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Предговор 

Учебникът “Теория и история на цивилизациите” е предназначен за сту-

дентите от специалност „Социология” в ОКС „Бакалавър”, а също и в специ-

алностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в професионално 

направление „Обществени комуникации и информационни науки“. През 

учебната 2014/2015 г. пред тези студенти започна да се чете учебната дис-

циплина “Теория и история на цивилизациите”. 

Основната цел на курса “Теория и история на цивилизациите” е да запоз-

нае студентите с основните закономерности на развитието на локалните, 

световната и глобалната цивилизации, с историята и съвременното развитие 

на няколко значими цивилизации. Разглеждат се и противоречивите отно-

шения между някои от най-мощните цивилизации в съвременността. 

Учебникът се състои от две части. В първата част – “Обща характеристи-

ка на цивилизационното развитие”, в рамките на пет глави се разглеждат 

същността на цивилизационния подход, видовете и етапите в развитието на 

цивилизациите, цивилизационните цикли, факторите за формиране на соци-

алния генотип на цивилизациите, неолитната революция, цивилизационната 

генетика, факторите влияещи върху формирането на генотипа и фенотипа на 

цивилизациите и  т.н. Във втората част – “История и съвременност” в рам-

ките на седем глави се разглеждат историята и съвременните проблеми в 

развитието на няколко най-значими цивилизации. Показва се ролята на за-

падната и китайската цивилизация за формиране облика на глобалната ци-

вилизация. Разкрива се ролята на ислямската и източноправославната циви-

лизации. Разглеждат се противоречивите взаимоотношения между цивили-

зациите. Търси се мястото на българското общество между Изтока и Запада. 

Учебникът е добре илюстрован. В почти всички глави има таблици, кар-

ти, диаграми, схеми и  т.н. В края на учебника са посочени източниците на 
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тази визуализация. Целта е по-добро усвояване и запаметяване на учебния 

материал. 

Придържали сме се към изискването в учебниците да се излагат общоп-

риети знания. Но на някои места сме излагали и собствените си разбирания, 

които са извън парадигмата на официалната наука. В някои глави – напри-

мер за Китайската цивилизация, за българския “преход” и др. привеждаме 

данни от съвместни с доц. К. Харалампиев вече публикувани изследвания с 

използване на статистически методи. Надяваме се, че тези откъслечни 

“вметвания” не променят характера на текста като учебник! 

Позволили сме си малко по-подробно да представим руската цивилизаци-

онна школа. Защото тя има забележителни постижения. А в последните 26 

години постиженията на руските обществени науки се пренебрегват в Бъл-

гария. Този “акцент” не е за сметка на принизяване на постиженията на за-

падните школи. 

Картите, фигурите, таблиците и др. са взети от книгите и учебниците: 

Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, изд. ”Изток/Запад”, С., 2014 г.; 

Бродел, Ф. „Световното време”, изд. „Прозорец”, С., 2005 г.; Бродел, Ф., 

Структурите на всекидневието / Възможното и невъзможното, изд. ”Прозо-

рец”, С.; Кузык, Б.Н., Ю.В. Яковец, Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее, РАН, изд. Институт экономических стратегий, Москва, 2008 г.; 

Коротаев, А.В., Комарова, Н.Л., Халтурина, Д.А., Законы истории – вековые 

циклы и тысячилетные тренды, демография, экономика, войны, изд. ”Ком-

Книга”, Москва, 2007 г.; Гумильов, Л.Н., Конец и вновь начало, Санкт-

Петербург СЗКЭО, Москва „ОНИКС”, 2003 г.; Чижевски, А.Л., Земното ехо 

на слънчевите бури, изд. ”Наука и изкуство”, С., 1984 г.; Льо Гоф, Ж., Циви-

лизацията на средновековния запад, изд. ”Аgata”, С., 1999 г. В края на учеб-
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ника е дадена таблица, където е показано откъде са ползвани фигурите и 

таблиците. 

Изказваме своята благодарност към семейството си – Веселина Кукушева 

и Вихра Найденова. Благодарност и към доц. Калоян Харалампиев за по-

мощта при визуализацията и съгласието да се публикуват части от наши 

съвместни изследвания. 
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Раздел първи: Обща характеристика на цивилизационното развитие. 

 

Първа глава: Същност на цивилизационния подход. 

 

1. Характерни черти на цивилизационния подход 

Цивилизационния подход в изследване на човешката история има вековни 

традиции. За пръв път терминът “цивилизация” се използва от французина 

Оноре Мирабо в средата на XVIII век. С този термин той означава вежливо, 

възпитано поведение, което позволява съвместния живот на градските жите-

ли.1  

По късно шотландецът Адам Фергюсън разглежда цивилизацията като 

степен на развитост на човешките общества. Той определя три етапа в раз-

витието на човечеството. Първият е на дивачеството. При него хората доби-

ват препитанието си чрез събирателство, лов и риболов. Вторият е на варвар-

ството. При него, в резултат от появата на скотовъдството и земеделието се 

появява класовото деление и частната собственост. Правата на частна собст-

веност се защитават от обичая и традицията.2 Третият етап е на цивилизаци-

ята. При него, в резултат на стимулите към натрупване на богатство, към тру-

долюбие и пр., създадени от появата на частната собственост, се появяват за-

наятите, търговията и градския живот. Това е степен, в която става обществе-

но необходимо правата на частна собственост вече да се защитават не само от 

обичая и традицията, но и от закони. 

                                                 
1 Терминът “цивилизация” е с латински произход - civis, което означава „гражданин“. Спо-

ред Норберт Елиас основна заслуга за въвеждане на термина „цивилизованост“ в западно-

европейското дворцово общество има Еразъм Ротердамски. През 1530 год. той публикува 

трактат „За учтивостта в обноските на детето“, която добива голяма популярност. Виж: 

Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация генетични и психогенетични изследвания, изд. 

„Атика“, С., 1999 год., т. 1, стр. 118-125. 
2 Варварството е следователно етап на преход от присвояваща към произвеждаща иконо-

мика 
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Разбирането на А.Фергюсън се утвърждава в обществените науки. Напра-

вени са забележителни изследвания и са публикувани ценни книги в рамките 

на цивилизационния подход и терминология. Най-забележителното изследва-

не е на Л. Морган «Древното общество» (1877 год.).3 Характерно за цивили-

зационния подход става разглеждането на историята на човечеството като 

единен процес, със закономерни степени, през които преминава всяка човеш-

ка общност. 

По късно се появява разбирането за локалните цивилизации. Германецът 

Г. Рюкерт лансира идеята, че човешката история не е единен процес, а се със-

тои от няколко паралелни «потока», които се развиват в голяма степен авто-

номно. (1857 год.) Основен фактор за възникване на обособени «културни 

типове» е религията. Под влияние на религията възникват пет висши «кул-

турни типа» - германо-християнски, източно-християнски, арабски, индийски 

и китайски. 

Г. Рюкерт нарекъл своя подход – органически. Този подход се утвърждава 

в германската наука. Той води до разглеждане на понятието «цивилизация» 

като алтернативно на понятието «култура». Най-ярко този подход се проявява 

в произведението на Шпенглер «Залезът на Запада».4 

Безспорен връх в анализа на човешката история е мащабното произведение 

на Арнолд Тойнби «Постиженията на историята». В това произведение в 

окончателен вид се формира една от най-важните специфики на цивилизаци-

онния подход, а именно че той е своеобразна философия на историята. 

                                                 
3 Л. Морган изследва начина на живот и родствените отношения при ирокезите. 
4 Крайностите в противопоставянето на “култура” и “цивилизация” се дължи на особенос-

тите на формирането на германската нация. Тези крайности не са приети в световната нау-

ка. 
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В качеството си на философия на историята цивилизационния подход 

може, и е играл, важни идеологически функции.5 В момента интересът към 

него е голям, особено сред англосаксонския и руския елити. Англосаксонс-

кият елит се опитва да легитимира в очите на световното обществено мнение 

завоевателните си войни като «Сблъсък на цивилизациите» и най-вече на 

сблъсък на Западната и Ислямската цивилизации.6 Руският елит се опитва да 

консолидира руската нация чрез православието и евразийството. И двата ели-

та влагат значителни средства и медийно внимание на разработването и попу-

ляризирането на цивилизационни изследвания. В Руската федерация в момен-

та учебната дисциплина «Теория и история на цивилизациите» е широко зас-

тъпена в университетското образование. Издадени са чудесни учебници и 

учебни помагала, мултимедийни източници и  т.н. Несъмнено е, че руската 

цивилизационна школа понастоящем има високи постижения. Ние ще предс-

тавим тези постижения. Ще използваме и новата терминология, която руската 

цивилизационна школа лансира. В същото време ще отбележим и някои ре-

зерви и критики по отношение на нейното идеологемно използване.  

Една от новите идеи в цивилизационния подход, предложен от руската 

школа, е триединното определение на същността на цивилизациите. Тоест, 

терминът “цивилизация” може да се употребява: 

а) За означаване на общочовешката история от времето, когато първите 

човешки общности преминават от присвояваща към произвеждаща икономи-

ка – преди около 10000 години, тоест в осмото хилядолетие преди новата ера. 

След така наречената “неолитна революция”, става възможно съхраняване и 

предаване от поколение на поколение на натрупания емпиричен опит на чове-

                                                 
5 Включително и много реакционни. Постижения на цивилизационния подход са използва-

ни за да се доказва “превъзходството” на бялата раса и “мисията” на белия човек да „циви-

лизова” „варварските” народи. 
6 Така се нарича много популярната статия, а впоследствие и книга на Самюъл Хънтингтън. 
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чеството, става възможно чрез обичаите, традициите, религията, писмеността, 

изкуството и пр. да се “омекотяват” нравите и хората да живеят съвместно в 

по-големи от рода човешки общности. Тази употреба на термина се означава с 

понятието “глобална цивилизация”. Въпреки сравнителната изолираност на 

човешките общности и обикновено враждебните им отношения при контакти-

те, още тогава между тях има размяна на блага и социален опит. 

б) За означаване на определен етап от развитието на глобалната цивилиза-

ция. Глобалната цивилизация преминава през различни фази, които се разли-

чават една от друга, по своята материална и духовна култура, по обществено-

политическата си организация, по “свързаността” на отделните човешки ареа-

ли и пр. Тези етапи в развитието на глобалната цивилизация, тази употреба на 

термина се означава с понятието “световна цивилизация”. Тоест с тази тер-

мин с означава глобалната цивилизация на определен, качествено обособен 

етап от своето развитие. 

в) За означаване на най-големите човешки общности. В историческото 

време понякога по-кратко, но понякога за хилядолетия са съществували из-

вънредно големи общности от хора, етноси и народи, обединени от истори-

ческата съдба, от икономически и геополитически интереси, от религията, 

обичаите и традициите и пр. Тази употреба на термина се означава с понятие-

то “локална цивилизация”. Някои локални цивилизации изчезват от истори-

ческата арена без следа, други загиват, но предават своето културно наследст-

во на новопоявили се локални цивилизации, трети се размножават и пр. Мно-

гообразието на локалните цивилизации, техния “естествен отбор” позволява 

на човечеството да оцелява и да се адаптира към измененията на природната и 

социална среда. 

За локалните цивилизаци трябва да се отбележи, че: 
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- Ядро на една локална цивилизация е културата, тоест съвкупността от 

ценности, норми, институции, стереотипи за поведение, начин на живот, оби-

чаи, традиции и  т.н. общи за обитаващите територията на цивилизацията хо-

ра. Ядро на културата, от своя страна е религията. Затова повечето автори 

определят различните видове локални цивилизации според доминиращата в 

тях религия; 

- Цивилизацията е широка, включваща множество индивиди, групи, етно-

си, народности, дори държави, общност. Но въпреки многообразието тя има 

интегритет. Тоест тя е тоталност, защото въпреки различията, противоречи-

ята, конфликтите на съставящите я субекти, всички те принадлежат към едно 

и също културно пространство; 

- За разлика от границите на държавите, пространствените и времевите 

граници на цивилизациите не са точно очертани. Между различните цивили-

зации има припокриване както в пространството, така и във времето; 

- Цивилизациите са най-дълговечните човешки общностти. Държави и 

империи, влизащи в пространството на една цивилизация се раждат и умират, 

но цивилизацията продължава да съществува. Но в същото време, макар и в 

друг времеви мащаб, всяка локална цивилизаци също има своя динамика, ета-

пи на развитие и край. 

В изучаването на локалните цивилизации човешкият гений има забележи-

телни постижения. Ще разгледаме две концепции – по-накратно концепцията 

на Освалд Шпенглер, и по-обстойно на Арнълд Тойнби. Техните научни тру-

дове са своеобразен връх в изучаването на локалните цивилизации. Послед-

ната и предпоследната световни цивилизации най-обстойно и задълбочено 

са изследвани от забележителния френски учен Фердинанд Бродел. 
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2. Видове и етапи в развитието на цивилизациите – концепцията на 

О. Шпенглер (1880-1936) 

Освалд Шпенглер е най-яркия представител на немската цивилизационна 

школа. А тя заема особено място в парадигмата на цивилизационния подход. 

Поради това, макар и накратко ще разгледаме възгледите на този виден нем-

ски учен. 

Неговата книга “Залезът на Запада” предизвиква бурен интерес. Шпенг-

лер е последовател на Ницше и на философията на живота и затова нацисти-

те се опитват да го привлекат към своята кауза. Той отказва и е обявен за 

контрареволюционер, книгите му са иззети и името му е забранено да се 

споменава. 

