащи извън 

рамките на лениновата парадигма, или защитавали икономическия либерализъм 

в периоди на бифуркация, да ни информирате по мейла, защото добре осъзна-

ваме, че може да има пропуски в изброените автори. 

Изрично искаме да подчертаем, че критиката ни към "десните" икономисти 

се отнася за тяхното поведение по време на бифуркация – в България 1990-

1991 год. и 1996-97 год., и в света 2007-2011 год. В периодите на "спокойно" 

развитие, т.е. когато развитието е общо взето еднопосочно, те напълно компе-

тентно и професионално защитават икономическия либерализъм – и като иде-

ология, и като държавна политика. Средното тогава поколение – вече изброени-
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 Стопанският ХХ век на България. Център за либерални стратегии, С., 2001. 
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 Например Здравчев, Х. Защо преходът от капитализъм към социализъм не се осъщес-

тви? Сп. "Понеделник", № 1-2, 2003. 
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номическа мисъл", № 3, 1987. 
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 Виж: Петров, Г. Лъжливите реформи в България. С., 2016. 
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 Костов, Г. Смяната на социално-икономическата система. Сп. "Ново време", № 10, 
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те "десни" икономисти, направи немалко за пропагандиране на "културата" на 

икономическия либерализъм. В тези периоди те имат принос и за утвърждаване на 

либерални държавни политики, тъй като заемаха високи постове в управлението. 

В момента ситуацията е същата. Млади либерални икономисти (или може би 

вече на средна възраст) от "тинк-танковете", като например Георги Ангелов, 

Георги Ганев и др., също много професионално и компетентно защитават пози-

ции на икономически либерализъм. По-възрастното вече поколение "десни" 

икономисти, също защитават политиката на икономическия либерализъм в на-

ционален мащаб. И това е добре, защото всяко правителство, има склонност 

към "ляв" завой, към максимализация на ролята на държавата в икономичес-

ките процеси. А това сега е много рисково! Но за съжаление нито сегашните, 

нито предходните икономисти в момента защитават икономическия либерали-

зъм като глобална икономическа политика. Те "благопристойно" се примиряват 

с вменяваната на либерализма вина за световната икономическа криза, за "про-

вала" на реформите в България и пр. 
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