Изходно понятие в разбиранията на Шпенглер е понятието живот. Той 

рязко противопоставя органичната на неорганичната природа. Неразривно 

свързани с това понятие са понятията време, душа, съдба. Той разглежда 

тези понятия като синоними, означаващи нещото, което не се поддава на 

определение. Те са първофеномен на живота. Живото – първофеномена, 

има спонтанен порив към преминаване на своя цикъл и проявление на има-

нентната си форма. Всеки първофеномен има собствен ритъм и такт. Оттук 

идва и неговото разбиране за “култура”. Шпенглер противопоставя култу-

рата на цивилизацията.7 Всяка култура, според него, е жив организъм. Тя 

се характеризира със: а) своето единство; б) своята обособеност от другите 

“култури”. В обсега на една култура спада всичко, което един “народ”, тоест 

една социална общност свързана със собствен ритъм и имаща своя “душа”, 

твори. Той не дели културата на материална и духовна. Няма единна общо-

                                                 
7 Различията в немското, от една страна и западноевропейското разбиране за понятията 

„култура“ и „цивилизация“, от друга страна, са разгледани подробно от Норберт Елиас в 

изследването му „Относно процеса на цивилизация генетични и психогенетични изследва-

ния“, изд. „Атика“, С., 1999 год., т. 1, стр. 65-116. 
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човешка култура. Има множество различни култури. “Аз виждам – пише 

той - на местото на монотонната картина на еднолинейната световна история 

… феномена на множество мощни култури …, всяка от които предава на 

своя материал, човешката природа, своята собствена форма, всяка от които 

притежава своя собствена идея, свои собствени страсти, свой собствен жи-

вот, воля, маниер за възприемане на нещата, своя собствена смърт. ”Шпенг-

лер изброява осем такива култури. Това са египетската, индийската, вави-

лонската, китайската, гръко-римската, която той нарича аполоновска, визан-

тийско-арабската, която нарича магическа, западно-европейската, която на-

рича фаустовска и културата на маите. Той очаква възникването на още една 

култура – руско-сибирска.  

Шпенглер счита, че плодотворното сътрудничество между културите не 

е възможно. По-младата култура вземайки нещо от по-старата веднага го 

подчинява на собствения ритъм, такт и вкус. 

Всеки културен организъм има своя собствен, предварително заложен във 

времето жизнен срок. Той зависи от нейния вътрешно присъщ витален ци-

къл. Времето за развитие на културите е обикновено около хилядолетие. 

Умирайки културата се преражда в цивилизация, която е нейната противо-

положност. 

Прехода от култура към цивилизация означава преход от творчество към 

безплодие, от възникване и развитие към окостенелост, от органическа дейс-

твеност към механическа работа. Културата твори в дълбочина, а цивилиза-

цията организира в ширина. За гръко-римската култура този преход се е 

осъществил в епохата на елинизма, а за западната култура през 19 век. Нап-

ример древният Рим не развива аполоновската култура в дълбочина а в ши-

рина, като чрез своите завоевания обхваща цялото средиземноморие. 
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Книгата на Шпенглер оказва силно въздействие върху развитието на ци-

вилизационните теории. Но неговото разбиране за същността на двете поня-

тия – „култура” и „цивилизация” не се приема в науката. 

 

3. Възгледите на Арнълд Тойнби за видовете и динамиката на циви-

лизациите (1889-1975) 

Тойнби е един от най-ярките представители на цивилизационната пара-

дигма. Неговото творчество е колосално – и като обемност и като задълбо-

ченост. 

а) Видове човешки цивилизации 

Изходен пункт на неговата концепция е разбирането му за цивилизации-

те. Според него историческата наука трябва да изследва не историята на от-

делните държави, а по-големи социални образования – цивилизации, от кои-

то нациите са само част. Разбирането на историята на родната му държава – 

Англия, може да стане само ако тя се разглежда като част от западната 

християнска цивилизация. 

* Живи и мъртви цивилизации. Според Тойнби през ХХ век има пет 

живи цивилизации: 

- Западното общество; 

- Православното християнско общество; 

- Ислямското общество; 

- Индуското общество 

- Далекоизточното общество  

Тези пет “живи” цивилизации се намират в родствени отношения с ре-

дица други цивилизации – мъртви, съществували в древността и среднове-

ковието. Например западната и православната християнски цивилизации 

имат своя произход от елинската цивилизация. А тя от минойската циви-
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лизация. Ислямското общество води своя произход от иранското и арабско-

то общество. А те от своя страна – от сириакското общество. А то от своя 

страна – от минойското общество. Така че като цяло има деветнадесет циви-

лизации в древността, средновековието и новото и най-новото време – живи 

и мъртви, които се намират в отношения като родител с потомък. Това са 

западното, православното, иранското и арабското (сега обединени в ислямс-

ко общество), хиндуиското, далекоизточното, елинското, сириакското, ин-

дичното, китаичното, минойското, шумерското, хититското, вавилонското, 

египтичното, андското, мексиканското, юкатанското и маянското общество. 

Тъй като православното християнско общество съществува в две форми – 

православно византийско и православно руско, а далекоизточното като ки-

тайско и корео-японско, живите или мъртви цивилизации стават двадесет и 

една. Освен тях има още два типа цивилизации: 

* Мъртвородени цивилизации. Това са цивилизации при които зароди-

шът се разпада пред предизвикателство, твърде силно за него. Тоест, започ-

нало е възникването на самобитни цивилизации, но те са всмукани още до-

като са в зародиш от по-мощна цивилизация. Има две подобни цивилизации. 

- далекозападна християнска цивилизация – това е цивилизацията на кел-

тите с ядро в Ирландия; 

- скандинавската цивилизация, която както и келтската цивилизация още 

в зародишното и състояние е всмукана от западната християнска цивилиза-

ция. 

* Цивилизации спрели развитието си. Това са цивилизации, които ус-

пешно са се родили, но в един момент са застинали и са спрели развитието 

си. Има три такива цивилизации. И при трите причината за спирането на 

развитието е прекомерно силното предизвикателство на природната среда. 

- полинезийци; 
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- ескимоси; 

- номади. 

Като се прибавят и тези пет, цивилизациите в човешкото развитие стават 

общо двадесет и шест. Кои са етапите през които преминава развитието на 

човешките цивилизации? 

 

б) Етапи на развитие 

Според Тойнби има четири последователни етапа в развитието на циви-

лизациите – възникване, развитие, разпадане и разлагане. 

 

* Възникване на цивилизациите 

Тойнби поставя въпроса – каква е разликата между стотиците примитив-

ни общества изследвани от антропологията и цивилизациите? Тази разли-

ка той вижда в това, че докато при примитивните общества мимикрията 

(имитацията) на множеството е насочена към по-старите поколения, към 

поведението на старейшините, в които се персонифицират миналото и оби-

чаите и това ги превръща в статични общества, то в цивилизациите мно-

жеството имитира действията на творческите личности, на творческо мал-

цинство. В този случай обичаите “не тежат” и обществото е динамично, в 

него се извършва промяна и растеж. Тоест основната разлика е, че прими-

тивните общества са статични, докато цивилизациите са динамични. 

А каква е причината едно примитивно общество да мутира и да се пре-

върне в цивилизация? 

Тойнби отхвърля разбирането, че причината е биологична, тоест расист-

кия възглед, че създатели на цивилизации са нордическите (индоевропейс-

ки) етноси, които се отличават с особени качества. Той показва, че и жълта-

та раса и червената раса са създали забележителни цивилизации. А и по 
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принцип много от цивилизациите са резултат от смесването на различни 

раси. Той отхвърля и възгледа, че причината е в околната среда. Той показ-

ва че цивилизации са възникнали в най-различни природни среди – едни по 

поречията на големите реки, други край океана, трети в степта, четвърти в 

джунглата и т.н. Според него нито биологични – раси, нито географски – 

природоклиматични фактори, сами по себе си са причина за възникване на 

цивилизациите. Причините трябва да се търсят в някакво взаимодействие 

между тези две групи фактори. 

Според Тойнби цивилизациите възникват тогава, когато дадена човешка 

общност в резултат на изменение на природоклиматичните условия е поста-

вена пред невъзможност да оцелява и когато в нея в резултат на предизви-

кателството се появява творческо малцинство, което открива нов начин 

на взаимодействие с околната среда и нов начин на конструиране на социал-

ните взаимоотношения. Мнозинството по пътя на мимикрията подражава на 

малцинството и възниква нов тип човешка общност – цивилизация. И той 

дава примери с възникването на египетската, шумерската, китаичната, маян-

ската, андската и много други цивилизации. 

Предизвикателството може да е резултат не само на неблагоприятни из-

менения във физическата среда, но и в социалната среда. Социалните пре-

дизвикателства могат да бъдат външни, например чужда агресия, могат да 

бъдат и вътрешни, например класови войни, или демографски взрив. 

Предизвикателството от една страна трябва да е достатъчно силно, за да 

предизвика необходимостта от мутация, но от друга страна не трябва да е 

прекомерно, защото тогава може да унищожи човешката общност или циви-

лизацията да бъде мъртво родена, или да спре развитието си. Тойнби нарича 

това правило – закон на златната среда. То гласи “Най-стимулиращото пре-

дизвикателство се намира по средата на недостатъчната и прекалената суро-
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вост”. Проблемът че прекалената суровост на природната или социалната 

среда може да спре развитието Тойнби разглежда в главата за: 

 

* Развитие на цивилизациите. 

Пример за цивилизации спрели развитието си поради прекомерно лошите 

условия на природната среда Тойнби дава с цивилизациите на полинезий-

ците, ескимосите и номадите. Предизвикателствата на морето, на арктичес-

ката пустош и на степта, според него са с “…такава степен на суровост, кои-

то са на границата между степента, която дава стимул за по-нататъшно раз-

витие, и степента, която предполага поражение”.8 За да оцелеят в тези гра-

нични природоклиматични условия, полинезийците, ескимосите и номадите 

изчерпват цялата си психофизическа енергия. Не им остава енергия за твор-

чески актове. Затова при тях няма творческо малцинство, което да тласка 

развитието напред. Пример за цивилизации спрели развитието си поради 

прекомерно голямо предизвикателство на околната социална среда Тойнби 

дава с османлиите, принадлежащи към ислямската цивилизация, но завою-

вали територията на православната християнска цивилизация и спартанците, 

принадлежащи към елинската цивилизация, завоювали териториите на ме-

сенианците. И в двата случая, господстващото малцинство е потопено в оке-

ан от чуждо мнозинство и изразходва цялата си енергия във въоръжения 

контрол над покореното население. При тях също липсва творческо малцин-

ство. 

Ако обаче предизвикателствата на природната и социалната среда са в 

границите на “златната среда”, това означава, че са налице външните усло-

вия за развитие на цивилизацията. Те обаче не са гаранция, че цивилизация-

та ще са развива успешно. Успешно развитие на цивилизациите има тогава, 

                                                 
8 Тойнби, А., Изследване на историята, т. I, изд. ”Захарий Стоянов”, С., 2001 г., стр. 198. 
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когато има последователна поредица от предизвикателства. Успешното 

преодоляване на едно предизвикателство създава предпоставки за възниква-

не на ново предизвикателство. А какъв е критерият за растеж на цивилиза-

цията? Е ли това нейното териториално нарастване? Отговорът на Тойнби 

е отрицателен. Той счита че “По-често географската експанзия е съпътства-

на от фактически упадък и съвпада с….упадъка и разложението”.9 Отрица-

телен е и отговорът дали критерий за развитие е технологическия напре-

дък. Тойнби дава редица примери, на развитие на цивилизациите, като в 

същото време те не бележат напредък в технологиите, както и обратното – 

силно развити технологии, но цивилизациите се намират в разпад. Изводът 

му е, че критерият за растеж не може да се търси навън – в нарастващата 

мощ на човека в овладяването на природната и социалната среда, а трябва да 

се търси навътре в самото общество. Цивилизацията се развива, когато има 

прогрес в социалните отношения и в самия човек. И тук Тойнби изпада в 

плен на своята религиозност. Критерий за растежа на една цивилизация е 

появата в нея на мистично вдъхновени творчески личности. Тези личнос-

ти преобразуват социалната си среда в нова хармония. “Всички дела на со-

циално съзидание – отбелязва Тойнби – са дело или на индивидуален тво-

рец, или най много на творчески малцинства.”10 Ако мнозинството по пътя 

на мимикрията следва творческото малцинство, тогава има растеж на циви-

лизацията. Последователна поредица от предизвикателства и съответно при 

всяко ново предизвикателство появата на творчески личности, действията на 

които се имитират от мнозинството води до растеж на цивилизацията. 

Според Тойнби от десетте съществуващи в момента цивилизации, единс-

твено западната християнска цивилизация се намира в растеж. Другите съ-

                                                 
9 Пак там, стр. 225 
10 Пак там, стр. 251 
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ществуващи цивилизации са православното християнство в Близкия изток, 

издънката му в Русия, ислямското общество, хиндуисткото общество, дале-

коизточното общество в Китай, издънката му в Япония и трите спрели раз-

витието си цивилизации – полинезийската, ескимоската и номадската. 

Шестте от тях, като изключим тези спрели развитието си, вече са преминали 

през разпад и са в етап на разложение. Какво означава разпад на цивилиза-

цията. 

 

* Разпадане на цивилизациите 

Индикатор че обществото е преминало през етапа на разпада е, че тези 

общества вече са преминали през етапа на универсалната държава (импе-

рия). Православното християнство от Близкия изток е преминало през власт-

та на Османската империя, издънката му в Русия през Московското царство, 

хиндуистката цивилизация през империята на могулите, китайската цивили-

зация през империите на могулите и манджурците, японската през шогуната 

на Токугава, исляма през панислямско движение. 

Същността на разпада е провалът на творческото малцинство пред пре-

дизвикателство, провал довел до това че то е загубило творческата си мощ и 

от водач на мнозинството се е превърнало в техен господар, превърнало се 

е в доминиращо малцинство. След като в обществото няма творчество, а 

насилие, мнозинството не имитира малцинството, а се отчуждава от него и 

се бунтува срещу робството си. Мнозинството се превръща в пролетариат. 

Той е от два вида – вътрешен пролетариат – унизен, но непокорен, и вън-

шен пролетариат отвъд границите, който бурно се съпротивлява на опитите 

да бъде присъединен. Обществото загубва социалното си единство. 

А какви са причините довели една цивилизация до разпад? 
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Тойнби отхвърля два популярни възгледа, които той нарича детерминис-

тични. 

Първия е, че всеки жив организъм, а и обществото е такъв, се ражда, раз-

вива, старее и умира. “Това, което е било, трябва да умре, а което е порасна-

ло, трябва да остарее. Такъв е законът на Бог” - казва св. Киприян. Най-ярък 

представител на това разбиране в Новото време е Шпенглер, който го разра-

ботва в книгата си “Залезът на Запада”. Според Тойнби този възглед е неве-

рен, защото “…цивилизациите не са подвластни на биологическите зако-

ни”.11 

Вторият детерминистичен възглед е, че поколенията, сменяйки се едно 

след друго губят своите качества. Хораций пише “Дегенерирали отци – де-

генерирало семе, скоро ще породим долнокачествена раса”. Тойнби счита, 

че тук симптомът се взема за причина. Всъщност е обратното. Не дегенера-

цията на поколенията предизвиква разпада, а разпада предизвиква дегенера-

ция на поколенията. 

Тойнби разглежда и една трета хипотеза, която нарича “теория за цик-

лите в историята”. Нейната същност е че всичко се ражда и умира според 

графика на космическия цикъл. Тойнби откроява следния проблем – че цик-

личността не отменя наличието на “голямо необратимо движение”. Той 

дава редица примери. Например човек крачи в определен ритъм и крачките 

са циклично движение. Но чрез това циклично движение той се придвижва 

напред. Така че наличието на периодични повторителни движения в разви-

тието на цивилизациите “…не предполага, че самият процес е цикличен като 

тях.”12 Неговият извод е че западната цивилизация не е обречена да загине. 

“Божествената искра на творческата мощ още е жива в нас и ако имаме ми-

                                                 
11 Пак там, стр. 287 
12 Пак там, стр. 291 
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лостта да я разпалим в огън, звездите в орбитите си не могат да попречат на 

нашето усилие да постигнем целта на човешкото усилие.”13 

Тъй като същността на разпада е, че цивилизацията е загубила социално-

то си единство и се е появил вътрешен и външен пролетариат, причините за 

разпада Тойнби вижда във войните, който води този пролетариат срещу 

доминиращото малцинство. Войните са самоубийство на цивилизацията. Те 

са от два типа: 

- вътрешни граждански войни, основна причина за които са проти-

воречията между доминиращото малцинство и вътрешния пролетариат (кла-

сови войни); 

- войни между различни части на цивилизацията, които се водят от 

нейния външен пролетариат (междудържавни войни). 

Сред многото примери които дава за второто са и войните между Визан-

тия и България. Те водят до разпад на византийската православна цивилиза-

ция. Впоследствие, няколко века по-късно земите на тази цивилизация са 

обединени от османската универсална държава. Но разпада предшества зав-

ладяването. Тоест завладяването е последица от разпада, а не причина за 

него. Милитаризма, независимо от какъв вид, дори и национално освобо-

дителните войни са най-важната причина за разпада. Той счита, че обособя-

ването на национални държава е донесло големи злини на човечеството. 

Говори с голямо презрение за формираните след разпада на Австроунгарс-

ката империя след Първата световна война национални държави. Счита че в 

средата на ХХ век, деленето на държави е анахронизъм.14 

 

* Разложение на цивилизациите. 

                                                 
13 Пак там 
14 Пак там, стр. 337 
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Разглеждайки същността на разлагането, Тойнби най-напред задава въп-

роса – задължително ли е след разпадането да следва разложение на ци-

вилизацията. Отговорът му е отрицателен. И той дава пример с египетската 

и далекоизточната цивилизация в Китай, които след като се намират в раз-

пад, сякаш отново оживяват за хилядолетия. Но това е нещо “като живот в 

смъртта”, пише той. Цивилизацията “…се влачи бездейно и тъпче на едно 

място. Фактически тя оцелява вкаменяла”15  

Следващият въпрос, който Тойнби задава е, какъв е критерият за разлага-

не. Критерият за разпадане беше загубването на социално единство, избух-

ването на социални раздори. При разлагането тези раздори се проявяват 

под формата разкол, под формата на два типа войни – граждански и между-

държавни. За разлика от развитието, което е процес на диференциране и са-

моопределение, разлагането е процес на стандартизация, при който нався-

къде се появяват три институции – универсална държава, универсална църк-

ва и варварски военни шайки. Създаването на универсалната църква се 

дължи на появата на ново творческо малцинство в рамките на отцепилото 

се мнозинство, в рамките на оттеглилия се вътрешен пролетариат. Тоест за-

едно с процеса на стандартизиране, започва и ново творчество. 

Разколът в обществото е проявление на вътрешна духовна пукнатина. Та-

зи пукнатина, този душевен разкол се проявява в начина на поведение, в 

чувствата и действията на индивидите. Тъй като вече липсва образец за под-

ражание - творческото малцинство се е превърнало в доминиращо малцинс-

тво и вътрешния пролетариат се е отчуждил, за него остават две възможни 

линии на поведение: 

                                                 
15 Пак там, стр. 405 
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- пасивен, когато индивидът поставя в действията си личния интерес над 

обществения. Това води до загубване на дисциплината и деградация на об-

ществото; 

- активен, когато в действията си индивидът се придържа към високи иде-

али и е жертвоготовен, готов за мъченичество. От мъчениците се ражда 

новата институция на универсалната църква. А църквата е ядрото около кое-

то кристализира новата цивилизация. 

 

в) Критика на възгледите на Тойнби относно целта и смисълът на циви-

лизациите 

Както отбелязахме по-рано, според Тойнби, западната християнска циви-

лизация единствена от петте живи цивилизации се намира в етапа на рас-

теж. Другите са или в етапа на разпадане или в етапа на разлагане. Според 

него, тя има възможност да не допусне грешките на другите цивилизации и 

чрез все нов и нов творчески отклик ще посреща новите предизвикателства. 

По такъв начин тя постоянно ще е в растеж и ще върви напред. Тук Тойнби 

допуска някои противоречия, превзето мнение и неточности. 

Той отбелязва, че западната християнска цивилизация в две от трите нап-

равления – икономическо, политическо и културно е постигнала забеле-

жителни успехи. Тя е въвлякла в международната търговия целия свят, на-

ложила е своя икономически модел и е постигнала икономическо господс-

тво. В голяма степен е наложила и своята култура. Но политически запад-

ната цивилизация не е обхванала целия свят. А човечеството е единно пред 

Бога и е необходимо то да бъде единно и политически. Западната христи-

янска цивилизация трябва да обедини политически цялото общество и да 

създаде универсална държава управлявана от правителството на САЩ. Това 

е целта на човешката история. Тук има противоречие. Защото поначало, 
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според Тойнби, универсалната държава е симптом, че обществото е в разпад 

или разлагане. Как тогава западната християнска цивилизация хем ще съз-

даде универсална държава, хем ще продължи вечно да се намира в етапа на 

развитие? 

Превзето е мнението на Тойнби относно необходимостта САЩ да прев-

земе всички държави и да ги превърне в протекторати. Глобализацията 

действително налага в целия свят западния (тоест капиталистическия) на-

чин на производство и в голяма степен характерния за него начин на живот. 

Но това не означава, че всички национални държава автоматично трябва да 

загубят националния си суверенитет и да станат протекторати на САШ. Има 

множество симптоми, че този процес не се възприема еднозначно положи-

телно. А освен това много, дори и неголеми държави успешно защитават 

националния си суверенитет. Виетнам например, въпреки продължителната 

война, която САЩ води срещу него, въпреки че изсипа върху неговата тери-

тория шест пъти повече бомби отколкото са хвърлени през цялата Втора 

световна война, запази своята национална независимост. Съвременната тен-

денция е, че се формира многополюсен свят, а не една световна империя на 

САЩ. 

А какъв е смисълът на историята, според Тойнби? 

Смисълът е постигането на Бога. Всеки човек трябва да стане вярващ, 

тоест да прегърне една от четирите висши религии – християнството, махая-

на, хиндуизма или исляма. Тези четири висши религии са създали църкви 

станали пашкули на петте живи цивилизации от трето поколение. Чрез заро-

дилата се в елинската цивилизация християнска църква, е възникнала съвре-

менната западна цивилизация, чрез зародилата се в китаичното общество 

махаяна, е възникнала съвременната далекоизточна цивилизация, чрез заро-

дилият се в индичната цивилизация хиндуизъм е възникнала хиндуистката 
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цивилизация, чрез зародилият се в сириакската цивилизация ислям, са въз-

никнали иранската и арабската цивилизации. 

Самите цивилизации от второ поколение са се появили не за друго, “… а 

за дадат възможност да се зародят висшите религии”16 Църквата, според 

Тойнби е по-висш вид общество. Защото неин член е самият Бог. Човечест-

вото може да постигне своето единство единствено чрез вярата си в Бога. 

Защото тази вяра води човека към любовта, обхващаща човешката раса като 

цяло. “Частичното и мимолетно участие на човека в земната история се из-

купува, когато може да играе роля на доброволен сътрудник на Бога, чието 

владичество придава Божествена стойност и смисъл на иначе жалките опити 

на човека.”17 

На пръв поглед Тойнби изглежда толерантен християнин към другите 

висши религии. За него няма значение чрез коя от религиите се постига Бо-

га. “…разнообразието на живите висши религии – пише той – ще престане 

да бъде препятствие и ще прояви себе си като необходима последица от раз-

нообразието на човешката психика.”18 Но след като универсалната държава 

ще се създаде от САЩ, може да се очаква, че християнството ще има прио-

ритет. Още повече, че според него: “…християнството е извадило от – и 

наследило от – други висши религии и философии сърцевината на най-

доброто в тях…. Християнството е оставено за наследник на всички фило-

софии от Ихнатон до Хегел и на всички висши религии от времето на прек-

лонението пред майката и сина и, които започват пътешествието си по пъ-

тищата под имената на Ищар и Тамуз.”19 Така че въпреки неговата толеран-

                                                 
16 Тойнби, А., Изследване на историята, т. II, изд. ”Захарий Стоянов”, С., 2001 г., стр. 98 
17 Пак там, стр. 119 
18 Пак там, стр. 103 
19 Пак там, стр. 32 
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тност, струва ни се, англосаксонският му „патриотизъм” оказва влияние и то 

негативно, върху неговите теоретични възгледи. 

 

Обобщение на първа глава: Същност на цивилизационния подход. * 

Цивилизационния подход разглежда историята на човечеството като единен 

процес, със закономерни степени, през които преминава всяка човешка общ-

ност. Той е своеобразна «философия на историята». 

* Понятието „цивилизация” се употребява на три равнища – глобална ци-

вилизация означава общочовешката история от времето, когато първите 

човешки общности преминават от присвояваща към произвеждаща икономи-

ка – преди около 10000 години; световна цивилизация означава означава гло-

балната цивилизация на определен, качествено обособен етап от своето раз-

витие; локална цивилизация означава най-големите човешки общности - 

етноси и народи, обединени от обща историческата съдба, от икономически и 

геополитически интереси, от религията, обичаите и традициите и пр. 

* Ядро на една локална цивилизация е културата, тоест съвкупността от 

ценности, норми, институции, стереотипи за поведение, начин на живот, оби-

чаи, традиции и  т.н. общи за обитаващите територията на цивилизацията хо-

ра. Ядро на културата, от своя страна е религията. 

* Шпенглер разграничава културата от цивилизацията. Всеки културен 

организъм има своя собствен, предварително заложен във времето жизнен 

срок. Този срок зависи от нейния вътрешно присъщ витален цикъл. Времето 

за развитие на културите е обикновено около хилядолетие. Умирайки култу-

рата се преражда в цивилизация, която е нейната противоположност. Пре-

хода от култура към цивилизация означава преход от творчество към безп-

лодие, от възникване и развитие към окостенелост, от органическа действе-

ност към механическа работа. 
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* Според Тойнби през ХХ век има пет живи цивилизации: Западната 

християнска цивилизация, Православната християнска цивилизация, Ислям-

ската цивилизация, Индуската цивилизация и Далекоизточната цивилизация. 

Тези пет “живи” цивилизации се намират в родствени отношения с редица 

други цивилизации – мъртви, съществували в древността и средновековие-

то. Като цяло има деветнадесет цивилизации в древността, средновековието 

и новото и най-новото време – живи и мъртви, които се намират в отноше-

ния като родител с потомък. Като се прибавят цивилизациите от още два 

вида – мъртвородени и спрели развитието си, всички цивилизации стават 26. 

* Според него, цивилизациите възникват тогава, когато дадена човешка 

общност в резултат на изменение на природоклиматичните и социалните 

условия е поставена пред невъзможност да оцелява и когато в нея в резултат 

на предизвикателството се появява творческо малцинство, което открива 

нов начин на взаимодействие с околната среда и нов начин на конструиране 

на социалните взаимоотношения. Мнозинството по пътя на мимикрията 

подражава на малцинството и възниква нов тип човешка общност – цивили-

зация. Оптималното предизвикателство се намира по средата на недоста-

тъчната и прекалената суровост. 

* Според Тойнби има четири последователни етапа в развитието на циви-

лизациите – възникване, развитие, разпадане и разлагане. 

* Смисълът на историята, според Тойнби е постигането на Бога. Всеки 

човек трябва да стане вярващ, тоест да прегърне една от четирите висши 

религии – християнството, махаяна, хиндуизма или исляма. Най-висша от 

тях е християнската религия. САЩ, като християнска държава трябва да 

поставят под своята политическа власт целия свят. 

 



29 

ключови думи: цивилизация, култура, цивилизационен подход, живи ци-
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Втора глава: Цивилизационните цикли.  

 

1. Цикличност на социално-икономическото развитие. 

Цивилизационният подход изиграва значима роля за преодоляване на 

двете ограничени алтернативни виждания за историческото развитие на чо-

вечеството – прогресисткия и цикличния. Най-напред ще разгледаме някол-

ко основни категории, необходими ни за по-нататъшния анализ. 

 

А. Промяна, развитие и цикличност 

Понятието „развитие” е възлово в социалните науки и в частност в соци-

ологията. 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 различни видове промени. Функциониране, в най-общ план оз-

начава 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 про-

мяна. Промяна е най-общото понятие. Промяна са всякакъв вид изменения 

– и спонтанни, и постигнати чрез целенасочени действия, в социума. Про-

мяна са измененията както в посока на усложняване и по-добра адаптация на 

обществото към околната среда, така и процесите на дегенерация в общест-

вото. Понятието развитие е по-тясно понятие. Всяко развитие е промяна, но 

не всяка промяна е развитие. Развитие са такива промени, които са свързани 

с диференцияция и интеграция на компонентите на социума, с неговото ус-

ложняване, водещо до по-успешна адаптация към измененията на околната 

среда. Усложняването може да протича в рамките на старото качество, тоест 
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да е свързано с еволюционни промени. Но то може доведе и до качествен 

скок, тоест да е свързано с революционни промени, с преминаване на по-

висше ниво на съществуване на социума. Дегенеративните промени в об-

ществото 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 

трансформация. Социална трансформация, това са качествените измене-

ния в обществото, това са съществени промени в обществените отношения 

и съзнание, и социалните институции. Големите социалните трансформации, 

при които се променя типът на обществото обикновено стават чрез поредица 

от революции. 

В развитието на човечеството има три големи социални трансформации, 

може да каже трансформации от първи порядък. Това са: а) възникване на 

родовото общество; б) преход от родово към съсловно общество; в) преход 

от съсловно към капиталистическо общество. В рамките на всеки тип об-

щество има различни етапи. Характерът на обществата през различните ета-

пи е съществено различен. Прехода от един, към следващ етап, също става 

чрез социални трансформации – например прехода от първобитно стадо към 

матриархат, от матриархат към патриархат и пр. Това са социални транс-

формации от втори порядък. В обществените науки има много класифика-

ции на типовете общества, в които не се прави разлика между първия и вто-

рия вид социални трансформации. И съответно класификациите „раздробя-

ват” развитието и формулират много повече от реалните типове общества, 

като се смесват типове общества и етапи в развитието на едно общество (та-

зи грешка прави например Ростоу). 
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Цикличността в природата, обществото и «космоса» е вълнувала човека 

от най-дълбока древност и е намерила израз в митовете на всяка цивилиза-

ция, а впоследствие и в тяхната философия. Но изследването на цикличност-

та на социално икономическото развитие в строго научна форма започва 

когато се диференцират частните социални науки – икономика, социология, 

политология, демография и др. Важен момент в тяхното развитие са изслед-

ванията 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 наре-

чените „производствени цикли” – средносрочни във времево отношение - 8-

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

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

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

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

(строителни 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 поли-

тическите отношения – например вълните на демократизация на Хънтигтън, 

вълните на политически реформи и контрареформи, на електоралните цикли 

и пр. В демографията се изучават „вековните цикли” и „хилядогодишните 

трендове”. Демографските цикли оказват изключително силно влияние 

върху ритъма на социалното развитие. През древността и средновековието 

(при родовите и съсловните общества), до промишлената революция и ут-

върждаването на капиталистическия начин на производство върху неговата 

адекватна основа – едрата промишленост, тяхното влияние – на демографс-

ките цикли (заедно с климатичните промени), е определящо. Последовател-

ните преходи към по-съвършени оръдия на труда и технологии и по-развита 
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социална организация, в голяма степен се е определяло от смяната на цикъла 

„демографски взрив-демографска криза”. Разбира се, смяната на технологи-

ите и социалната организация на свой ред, е влияело върху ритъма на демог-

рафските процеси. 

След утвърждаването на капиталистическия начин на производство, оп-

ределящо влияние върху социалното развитие и социалната ритъма вече 

имат циклите в икономиката (всеки вид цикличност – икономическа, техно-

логична, политическа, културна, демографска и пр. си има собствени зако-

номерности, но между тях има взаимодействие и взаимни влияния). Специ-

ално внимание заслужават дългите вълни на Н.Кондратиев. Именно те 

оказват най-съществено влияние върху социалните трансформации, върху 

прехода от един вид капитализъм към друг, върху последователната смяна 

на етапите на социално-икономическото и политическото развитие на от-

делните страни и светът като цяло. Дотолкова, доколкото капиталистичес-

кият начин на производство “всмуква” в орбитата на своето развитие все 

нови и нови страни и се утвърждава в световен мащаб дългите вълни в от-

делните страни могат и трябва да се съпоставят с дългите вълни на светов-

ната икономика. 

Понастоящем цикличността в развитието на обществото се разглежда ка-

то 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 хомеостазис 

постоянно се променя. Второ, тъй като под влияние на постоянно променя-

щата 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 окол-

ната природна и социална среда. Общественото развитие можем да си пред-
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ставим 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 развитие – като еднопосочно насочено към изграждането на „съ-

вършено” общество (например вулгаризирания “марксизъм” на официалната 

идеология на бившите „социалистически” страни, или концепцията на Фу-

куяма за „края на историята” и установяването на „съвършената” либерална 

демокрация), в момента не се ползват с научен престиж. 

 

Б. Цикличност и развитие при капиталистическия начин на производст-

во 

Изследването на цикличността на капиталистическата икономика има 

дълга история и забележителни успехи. Цикличността е много важно проб-

лемно поле на икономическата наука, което е привличало вниманието на 

най-големи икономисти като К. Маркс, Н. Кондратиев, Й. Шумпетер, С. 

Кузнец и др. Особен интерес представляват така наречените “дълги вълни на 

Кондратиев” с продължителност 45-60 години. Защото те обхващат период, 

през който настъпват сериозни качествени промени в технологичната база 

на производството, в начина на производство, в политическите и държавни-

те институции, в начина на живот, в ценностната система на обществото и 

пр. В голяма степен тези вълни могат да бъдат разгледани като последова-

телни етапи в развитието на капиталистическия начин на производство и в 

известна степен като етапи, като фази в развитието на капитализма като ця-

ло. Казваме - “в известна степен”, тъй като разграничаването на етапите в 

развитието на капитализма обикновено става на основата на големи полити-

чески събития, при които настъпват качествени промени в политическата, 

правната и пр. надстройки на обществото. Това най-често е резултат на ре-
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волюции, граждански войни, завоевателни войни и пр. Там е цялата работа, 

обаче че тези политически събития са резултат на настъпилите в предходни-

те десетилетия качествени промени в начина на производство. Неизбежна е 

известна “асихронност” – по точно известно “изоставане” на качествените 

промени в политическата надстройка спрямо настъпилите вече качествени 

промени в икономическата база.20 Дотолкова, доколкото дългите вълни на 

Кондратиев дават представа не само за етапите в развитието на капиталис-

тическия начин на производство, но и за етапите в развитието на капитализ-

ма като цяло, тяхното изследване може да разкрие съществени неща за раз-

витието на така наречените “социалистически” страни и на нашата страна в 

частност. 

На основата на Кондратиевите цикли, на изследванията на Ф. Бродел, на 

Д. Моделски и У. Томисън, и др., руският учен Владимир Пантин, разработ-

ва в духа на цивилизационния подход много интересна и евристична кон-

цепция за еволюцията на международния пазар.21 

В. Пантин разграничава два типа кондратиевски цикли. Първият тип на-

рича „цикли на границата на вековете”. Такива са първият, описан от Конд-

ратиев, 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 

                                                 
20 Относно диалектиката на икономическата база (системата на производствените отноше-

ния) и политическата, правната и пр. надстройка (съответните отношения, институции и 

съзнание) Виж:  Марксистко-ленинска философия, изд. «Наука и изкуство», С., 1987 год., 

стр. 311-325; 365-377. 
21 Професор в МГИМО (У) МИД РФ, водещ научен сътрудник на Института по световна 

икономика и международни отношения на РАН. Виж: Пантин, В., Циклы и ритмы истории. 

Рязан: издателство „Аракс”, 1996 год., стр. 57; Пантин, В., В. Лапкин, Философия историче-

ского прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна: издател-

ство „Феникс+”, 2006 год. 
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вторият – от средата до края на XIX век, и четвъртият – от средата до края 

на XX век.22 

При първия тип цикли, възходящата вълна е свързана с радикална 

промишлено-технологическа революция (технологически преврат). След 

това – при низходящата вълна – икономическият ръст е неустойчив, съпът-

стван с „велика депресия” и „велики сътресения” в световната икономика 

и политика.23 

При втория тип цикли, възходящата вълна е свързана с геополитическа 

и геоикономическа революция (революция на международния пазар), в 

резултат на което се създават принципно нови условия за разпространение 

на новите технологии и отрасли на производството, възникнали в предход-

ния кондратиевски цикъл. След като този нов начин на производство се раз-

пространи от центъра на международната търговия към полупериферията и 

периферията и се изчерпи неговият потенциал, започва низходящата въл-

на, която е характерна със структурна криза – криза на съществуващата 

отраслова и технологична структура, и на свързаните с нея социални струк-

тури и институции. 

Структурната криза на икономиката и обществото създава предпоставки 

и води до нова промишлено-технологична революция – започва нова 

спирала на технологическото, икономическото, политическото развитие на 

международния пазар.24 

Така че, според В. Пантин, един цикъл на еволюция на международния 

пазар обхваща два кондратиевски цикъла. Той привежда редица аргументи и 

се позовава на изследванията на редица автори, например А. Пиатер, С. Гла-

зов, К. Фримен, В. Маевски, Е. Кулпин, и най-вече Ф. Бродел, косвено подк-

                                                 
22 Пантин, В., Циклы и ритмы истории. Рязан: издателство „Аракс”, 1996 год., стр. 57 
23 Пак там 
24 Пак там, стр. 58 
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репящи тази теза.25 Два пъти редуващите се възходящи и низходящи вълни 

образуват четирифазов цикъл на еволюция на международния пазар. 

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 

съзряване на следващият нов начин на производство.26 Използвайки качест-

вени методи, той предлага следната датировка на еволюцията на междуна-

родния пазар. (Виж таблица 1) 

Ци

къл 

Фаза на пълния цикъл на еволюцията на 

международния пазар от XVIII век 

Датировка Продължител-

ност 

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. 

 

Таблица 1. Етапи на еволюцията на международния пазар 

 

И тук стигаме до тезата му за съкращаване на дългите вълни на Конд-

ратиев. Според него, низходящата вълна на четвъртия кондратиев цикъл 

(структурна криза на третия цикъл на международния пазар) продължава от 

1969 до 1981 година. Очакванията на В. Пантин са, че и понижителната въл-

на на следващия кондратиев цикъл (великите сътресения на третия цикъл на 

международния пазар), началото на която той датира в 2005 година, също 

                                                 
25 Пак там, стр. 58-61 
26 Пак там, стр. 58 
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ще продължи 12 години. Именно значително по-краткия период в края 

на ХХ век на понижителните вълни е причина за съкращаване на дъл-

гите 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 кондратиевс-

ки цикли, са твърде убедителни. Но най-важното е, че прогнозите му – нап-

ример за предстояща световна икономическа криза и мащабни войни, се 

сбъднаха с впечатляваща сила.27 

Изследванията на Ф. Бродел, на Д. Моделски и У. Томисън, на В. Пантин 

и др. са много полезни за разкриването на етапите в развитието на Западно-

европейската цивилизация, на съвременната световна цивилизация и на гло-

балната цивилизация. 

 

2. Исторически цикли в развитието на глобалната, световните и ло-

калните цивилизации. 

Както отбелязахме, понятието глобална цивилизация изразява единството 

на човешкия род от времето, когато човекът преминава от присвояваща (събира-

не на треви и плодове, лов, риболов) към произвеждаща (скотовъдство, земеде-

лие) икономика, до съвременността. Този преход се извършва през неолита 

(патриархално общество) преди приблизително 10000 год., в условията на остра 

демографска криза и съществена промяна в природо-географската среда – окон-

чателно приключва последната ледникова епоха. Формите на взаимодейст-

вие между отделните локални цивилизации за тези хилядолетия са се 

усложнявали и интензифицирали. През XX в. развитието на международно-

то разделение на труда, на международната търговия на средствата за транспорт 

                                                 
27 В следващата си книга самият той отбелязва това: Виж Пантин, В., В.Лапкин „Философия 

исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития» Дубна 

: издателство „Феникс+”, 2006 год., стр. 309-313. 
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и комуникация вече е такова, че всички локални цивилизации в буквалния сми-

съл на думата са взаимосвързани. 

В голяма степен през последните векове западната, и в частност англосак-

сонската цивилизация, въздейства унифициращо на другите цивилизации. 

Но глобалната цивилизация продължава да е многообразна, да е съвкупност 

от исторически формирали се различни култури, обичаи и традиции, манта-

литет и пр. 

Глобалната цивилизация преминава през няколко основни етапа – това са 

световните цивилизации. Всяка световна цивилизация е съвкупност от някол-

ко най-напреднали в дадения период локални цивилизации. 

Ето как в най-общ вид можем да си представим през какви цикли преминава 

в развитието си глобалната цивилизация. (Виж фиг. 1) 
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Фиг. 1. Спирала на динамиката на цивилизациите 

 

Глобалната цивилизация се разгръща във времето чрез смяната на световните 

цивилизации, започвайки от времето на неолитната революция, формирането на 

произвеждащо стопанство и постепенното усложняване на структурата на об-

ществото. Това е времето от средата на осмото хилядолетие преди новата ера до 

средата на четвъртото хилядолетие преди новата ера. В долините на реките Нил, 

Тигър и Ефрат и малко по-късно в долините на Инд и Ганг, Меконг, Хуан-хъ и 

Янд-зъ възникват първите огнища на човешката цивилизация. Тези четири хиля-

долетие са периода на първата световна цивилизация - неолитната световна 

цивилизация.28 Това е периода на първата социална трансформация от първи 

порядък. (Виж фиг. 2) 

На картата с най-тъмен цвят са отбелязани най-ранните цивилизации по по-

речието на Нил, Тигър и Ефрат, Инд и Хуан-хъ (№ 26; 31; 1). Много ясно личи 

така наречения „плодороден полумесец“, обхващаш двуречието на Тигър и Еф-

рат и река Нил, а също и съединяващата ги ивица на Средиземноморието и част 

от Анадола. 

 

                                                 
28 Кузык Б., Ю. Яковец Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, М., Институт эко-

номических стратегий, т. 1, стр. 19, 2006. 
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Фиг. 2. Първата световна цивилизация 

В известен смисъл неолитната цивилизация е протоцивилизация, защото 

при нея липсва държавността – важен елемент на всяка цивилизация. Тя е съв-



42 

купност от множество отделни неголеми общностти със слаби връзки помежду 

си. Въпреки че има наченки на натурална размяна, основна форма на взаимо-

действие между тези общностти е преди всичко войната. Глобалната цивилиза-

ция, тоест обитаемото пространство, в което човешките общности упражняват 

земеделие и скотовъдство заема малка част от земната повърхност (10-15%) и е 

значително по-малка от ойкумената – заеманата от кроманьонци екологична 

ниша. В този период нито една от човешките общности не може да се разглежда 

като локална цивилизация. 

Втората световна цивилизация е раннокласовата – от средата на четвърто-

то хилядолетие преди новата ера до началото на първото хилядолетие преди 

новата ера. Тя е резултат от средващата социална трансформация от първи по-

рядък – съсловната революция. В този период в долините на Нил и на Тигър и 

Ефрат възникват първите класови общества – родовата аристокрация се прев-

ръща в привилигировано съсловие, възниква държавата, развива се писменост-

та, аритметиката, геометрията и астрономията. Институционализира се религия-

та. Възникват първите локални цивилизации – египетската, шумеро-акадската, 

китайската и др., чиято съвкупност образува първото поколение локални циви-

лизации. Разширява се както обитаемото от човечеството пространство – ойку-

мена, така и пространството на локалните цивилизации, които обхващат 20% от 

ойкумена. 

Третата световна цивилизация, резултат на следващата голяма социална 

трансформация - робовладелската революция, е античната – от началото на 

първото хилядолетие пр.н.е. до края на 5-ти век на новата ера, когато се разпада 

Западната римска империя. Тя има два големи полюса. Единият е региона на 

Средиземноморието. В него има две големи локални цивилизации - елинската 

(гръко-римската) и персийската. На другият полюс са цивилизациите на Източ-

на и Югоизточна Азия. Това са локалните цивилизации, които възникват пок-



43 

рай течението на големите реки Хуан-хъ, Ян-дзъ и Меконг. Най-могъща в този 

регион е цивилизацията на стоте фамилии на народа „Хан”, тоест китайската 

или още наричана „синоистка” цивилизация. Между тези два полюса са циви-

лизациите на Средна Азия и на Индия. В Мезоамерика и в западното крайбре-

жие на Южна Америка също възникват ядра на цивилизованост – например 

маянската и андската цивилизации. Но тъй като комуникациите между тези 

цивилизации и останалия свят са крайно оскъдни, тяхното развитие е абсолют-

но самостойно. Глобалната цивилизация обхваща около 35% от ойкумена. 

Античната световна цивилизация е ново – второ поколение локални циви-

лизации. Заедно с първото поколение – раннокласовата световна цивилизация и 

с първата световна цивилизация – неолитната, те представляват първия супер-

цикъл на глобалната цивилизация. (Виж фиг. 3) 

 

Фиг. 3. Поколения световни и локални цивилизации 
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Следващите световни цивилизации са: 

а) средновековната – от края на пети век от н.е. до края на петнадесети век 

на новата ера; (Виж фиг. 4) 
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Фиг. 4. Степен на развитост на глобалната цивилизация в края на среднове-

ковната и началото на ранно-индустриалната цивилизации 

 

б) ранно-индустриалната – шестнадесети, седемнадесети и осемнадесети век 

на н.е.; 

в) индустриалната световна цивилизация - деветнадесети и двадесети век на 

н.е. Времето на тези три световни цивилизации е периода на втория истори-

чески суперцикъл в развитието на глобалната цивилизация. Благодарение на 

високата степен на развитост на производителните сили и технологиите, по 

време на индустриалната цивилизация, ойкумена на човечеството, тоест обита-

ваната от човечеството зона обхваща почти цялата земна повърхност. 

От края на XX в. и началото на XXI век започва формиране на постиндуст-

риалната цивилизация. Това е и началото на нов исторически суперцикъл. 29 

Суперциклите са най-големият от елементите на времевата динамика 

на цивилизациите. Приема се, че разпадането на Западната римска империя е 

преломен момент в развитието на глобалната цивилизация и начало на втория 

исторически суперцикъл.30 

Видно е, че става „сгъстяване” и „ускоряване” на историческото време. Ус-

корява се на темпът на историческия прогрес, съкращава се жизненият цикъл на 

световните и локалните цивилизации. Докато времетраенето на първите светов-

ни цивилизации и поколения локални цивилизации е няколко хилядолетия, то 

времетраенето на ранно-индустриалната и индустриалната цивилизации е някол-

ко столетия. 

                                                 
29 Кузык Б., Ю. Яковец Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, М., Институт эко-

номических стратегий, 2006., стр.33-39 
30 Периодизацията и названията на световните цивилизации във втория цивилизационен 

суперцикъл „страдат” от европоцентризъм. Тоест, те са направени от гледна точка на евро-

пейската история. На тази слабост – да се налага ентропоцентрична гледна точка при исто-

рическа периодизация, обръща внимание още Шпенглер. 
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Глобалната, световните и локалните цивилизации се разгръщат не само във 

времето, но и в пространството. Всяко ново поколение локални цивилизации 

разширява пространството на световните и глобалната цивилизации. Успоред-

но с разширяването на пространството, се обогатяват, задълбочават и укрепват 

връзките между различните локални цивилизации от едно поколение.31 Проце-

сът е подпомогнат от развитието на транспортните пътища (речни, морски, 

сухопътни), от появата на нови средства за придвижване. В края на епохата на 

Великите географски открития (в периода на ранноиндустриалната циви-

лизация) цялата територия на Земята (с малки изключения) е населена. А гло-

балната цивилизация обхваща почти цялото пространство на ойкумена. 

През различните етапи на развитие на глобалната цивилизация в челото на 

цивилизационния процес стоят различни групи локални цивилизации. Напри-

мер през по-голямата част от първия цивилизационен цикъл в челото на циви-

лизационния прогрес са цивилизациите от региона на така наречения „Плодо-

роден полумесец” и индуистката и китайската цивилизации. През ранноиндус-

триалната и индустриалната епоха западната цивилизация става лидер в циви-

лизационния прогрес. За съжаление - най-често благодарение на военното си 

превъзходство. 

За да се изрази своеобразната йерархичност на локалните цивилизации 

от едно поколение, е прието те да се причисляват към така наречения цен-

тър, полупериферия и периферия на глобалната цивилизация.  

Център на дадено поколение локални цивилизации са водещите в този 

период цивилизации. Например през неолитната и раннокласовата световни 

цивилизации център на западния полюс са египетската и месопотамските 

цивилизации. През ранноиндустриалната и индустриалната цивилизации 

център е западноевропейската цивилизация. 

                                                 
31 Впрочем, задълбочават се и връзките между живите и мъртвите цивилизации. 
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Полупериферия са цивилизациите на по-ниско технологично, културно и 

пр. равнище. Но те се намират в непосредственото пространство на влияние 

на цивилизационния център. И съответно са под неговото силно културно, 

технологично, религиозно и пр. влияние. Например през средновековието 

българската държава е била полупериферия на Византийската империя. 

Периферия са страните, които от една страна, се сериозно изостанали 

културно и технологично от цивилизационния център. От друга страна, те 

пространствено са отдалечени от него и поради това не могат да изпитат 

неговото силно цивилизационно влияние. 

 

3. Структура на цивилизациите. Сравнителен анализ на руската ци-

вилизационна школа и материалистическия анализ на историческия 

процес. 

3.1. Руската цивилизационна школа представя структурата на цивилиза-

циите по следния начин. (Виж таблица 2) 
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Таблица 2. Структура на цивилизациите 

Според руската цивилизационна школа, а и според цивилизационния 

подход като цяло, най-важния компонент на всяка цивилизация, това което в 

най-висока степен я характеризира, отдиференцира от другите цивилизации, 

определя нейният облик и самобитност е духовната сфера, която „формира 

и предава от поколение на поколение системата от ценности”.32 Духовната 

сфера обхваща науката, културата, образованието, етиката и религията. Тези 

компоненти на духовната сфера са тясно преплетени, взаимодействат си, 

различни са в отделните цивилизации и се променят във времето във всяка 

отделна цивилизация. 

Второто ниво, отгоре – надолу, е социално-политическият строй. Под то-

ва понятие се разбират специфичните за всяка цивилизация форми на соци-

ална стратификация, етническата и национална принадлежност, формите на 

политическа дейност и държавно-правното устройство. Във всяка локална 

цивилизация, социално-политическият строй се променя с течение на време-

то, най-вече в резултат на революции и войни. 

Третото ниво е икономическият начин на производство. Той включва 

формите на собственост, начина на разпределение на произведения продукт, 

                                                 
32 Кузик, Б.Н., Ю.В. Яковец, цит.произв., стр. 30. 
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формите на обмяна, динамиката на производствената структура и формите и 

методите на управление на икономическата дейност. 

Четвъртото ниво е технологическият начин на производство. Той включ-

ва: средствата на труда, източниците на енергия, предмета на труда, техно-

логиите, общественото, отраслевото и професионалното разделение на труда 

и формите на организация на производството – специализация, концентра-

ция, кооперация, диверсификация. 

Петото ниво, „фундамента” на пирамидата е народонаселението. А имен-

но - неговата численост, динамика, миграция, качество на живота и т.н. 

Шестото, последно ниво е природата и екологията на територията, където 

се разгръща дадената локална цивилизация. Това са мащабите на територия-

та, климатичните условия, плътността на населението, природните ресурси, 

замърсяването на природната среда и др. 

3.2. Цивилизационният подход по принцип, а и руската цивилизационна 

школа, в частност, винаги се разглежда като алтернативен, като противопо-

ложен, спрямо другия основен подход във философия на историята – мате-

риалистичното разбиране на историческия процес.33 Това хем е така, хем не 

е така. Защо? 

Да разгледаме структурата на обществото, според двата подхода! 

а) Първото, което може да се констатира е, че цивилизационният подход, 

въпреки декларираната си принадлежност към идеалистическото разби-

ране на историческия процес, на практика също се придържа към материа-

листическото разбиране на историята. Тойнби постулира приоритета на 

религията като цивилизационно-образуващ фактор. Но практически, когато 

                                                 
33 Материалистичното разбиране на историческия процес преди 10.11.1989 год. се изучава-

ше във ВУЗ-овете в учебната дисциплина „исторически материализъм”, или съкратено „ис-

мат”. По същество, исмат е учебна дисциплина, която изучава марксовото разбиране на 

историческия процес.  
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изследва възникването на цивилизациите и тяхната специфика изхожда от 

природната среда и условия, в които се пораждат тези цивилизации, тоест 

подхода му е материалистически. Анализите на Ф. Бродел са също ярка „ма-

нифестация” на материалистичното разбиране на историческия процес. Не-

що повече! Основният му мащабен труд се нарича многозначително „Мате-

риалната цивилизация”. 

б) Същото може да се каже и за руската цивилизационна школа. Тази 

школа счита, че духовната сфера е главното, което отличава една цивилиза-

ция от друга. Но слага духовната сфера не във фундамента, а на върха на 

пирамидата на структурата на цивилизациите. В основата, във фундамента 

поставя природата и екологията. Над този фундамент поставя технологичес-

кия начин на производство, след това икономическия начин на производст-

во, след това социално-политическите отношения и най-накрая – обществе-

ното съзнание (духовната сфера). Всеки, който поне малко е „изкушен” от 

марксизма, лесно ще забележи, че тази подредба повтаря марксовото разби-

ране за структурата на обществено-икономическата формация. И това е 

плюс на руската цивилизационна школа! Минусите са, когато се правят мал-

ки отклонения. Например – поставянето на разделението на труда в техноло-

гичния начин на производство, а не в икономическия начин на производст-

во. Защото от трите вида разделение на труда, поне общественото разделе-

ние на труда би трябвало да бъде в икономическия начин на производство. 

в) Друг факт, който показва, че практически цивилизационния подход, 

въпреки декларациите си за принадлежност към идеалистическото разбира-

не на историческия процес, практически се придържа към материалистичес-

кото разбиране на историческия процес е периодизацията на човешката ис-

тория. Тя е практически идентична с общоприетата от историческата наука 

периодизация. Еднакви са както периодите, така и терминологията. Разлика-
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та от марксистката терминология е в използването на термина ранноиндуст-

риална, индустриална и постиндустриална световни цивилизации, вместо 

капиталистическо общество. 

г) Разликата е и в изходния пункт, който се приема за възлов в истори-

ческото развитие. Според марксовото разбиране има три типа човешко об-

щество, три типа обществено-икономически формации, които следват един 

след друг в историческия процес. Това са родово общество (често се използ-

ва и понятието първобитно общество), след това съсловно общество и нак-

рая капиталистическо общество. Периодизацията при цивилизационния 

подход е практически същата. Защото раннокласовата, античната и средно-

вековната световни цивилизации са несъмнено цивилизации, които се разви-

ват в параметрите на съсловните общества. Ранноиндустриалната, индустри-

алната и постиндустриалната световни цивилизации несъмнено се развиват 

в параметрите на капиталистическото общество. Единствената разлика е в 

изходния пункт. При цивилизационния подход това е моментът на преход от 

присвояваща към произвеждаща икономика, или ако се изразим с термини 

на историческата наука – прехода от матриархат към патриарха. В контекста 

на цивилизационния подход, вземането на този период за начало на цивили-

зацията е разбираемо. Защото именно при произвеждащата икономика се 

създава достатъчно „излишък”, достатъчно принаден продукт, така че да 

започне по-интензивно развитие на духовната сфера. 

Докато при марксисткия подход патриархатът влиза в границите на родо-

вото общество. Съответно при този подход възловият пункт е прехода от 

родово към класово (съсловно) общество. Тоест не неолитната, а съсловна-

та революция формира новото качество и променя типа на обществото. 

Според нас, разликите между руската цивилизационна школа и материа-

листическото разбиране на историческия процес се дължат на различния им 
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предмет. По определени причини марксизма още от зараждането си е имал 

за предмет основно материалната култура и по-малко духовната култура. 

При цивилизационния подход е обратно – той има за предмет основно ду-

ховната култура и по-малко материалната култура. Двата подхода взаимно 

се допълват. Излишно е да се преекспонират разликите между тях. Излишно 

е те да се противопоставят. И за двата подхода материалната и духовната 

култури са „плътта” на обществото. И при двата подхода се изследват двата 

основни компонента – материалната и духовната култури. Разликата е в ак-

цента. При материалистическото изследване акцента е върху материалната 

култура и по-точно върху системата на производствените отношения, до-

като при цивилизационния подход акцента е върху духовната култура, по-

точно върху системата на религиозни вярвания, отношения и институ-

ции. 

 

Обобщение на втора глава: Цивилизационните цикли. Исторически 

цикли в развитието на локалните, световната и глобалната цивилизации 

* Промяна е най-общото понятие. Промяна са всякакъв вид изменения – 

и спонтанни, и постигнати чрез целенасочени действия, в социума. Разви-

тие са такива промени, които са свързани с диференцияция и интеграция на 

компонентите на социума, с неговото усложняване, водещо до по-успешна 

адаптация към измененията на околната среда. Социална трансформация 

са качествените изменения в обществото, съществени промени в общест-

вените отношения и съзнание, и социалните институции. 

* В тесен смисъл на думата цикличността е кръгова динамика – проме-

ни, при които става връщане в изходното положение. Понастоящем циклич-

ността в развитието на обществото се разглежда като колебания около рав-

новесни точки под влияние на вътрешни и външни причини. Тези равновес-
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ни точки се променят във времето. Освен природните цикли добре изслед-

вани са и циклите в обществото - икономическите, политическите, демог-

рафските, и пр. цикли. 

* Цикличността е привличала вниманието на най-големи икономисти ка-

то К. Маркс, Н. Кондратиев, Й. Шумпетер, С. Кузнец и др. Особен интерес 

представляват така наречените “дълги вълни на Кондратиев” с продължи-

телност 45-60 години. Защото те обхващат период, през който настъпват 

сериозни качествени промени в технологичната база на производството, в 

начина на производство, в политическите и държавните институции, в начи-

на на живот, в ценностната система на обществото и пр. 

* Всеки цикъл на еволюция на международния пазар обхваща два кондра-

тиевски цикъла. Два пъти редуващите се възходящи и низходящи фази на 

двете вълни образуват четирифазов цикъл на еволюция на международ-

ния пазар. 

* Глобалната цивилизация се разгръща във времето чрез смяната на светов-

ните цивилизации, започвайки от времето на неолитната революция. Те са - 

неолитна, раннокласова, антична, средновековната, ранно-индустриална, индус-

триална и постиндустриална 

* Суперциклите са най-големият от елементите на времевата динамика на 

цивилизациите. Приема се, че разпадането на Западната римска империя е пре-

ломен момент в развитието на глобалната цивилизация и начало на втория ис-

торически суперцикъл. 

* Колкото повече се приближаваме към съвременността, толкова става 

„сгъстяване” и „ускоряване” на историческото време. Ускорява се на темпът 

на историческия прогрес, съкращава се жизненият цикъл на световните и локал-

ните цивилизации. 
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* Локалните цивилизации от едно поколение се намират в отношения на 

йерархия. Прието е те да се причисляват към така наречения център, полу-

периферия и периферия на глобалната цивилизация.  

* Основните компоненти на структурата на цивилизациите са: духовната 

сфера, социално-политическия строй, икономическия начин на производство, 

технологическия начин на производство, народонаселението, природата и еко-

логията на територията. 

* Цивилизационния подход и материалистичното разбиране на истори-

ческия процес от една страна са алтернативни, защото при първия акцента е 

върху духовната сфера, а при втория върху материалното производство. Но 

в същото време двата подхода взаимно се допълват и обогатяват човешко-

то знание. 

 

ключови думи 

промяна, развитие, цикличност, социални трансформации, икономически 

цикли, демографски цикли, цивилизационни цикли, дълги вълни на Кондра-

тиев, цикли на границата на вековете, цикли от средата на века, еволюция на 

световния пазар, глобална цивилизация, световна цивилизация, локална ци-

вилизация, исторически цикли в развитието на локалните, световната и гло-

балната цивилизации, суперцикъл в развитието на световните цивилизации, 

руска цивилизационна школа, структура на цивилизациите 
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Трета глава: Неолитната революция - възникване на първата све-

товна цивилизация. 

 

1. Неолитната революция - възникване на първата световна цивили-

зация. 

 

1.1. Същност на неолитната революция 

Неолитната революция се извършва в рамките на родовото общество. Тя е 

свързана с преминаване от присвояваща към произвеждаща икономика, то-

ест с възникване на нова форма на обмяна на вещество, енергия и информа-

ция между природата и човека. Човекът използва своята работоспособност, 

за да опосредствува взаимодействието си с природната среда чрез земеделие 

и скотовъдство. Възниква първото обществено разделение на труда – между 

скотовъдните и земеделските народи. Дали едни кланове и племена ще се 

насочат основно към земеделие, или основно към номадско скотовъдство, 

зависи от мястото на тяхното обитаване и от природо-климатичните усло-

вия. Земеделие се развива основно по поречието на големите реки – Нил, 

Тигър и Ефрат, Инд и Ганг, Меконг, Хуан-хъ и Ян-Дзъ. То е допълнено с 

домашно скотовъдство. Номадско скотовъдство се развива в големите Евра-

зийски степи. В степите на черноморието и каспийско море номадското ско-

товъдство е допълнено и от земеделие, поради някои природо-климатични 

особености на този регион.  

Защо преходът от присвояваща към произвеждаща икономика се нарича 

“неолитна” революция? 

Терминът идва от периодизацията на първобитното (родовото) общество. 

Продължилият милиони години процес на отделяне на човека от животните 

води до възникване на първият вид човешко общество – първобитното (ро-
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дово) общество. Освен “първобитно”, то се нарича още родово, защото всяка 

социална общност представлява един род и основната социална връзка е 

кръвното родство. Мястото на всеки индивид в йерархията на общността се 

определя от неговите кръвно-родствени връзки. Първобитното общество е с 

най-голяма продължителност в човешката история – около 800000 години. 

Съществуват няколко вида хомо сапиенс. От тях оцелява последният вид – 

кроманьонеца, който се появява в централно-африканските савани, и по 

така наречения “Африкански рог” (териториите на днешните Сомалия, Ети-

опия и Еритрея). Другите видове, например гигантопитека, неанделталеца и 

др. – не оцеляват. 

Преди около 70000 години хомо сапиенс прекосява йеменския проток и 

постепенно заселва цялата земя. Сегашното човечество е генетичен и исто-

рически наследник на кроманьонците. (Виж фиг. 5) 
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Фиг. 5. Разселване на кроманьонеца 

 

Под влияние на археологията, съобразно използваните оръдия на труда, 

историята на човечеството се дели на два големи периода – каменен и мета-

лически. От своя страна каменният период се дели на старокаменен (пале-

олит), среднокаменен (мезолит) и новокаменен (неолит). По-късно, под 

влияние на етнографията, се прави нова периодизация, която освен оръдията 

на производство, отчита и развитието на цялостната система на производст-

вени и обществени отношения. Съобразно тази периодизация първобитното 

общество е преминало през три стадия: 1. възникване, или стаден живот от 

800000 до 12-то хилядолетие преди новата ера; 2. разцвет, или матриархат – 

от 12-то хилядолетие до 6-то хилядолетие преди новата ера; 3. разложение, 

или патриархат – от 5-то хилядолетие до средата на 4-то хилядолетие пр.н.е. 

Така че неолитната революция се нарича “неолитна”, защото тя се из-

вършва в периода на “неолита”, в период, в който в резултат на най-

съвършените новокаменни оръдия на труда става възможно появата и разви-

тието на земеделието и скотовъдството. Според някои автори това става още 

през десетото хилядолетие преди новата ера. Според повечето от предста-

вителите на цивилизационната школа, обаче, това става през осмото хилядо-

летие преди новата ера. 

Каква е предисторията на възникване на първата световна цивилизация – 

неолитната? Как кроманьонският хомо сапиенс извървява предисторията и 

създава първата световна цивилизация? 

 

1.2. Предистория на първата световна цивилизация 

а) Първият стадий – на първобитното стадо, обхваща периода на палео-

лита. Хората са си осигурявали средства за съществуване основно чрез съ-
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бирателство. В този период започва използването на най-примитивни ка-

менни, дървени и костни сечива. Брак и семейство не са съществували. Това 

е периодът на „първобитното стадо”. 

Бавно и постепенно, обаче, оръдията на труда се усъвършенстват. Чрез 

съединение на камъкът и тоягата, тяхното обработване, приспособяването 

им за различни цели и т. н., от простите сечива възникват много други – ка-

менни чукове, брадви, копия, ножове и  т.н. Събирателството, като източник 

на прехрана все повече се допълва от лова. Събирателството и лова са пър-

вите производствени дейности. Те представляват целесъобразно разходване 

на човешката мускулна енергия. Това целесъобразно изразходване на чо-

вешката мускулна енергия води до възникване на особено отношение между 

човека и природната среда. 

Какво имаме предвид? 

В природата спонтанно протичат ентропийни процеси. Възникването на 

производството е, освен всичко друго и възникване на антиентропиен про-

цес. Започва процес на трупане на енергия и информация. Хората придоби-

ват практичен опит, който предават от поколение на поколение - как се из-

ползват природните процеси за задоволяване на тогава съвсем примитивни-

те, а впоследствие все по-разширяващи се човешки потребности (храна, за-

щита, топлина, лов и т. н.). 

На базата на целесъобразно изготвяните оръдия на труда, колкото и да са 

примитивни, през палеолита настъпва истински демографски взрив. Еколо-

гическата ниша на кроманьонския хомо сапиенс обхваща цялата тропическа 

зона. Кроманьонеца измества доминиращия дотогава неандерталец и в евра-

зийския континент. Той се приспособява и в условията на настъпилия лед-

ников период. Около 35000 год. пр.н.е. кроманьонците преминават през 

Беринговия проток и заселват и Америка. 
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б) Вторият стадий – на матриархата, обхваща периода на мезолита и не-

олита. Това е период на разцвет на първобитното общество. Той започва в 

резултат на демографска криза. Защото обитаемото пространство става 

“тясно” за набъбналата в резултат на първия демографски взрив човешка 

маса и на влошени природо-климатични условия (ледников период). Нас-

тъпва нова фаза във взаимодействието на човека и природната среда. За да 

се приспособят към влошените условия и да завладеят нови пространства 

под натиска на демографската криза, кроманьонците откриват огъня и по-

късно кожите на убитите животни. Тоест, откриват как могат да опосредст-

ват обмяната на веществата между себе си и природата с помощта на огъня 

и на кожата на животните. 

Използването на огъня е първото присвояване на енергия отвън. Тоест, 

освен собствената си механична мускулна енергия, човекът опосредства об-

мяната на веществата с околната среда използвайки трансформацията на 

външната химическа енергия – окисляването (горенето), в топлина и светли-

на. Огънят, заедно с използването на кожите на животните, разширява ареа-

ла на трайно заселване на човечеството. Този ареал вече включва студени и 

недостъпни преди, поради тежкия си климат, зони. Започва вторият демог-

рафски взрив на човечеството. Това е периодът на разцвет на първобитното 

общество. Нарича се още матриархат – заради обществената организация 

(господство на жените). 

Освен разширяване на трайно заселената територия (ойкумена) и демог-

рафския взрив, използването на огъня и кожата дава тласък и за усъвършен-

стване на оръдията за производство. Проявява се една закономерност, която 

впоследствие действа през цялата история на човешката цивилизация. А 

именно, че всяка качествена стъпка напред, всяка качествено нова техноло-

гия, не премахва, а революционизира тези пътища на развитие, които преди 
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това са достигнали своя таван. Тя открива пред тях нов път за развитие. Съз-

дава се възможност за усъвършенстване на оръдията на труда от достигнато-

то преди това ниво. Обработката на кожи изисква усъвършенстване на оръ-

дията за рязане, стъргане и пробиване. Така че каменните, костените и дър-

вените оръдия на труда претърпяват нова еволюция, ново развитие. Емпи-

ричните знания на хората за механичните процеси на изготвяне на оръдия на 

труда се разширяват както в дълбочина, така и в ширина.34 

Последното нововъведение, в тази фаза на производството – основана на 

използването на собствената енергия на мускулите и на огъня, е откритието 

на лъка и стрелата.35 В рамките на тези оръдия на труда – каменни, костени 

и дървени, и на механичната енергия на мускулите и химическата енергия на 

огъня протича целият период на разцвет на първобитното общество. В този 

период каменните оръдия на труда достигат висока степен на съвършенство, 

започват да се изработват глинени съдове, започва, макар и най-примитивна 

обработка на земята и отглеждане на зърнени култури. Слага се началото 

на опитомяването на животните. Появяват се първите поселища. Времево 

неолитната революция – тоест прехода от присвояваща към произвеж-

даща икономика е диспозирана в средата на матриархата. Новокаменните 

оръдия на труда, наченките на земеделието и скотовъдството и появата на 

първите поселища е в средата на осмото хилядолетие преди новата ера.36 

Възниква първата световна цивилизация. Тя обхваща най-напред поселища 

по поречието на големите реки Нил, Тигър и Ефрат, а след известен период 

от време и по поречието на Инд, след това Меконг, Ганг, Хуан-хъ и Ян-дзъ. 

                                                 
34 Под “ширина” имаме предвид, че оръдията на труда се “апробират” в нови ареали на за-

селване, в нови природо-климатични условия, от нови, по многобройни общности. 
35 Лъкът, най-вероятно в началото е предназначен само за разпалване на огън. А впоследст-

вие е открит и другия начин за неговото използване – като оръжие за лов, нападение и за-

щита. 
36 Отново ще повторим, че има автори, които датират първите поселища в по-ранни времена 

– 10000 год.пр.н.е.  
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Именно по поречието на тези реки има най-благоприятни природо-

климатични условия за развитие на земеделието и скотовъдството, и за 

строителство на първобитни жилища.37 

Какви са производствените и обществените отношения през този период? 

Ще разгледаме последователно двата типа връзки: а) между първобитните 

общности; б) вътре в първобитните общности. 

а) На практика производствени отношения между първобитните общнос-

ти не е имало. Размяната е била случайно и рядко явление. Отношенията са 

били враждебни. Тъй като усвояването на природната среда е било на най-

повърхностно равнище, за изхранването на отделните общности са били не-

обходими големи пространства. Срещането на две групи често е водело до 

битки, свързани с пълното изтребване на едната от тях, като при това е бил 

практикуван и канибализмът. 

б) Какви са били производствените и обществените отношения вътре в 

първобитните общности? 

Най-напред трябва да се отбележи, че първобитните общности възникват 

по естествен път, от съвместния живот на родители и деца. Те са били род, а 

впоследствие и родови съюзи. Основното производствено отношение в рода 

е било простото сътрудничество. Обществено-трудовата дейност е била 

толкова ограничена и проста, че всеки е умеел да върши всичко, което умеят 

и другите. Първите форми на сътрудничество били заедно извършване на 

дейности, които не са по силата на един човек, но са осъществими с меха-

ничната енергия на много хора. Друга такава дейност е ловът на едри жи-

вотни. В рамките на рода постепенно възниква и първото разделение на тру-

да – по пол и възраст. Това е естествено разделение на труда – по способ-

                                                 
37 Ранното заселване и съответно развитие на първите локални цивилизации около големите 

плавателни реки се откроява ясно на фиг. 2. 
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ности.38 То няма насилствен характер. Мъжете ловуват, защото са по-силни, 

по-бързи, по-свирепи. Жените се занимават със събирателство, отглеждане-

то на децата, обработката на кожите, подържането на огъня и пр. Тъй като 

тяхната икономическа роля за оцеляването на рода е по-голяма от тази на 

мъжете, именно жените упражняват власт в родовите групи. Мъжете са така 

да се каже “приходящи”. Затова този период се нарича “матриархат”. 

Какви са били формите на разпределение на благата? 

Като цяло разпределението на благата е било уравнителско. Не се е про-

извеждал принаден продукт. Присвояването на части от необходимия про-

дукт не е било възможно, тъй като необходимия продукт е бил на равнището 

на жизнения минимум. Не е имало натрупване на богатство. 

В периода на разцвет на първобитното общество, в резултат на извърше-

ната неолитна революция се зараждат и развиват нови противоречия. Те се 

зараждат в рамките на неолитната цивилизация, в рамките на матриархата. 

Но развитието и разгръщането на тези противоречия води до сериозни тран-

сформации на производствените и на обществените отношения. Променят се 

и властовите отношения. В рамките на неолитната цивилизация става тран-

сформация на матриархата в патриархат. Как? 

 

1.3. Еволюция на първата (неолитна) световна цивилизация 

Разцветът на първобитното общество довежда до широкото разселване на 

човечеството по земята и да възникване на първата световна цивилизация – 

неолитната. Първобитните родове намират своите екологични ниши в поч-

ти всички природо-климатични условия. Но, колкото и да е чудно, въпреки, 

че по брой население на неолитната цивилизация не е многобройно и него-

                                                 
38 Естественото разделение на труда има две основни форми – междуполово и генерацион-

но. 
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вата гъстота на единица площ е нищожна, пак се стига но демографска кри-

за. Ареалът на лова се оказва изчерпан, възниква така нареченото абсолютно 

свръхнаселение. Това води до глад, болести, повишена смъртност. Все пове-

че се увеличават битките между различните родови групи. 

Изострянето на конфликтите довежда до нови форми на социална органи-

зация. Повишава се социалната роля на мъжете. Тъй като основния проблем 

за оцеляването на родовите групи става успешната защита, или съответно – 

нападение, мъжът, а не жената става лидер в първобитната група. Родовото 

общество преминава от матриархат към патриархат. Този период, от една 

страна е период на успешно развитие на производителните сили. От друга 

страна, това е период на разложение на първобитното общество, период в 

който родовата организация и родовия тип социални връзки се изчерпват и 

се създават предпоставки за преминаване към нов тип социална организация 

класова, и нов тип социални връзки - класови връзки, период в който посте-

пенно съзряват и се зараждат предпоставките за възникване на втората све-

товна цивилизация – раннокласовата и първото поколение локални цивили-

зации. 

Да разгледаме най-напред развитието на производителните сили в този 

период. 

а) Отначало земеделието и скотовъдството са случайни и изолирани дей-

ности. Едва, когато демографската криза продължително време, през живота 

на много поколения поставя на изпитание оцеляването на първобитните об-

щности, в търсене на изход хората превръщат земеделието и скотовъдството 

от единична и случайна в регулярна трудова дейност. Чрез тях човешкото 

съществуване получава сигурност, освобождава се е от стихийните капризи 

на природата. Рисковете за оцеляване намаляват чрез създаване на запаси от 

зърно и добитък. 
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Земеделието и скотовъдството като основни производствени дейности ве-

роятно са възникнали по едно и също време в различни региони на ойкуме-

на. В зависимост от природните условия едното или другото са ставали 

основно средство за препитание на родовите групи. Формирането на геноти-

па и фенотипа на различните цивилизации във висока степен зависи от при-

годните за култивиране диви растения присъщи на техния регион. Зависи и 

от обитаващите този регион пригодни за опитомяване диви животни.  

Със земеделие най-вероятно в началото са се занимавали жените, а със 

скотовъдство – мъжете. 

Първото земеделско оръдие е бил заострения прът. По късно се появява 

мотиката. (Виж фиг. 6 и фиг. 7) 
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Фиг. 6. Пояс на мотично земеделие 

 

 

Фиг. 7. Земеделски оръдия на труда при инките 

 

Още по-късно, вече при следващите световни цивилизации се появява 

ралото. Ралото е било дърво, от което са окастрени всички клони, освен 

един, който е бил заострен и с него са се прокарвали бразди. 
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Скотовъдството възниква на основата на опитомяването на животните. 

Първите опитомени животни са кучето и козата. Кучето се е употребявало 

за храна, като пазач на поселището и за лов. След това са опитомени овцата, 

свинята, говедото, коня, биволът и  т.н. Сравнително късно е опитомена ка-

милата. 

Усвояването на земеделието и скотовъдството са една от най-големите 

революциите в развитието на производителните сили. Благодарение на тези 

нови способи за взаимодействие с природната среда една и съща площ вече 

осигурява прехраната на три, четири пъти по-многобройно население. Става 

концентрация на население в големи поселища. Освен това се появява и 

нов енергетичен източник – двигателната сила на животните. Като цяло 

енергетичните възможности на хората рязко нарастват. В обмяната на ве-

щество, енергия и информация между себе си и природната среда, човекът 

използва нови природни процеси – растежа на зърното (тоест енергията на 

слънцето, водата, химическите елементи), които многократно превишават 

енергетически неговата собствена мускулна енергия. 

В този период – на неолитната цивилизация, възникват нови оръдия на 

труда, чрез които човекът преобразува природната среда за задоволяване на 

своите потребности. Хората откриват грънчарското колело и тъкачния 

стан. Започва изработването на разнообразни съдове за готвене, хранене, 

съхраняване на хранителни и други запаси, пренасяне на вода и други теч-

ности. Започва производството на разнообразни долни и горни дрехи, на 

постелки, на средства за пренасяне на товари и пр. Битът на хората се обога-

тява. Те разполагат с нови вещи, които им помагат да се приспособяват към 

околната среда. Изработването на новите вещи води до възникване на нови 

трудови навици и обогатява емпиричния опит и знания на човечеството. 
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Многократно разширилото се производство, което създава по-голяма ма-

са блага води и до увеличаване на обемността на родовите групи. Докато в 

предходния период родовата група е наброявала няколко десетки души, то 

след възникване на неолитната цивилизация, родовата група е наброявала 

няколко стотици, дори хиляди души. Например в родовия клан на патриарха 

на еврейския народ – Аврам, е имало 417 мъже и младежи носещи оръжие. 

Има и един друг, много важен момент. Развитието на скотовъдството до-

вежда до възникване на качествено нови възможности за предвижване и 

пренасяне на товари, за комуникация между родовете и клановете. Това пра-

ви възможно запазване на връзките между тях и образуване на по-големи 

човешки обединения – племена и племенни съюзи. 

Разширяването на производството в ширина и дълбочина и по-голямата 

маса производителна сила пораждат нови форми на разделение на труда. 

Първото разделение на труда, което е междуродово е разделението на труда 

между пастирските и земеделските народи. Второто е отделяне на занаятите 

и търговията като самостоятелни, закрепени към отделни родове видове 

дейност. Особено важно за развитието на човечеството е третото разделение 

на труда – отделянето на управленския от изпълнителския труд. Неговото 

начало се слага още по време на неолитната цивилизация. 

В зората на неолитната цивилизация организационният, управленският 

труд е общо дело. Хората изпълняващи управленски функции в същото вре-

ме са били и непосредствени производители. Нещата се променят обаче, в 

резултат на вече посочената еволюция в развитието на производителните 

сили. Какво имаме предвид? 

Големият обем на трудовите операции в голямата родова група, тяхното 

разнообразие, необходимостта да се разпределят между различни по въз-

раст, пол, характер, трудови умения и т.н. хора, водят до това, че организа-
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торската дейност се отделя като самостоятелна трудова дейност, като дей-

ност отделна от непосредствено производителния труд. Организаторът на 

производствения процес се освобождава от непосредствено производител-

ния труд. 

В кой социален субект се персонифицира тази дейност? 

В началото организационният, управленският труд е задължение, а впос-

ледствие и привилегия на най-опитния, най-знаещия – на „Патриарха” на 

родовата група. Като отчита какво е нужно за изхранването, за оцеляването 

на рода, от една страна, и с каква работна сила разполага, от друга страна, 

той разпределя работата, установява формите на сътрудничество и разделе-

ние на труда. Разбира се, тази организационна дейност в голяма степен се 

предопределя от обичаите и традициите на рода, от стереотипите на поведе-

ние - от така да се каже, генотипа на цивилизацията. Но несъмнено този 

организационен, управленчески труд в голяма степен е и творчески. Така 

че, още в рамките на неолитната цивилизация се очертават контурите на 

вертикалното обществено разделение на труда. Тоест, в края на неолитната 

цивилизация се очертават четирите основни биполярни и бъдещи класови 

разделения на труда между непроизводителния и производителния, между 

управленския и изпълнителския, между творческия и рутинния и между ум-

ствения и физическия труд. Възникват и властовите отношения – присвоя-

ването на чужда воля. Те стават неотделим елемент на производствената 

дейност. Дотогава властови отношения в производствената дейност просто 

не са съществували. 

Кога се извършват тези трансформации в разделението на труда, кога се 

появява властта? 

Според нас, тези трансформации стават при прехода от матриархат към 

патриархат – тоест в средата на неолитната цивилизация – края на шестото и 
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началото на петото хилядолетие преди новата ера. Именно тогава в резултат 

на демографската криза земеделието и скотовъдството стават регулярна тру-

дова дейност, родовите групи „набъбват” в своя обем, постоянните посели-

ща стават основни центрове на неолитната цивилизация, развива се общест-

веното разделение на труда. 

В голяма степен тези трансформации се извършват под въздействието на 

още един фактор – войната! 

Войната, колкото и странно да звучи, е нова форма на „производство”. 

Защото всяка родова група се стреми чрез земеделие и скотовъдство да тру-

па запаси от зърно, добитък и  т.н. Съответно тези запаси стават привлека-

телна цел на други групи. В периода на първобитното стадо и на матриарха-

та с изтреблението на враждебната родова група се отстранява опасност. Но 

не се придобиват хранителни запаси. Защото месото на победените трябва 

да се изяде за няколко дни – иначе се разваля. Впоследствие обаче, доколко-

то в резултат на превръщането на земеделието и скотовъдството в регулярна 

трудова дейност родовите групи имат дълготрайни запаси, освен месото на 

победените, може да бъдат присвоени и техните запаси от зърно и добитък. 

И разбира се, други блага – кожи, дрехи, посуда, постелки, оръжие, оръдия 

на труда и пр. Така че става изгодно да се инвестират усилия в усъвършенс-

тване на бойните умения и организацията на военните действия. 

Ето защо войните между родовете и клановете още по времето на матри-

архата водят до засилване на ролята на мъжа. За да е ефективна отбраната и 

нападението мъжете от рода и клана се организират във военни дружини, 

избират си военно-временен вожд и се подчиняват безусловно на него по 

време на военни походи или защита от нападение. Безусловното подчинение 

на водача по време на война, постепенно става навик и мъжете от племето 

започват да му се подчиняват и в мирно време. Организираните в бойни 
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дружини и други организации мъже започват да доминират над жените в 

клана и племето. Започва формирането на родовата аристокрация. 

Съществен елемент на възникване на първата световна цивилизация е и 

развитието на религиозното съзнание. То се развива от предрелигиозни 

представи и чувства на първобитния човек, които съществуват още далеч 

преди неолитната революция. 

Първите предрелигиозни представи и чувства на първобитните хора са 

вярата в това, че всички живи и неживи същества имат душа (дух). Първо-

битните хора са изразявали своята почит към духовете в живата и неживата 

природа. Тези представи и чувства се наричат анимизъм. Има различни 

виждания за причините и времето на появата на анимизма. Две са крайните 

разбирания. Едното е, че анимизмът съществуват още от възникването на 

човечеството. Животното се превръща в човек тогава, когато придобие 

представи и чувства за свръхестественото, за духовното, когато твори изкус-

тво и пр. 

Другото е, че анимизма възниква при прехода от матриархат към патри-

архат. Второто анализира вярата в духове с появата на властника-вожд и с 

неговото действено начало в съвместния труд и война. Съответно раздвое-

нието на действеното начало и на подчиняващата се група, се прехвърля 

върху живата и мъртвата природа. Всяко явление се обяснява с действеното 

начало, със силата на неговия дух, и съответно пасивната маса на тялото. 

Очевидно е, че и двете тълкувания са ограничени. Анимизма се появява на 

определен етап от развитието на човека, но несъмнено далеч преди прехода 

от матриархат към патриархат. 

На по-късен етап, най-вероятно именно при прехода от матриархат към 

патриархат на основата на анимизма възниква тотемизма. Почитането на 

духовете на явленията на живата и неживата природа прераства в култ към 
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предците. При патриархата, дотолкова, доколкото на основата на земедели-

ето и скотовъдството вече се произвежда принаден продукт, става възможно 

появата на родова аристокрация, която не се занимава с непосредствено 

производителен труд, а съхранява, произвежда и предава на следващите по-

коления натрупания емпиричен опит на рода (клан, племе). Тези знания се 

организират в система от предрелигиозни представи и вярвания, чрез култа 

към предците и родоначалника на племето. Тотемът е животно, понякога и 

растение, което родът счита за свой родоначалник. Това животно, или расте-

ние е “табу” за рода. Тоест, за този род то е неприкосновено, то е забранено. 

Племето има ритуали, чрез които изразява почитта си пред символи на своя 

тотем. Чрез рисунки по тялото членовете на племето афишират своята при-

надлежност към своя род. Впрочем тези рисунки, тези най-често дървени 

или каменни символи на тотема, са вече изкуство. Възникват и много други 

табута, чрез които животът на племето се подрежда. Множеството забрани 

гарантират реда и стабилността на взаимоотношенията в племето. Тези заб-

рани се “фиксират” в обичаите и традициите. 

 

2. Раннокласовата световна цивилизация – първо поколение локални 

цивилизации. 

Втората световна цивилизация е раннокласовата. Както вече отбелязахме, 

в средата на четвъртото хилядолетие преди новата ера по поречията на го-

лемите реки, където най-рано са се разселили кроманьонците – Нил, Тигър и 

Ефрат, възниква първото поколение локални цивилизации. По късно въз-

никват локални цивилизации по поречието на други големи реки – Инд и 

Ганг, Меконг, Хуан-хъ и Янд-дзъ. (Виж фиг. 8) 

 



75 

 

Фиг. 8. Първо поколение локални цивилизации 
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Именно по поречието на тези реки природо-климатичните условия са най-

благоприятни за развитието на земеделието и на домашното скотовъдство. 

Настъпилият демографски взрив и съответно силното изостряне на междук-

лановите и племени войни за контрол на плодородните площи, заедно с раз-

витието на вертикалното разделение на труда и размяната, водят до преход 

от родово към класово общество и възникване на нова социална институция 

– държавата. 

Ето как вижда Енгелс този процес. 

"Според материалистическото разбиране определящ момент в историята 

са в крайна сметка производството и възпроизводството на непосредствения 

живот. Но самото то има двояк вид. От една страна, производството на хра-

нителни продукти,... облекло, жилища и необходимите за това сечива; от 

друга - производството на самия човек, продължение на рода. Общественото 

устройство, при което живеят хората от определена историческа епоха и 

определена страна се обуславя от двата вида производство: от степента на 

развитието, от една страна - на труда, от друга - на семейството. Колкото по-

слабо развит е още трудът, колкото по-ограничено е количеството на него-

вите произведения, а значи и богатството на обществото, толкова по-силно 

се проявява господството на родовите връзки върху обществения строй. Но 

при тази, основана на родовите връзки структура на обществото все повече 

се развива производителността на труда, а заедно с нея - частната собстве-

ност и размяната, имуществените различия, възможността за използване на 

чужда работна сила, а с това и основата на класовите противоречия: нови 

социални елементи, които в продължения на цели поколения правят усилия 

да пригодят стария обществен строй към новите условия, докато най-после 

несъвместимостта на едното и другото довежда до пълен преврат. Старото, 

почиващо върху родовите връзки общество бива разрушено в сблъсъка на 
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новообразувалите се обществени класи; на негово място се явява ново об-

щество, организирано в държава, нисшите подразделения, на което са вече 

неродови, а териториални съюзи - едно общество, в което семейния строй е 

напълно доминиран от собственическия строй и в което оттогава свободно 

се разгъват класовите противоречия и класовата борба, които съставят съ-

държанието на цялата досегашна писана история.»39 

Енгелс подчертава, че новата социална институция, която сменя родовата 

организация – държавата, е естествен резултат от развитието на общество-

то. Тя не е нито плод на разума, нито дело на "лоши хора". "Държавата, каз-

ва той, в никой случай не е сила, натрапена на обществото отвън; също така 

тя не е и «действителност на нравствената идея», «образ и действителност 

на разума», както твърди Хегел. Тя е, напротив, продукт на обществото на 

известна степен от неговото развитие; държавата е признание, че това об-

щество се е забъркало в неразрешимо противоречие само със себе си, разде-

лило се е на непримирими противоположности, от които е безсилно да се 

избави. А за да не могат тези противоположности, тези класи с противоре-

чиви икономически интереси да се унищожат помежду си и да унищожат и 

обществото в безплодна борба, затова е станала необходима сила, която да 

стои наглед над обществото, сила, която да прави по-умерено сблъскването, 

да го държи в границите на «реда». И тази сила, произлязла от обществото, 

но поставяща се над него, и все повече и повече отчуждаваща се от него е 

държавата."40 

Кои са основните характеристики на държавната организация, които я 

правят принципно различна от родовата организация, според Енгелс? Това 

са "публичната власт" и териториалното делене. 

                                                 
39 Енгелс, Ф., Произход на семейството, частната собственост и държавата, Маркс, К., Фр. 

Енгелс, Съч., т.21, стр.28 
40 Пак там, стр.160-170 
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Това е първо, "силата", благодарение, на която класовите сблъсъци се 

омекотяват, противоречията между хората се регулират и се решават в гра-

ниците на едно приемливо поведение. Тази сила е така наречената публична 

власт.41 

Какво е това "публична" власт? Това са специални отряди от въоръжени 

хора, затвори, чиновници, данъци и "учреждения за принуда от всякакъв 

вид". В родовото общество няма "специални отряди от въоръжени хора". 

Въоръжено е цялото мъжко население. В родовото общество властта се опи-

ра на обичая, тя е в ръцете на бащата - патриарха, на родовия старейшина и 

има преди всичко морален характер. Властта се упражнява чрез авторитета 

на патриарха (старейшината). Когато обаче започва класовото разслоение и 

благодарение на бащиното право се формира родова аристокрация,42 въоръ-

жението на народното опълчение е една от основните причини конфликтите 

в рода да се решават брутално и кръвопролитно. Затова една от първите за-

дачи и характерна черта на възникващата нова организация на обществото е 

привилигированите класи да отнемат оръжието на нисшите класи и да го 

предадат в ръцете на "специални отряди въоръжени хора". Принудата става 

работа на тези "специални отреди от въоръжени хора". 

Създаването на публичната власт като отделна от другите човешки дей-

ности води до възникването на нова сфера на социална дейност – политиката 

                                                 
41 Енгелс използва понятието «публична власт» и в тясното му значение, както е в случая – 

органите за принуда, за подържане на социалния ред, и в широкия му смисъл – като цялата 

държавна организация. В кое от двете значения го използва, лесно се разбира от контекста. 
42 Най-важното в този период е, че благодарение на развитието на земеделието и скотовъдс-

твото непосредственият производител започва да произвежда повече продукция от жизне-

ния минимум. Появява се възможност този продукт – принаден продукт, да бъде присвоя-

ван от родовата аристокрация. Става икономически изгодно да се запазва живота на плен-

ниците, защото те вече могат да произвеждат повече, отколкото потребяват. Появява се 

робството и възниква експлоатацията. Обема на родовите групи се увеличава значително. 

Възникват нови средства за придвижване, за комуникация и подържане на контрола над 

значителна територия. 
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и правото. Именно политиката и правото, а не морала, вече регулират отно-

шенията на господство и подчинение между хората. 

Втората характерна черта на новата организация е териториалното деле-

ние на населението. В родовото общество основна структурна единица на 

племенната организация е рода и клана. Но развитието на производителните 

сили, на общественото разделение на труда и търговията води до смесване 

на родовете, клановете и племената. В едно населено място вече живеят хора 

с различен кръвно-родствен произход. Затова новият тип обществена орга-

низация обединява свободните хора, обитаващи една територия по место-

живеене, а не по кръвно-родствена връзка. Тоест, териториалните админис-

тративни единици вече обединяват хора с различен произход. 

Новият тип социална организация – държавата, упражнява върховната 

власт върху всички хора (свободни и зависими) в рамките на ясно очертана 

територия. Но нейни граждани със съответните права, са само свободните 

членове на държавата. Основна социална характеристика и съответно подв-

ласност на индивида става вече не неговата родова принадлежност, а него-

вото местожителство. Той е подвластен на местните административни 

органи, а не на органите на рода, клана и племето. Държавната организация 

има няколко нива на управление и упражняване на власт, и различните части 

на нейната територия са обособени като нейни структурни единици. 

Тези две основни характеристики на държавата, подчертани от Енгелс, са 

безспорно най-значими. Освен тях, обаче, трябва да бъде изтъкната още ед-

на – ролята на държавната власт за организацията на общественозначими 

дейности. 

Още от началото на възникване на човешките цивилизации, не само в им-

периите, но и в малките човешки общности, трайни властови отношения 

възникват там, където се създаде организация за закрепване на личната 
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власт – например военните дружини на военновременните вождове. В още 

по-голяма степен това се отнася за новия тип социална организация – дър-

жавата. Маркс Вебер определя държавата като "организация, която успеш-

но поддържа монопола за легитимна употреба на сила върху дадена терито-

рия". Но за да бъде призната за легитимна властта на държавната организа-

ция, освен орган за упражняване на принуда, тя трябва да извършва и об-

ществено значима дейност. Такава е на първо място стопанската дей-

ност.43 

Във всички локални цивилизации от първо поколение - например Египет-

ската, Шумерската, Китайската и пр. легитимността на нововъзникналата 

държавна власт се признава от масата на подвластното население, защото 

именно тя организира (много често чрез използване на принуда) труда на 

големи маси хора за изграждането и поддържането на големи системи за 

мелиорация. Древните цивилизации възникват и се развиват успешно бла-

годарение на напоителните системи, изградени около големите реки – Нил, 

Тигър, Ефрат, Инд, Ганг, Хуан-хъ, Ян-дзъ и др. Първите мелиоративни сис-

теми са изградени на техните территории още по време на неолитната све-

товна цивилизация, когато след неолитната революция се преминава от 

присвояваща към произвеждаща икономика, и се развиват земеделието и 

скотовъдството. Това е период на разложение на родовия строй. Ефектив-

ността на тези разпокъсани, създадени от отделни племена и племенни съю-

зи напоителни системи не е висока. Опустошителните наводнения, заблатя-

ванията и пр. продължават да блокират развитието на производителните си-

ли на цивилизацията. Едва след като от племенни съюзи се преминава към 

държавна организация (което е резултат на завоевателни войни) става въз-

                                                 
43 Без да се подценяват другите дейности на държавната власт – защита на населението от 

външни агресори, осигуряване на различни видове услуги на населението и пр. 
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можно свързването на отделните мелиоративни системи в единна напои-

телна система. 

Това се отразява извънредно благотворно на развитието на първото поко-

ление локални цивилизации. Защото при сезонните наводнения излишната 

вода се отвежда в отдалечени райони, а впоследствие се използва за напоя-

ване, блатистите райони се отводняват, площта и плодородието на обработ-

ваемата земя се увеличават. И въпреки, че новата власт – държавната, уп-

ражнява нов вид принуда – отработъчна рента върху по-голямата част от 

населението за изграждането и поддържането на напоителните системи, об-

ществената значимост е видима и новият вид власт – държавната се призна-

ва за легитимна. 

Необходимостта от организиране и управление на труда на големи маси 

хора е една от причините за възникването на публичната власт – възниква 

специален апарат от хора, който се занимава с този вид труд. Макс Вебер 

нарича докапиталистическите форми на държавна власт – патримониална 

организация. Той разграничава два вида такива организации: а) патриар-

хален, при който щабът за управление (специалният апарат за управление) е 

отделен от средствата за управление, които са в пълна собственост на владе-

теля; б) съсловен, при който средствата за управление и съответно владе-

телските права и свързаните с тях икономически възможности са апропри-

ирани (делегирани) на щаба за управление, който посреща разходите по 

управлението от собствени средства – приход от давани в лен владения.44 

От тогава – от възникването си и до сега, стопанските функции на държа-

вата не само не намаляват, но напротив – стават все по разнообразни. И тази 

тенденция се задълбочава. 

                                                 
44 Вебер, М., Социология на господството / социология на религията, УИ 

“Св.Кл.Охридски”, С., 1992 г., стр.16-17. 
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Казаното се отнася и за двата основни варианта на преход от родово към 

класово общество и съответно на възникване на държавата. Първият, при 

който класовото деление е резултат на вътрешно разслоение и превръщане 

на родовата аристокрация в привилигировано съсловие и вторият, когато в 

резултат на завоевания една орда или племе стане господстваща класа над 

други племена. 

В повечето цивилизации от раннокласовата цивилизация робството оста-

ва в рамките на домашно робство или заема по-малък сектор в икономиката, 

отколкото крепостничеството. Във всички локални цивилизации от първо 

поколение е така – в египетската, шумерската и вавилонската, китайската и 

пр.45 

Вече разгледахме трите най-съществени момента на този преход – въз-

никването на публична власт, териториалното деление и създаване на орга-

низация за постигане на общественозначими цели – преди всичко стопански. 

Но освен тях трябва да се отбележат още няколко особености на този пре-

ход: 

Трансформацията на родовите институции за управление (народно събра-

ние, съвет на старейшините, военновременен вожд) в институцията „дър-

жавна власт” е бавен, продължителен, многоетапен процес. Той започва 

още в рамките на родовото общество - след „неолитната революция” през 

периода на патриархата. В рамките на старото обществено устройство се 

зараждат елементите на новия тип социално устройство и новия тип власт – 

държавната власт.  

                                                 
45 Л.Беров изчислява броя на робите във Вавилон през XVIII век преди новата ера на 13,2 % 

от населението. Основната маса непосредствени производители са арендатори или повин-

чари (тоест се намират в личностно-поземлена зависимост, а не в личностна зависимост) – 

43,7 %. Виж: Беров, Л., Стопанска история - икономическото развитие на света от древност-

та до наши дни, изд.”Планета3”, С., 1999 год., стр.38,39. 
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След възникването на класовите общества, нисшите класи са основно в 

три вида зависимост от привилигированите съсловия46 – лична зависимост 

(робство), личностно-поземлена зависимост (крепостничество) и най-накрая 

– в късното средновековие – поземлена зависимост. Трите вида, от своя 

страна, имат различни исторически форми, различни степени на зависи-

мост и пр. Робството и крепостничеството успоредно съсъществуват във 

всяка източна цивилизация. В локалните цивилизации от първо поколение 

робството остава в рамките на домашно робство или заема по-малък сектор 

в икономиката, отколкото крепостничеството. 

Субектът на собствеността и властта се променя под въздействието на две 

тенденции – центростремителна и центробежна. За определен период от 

време центростремителната тенденция е по-силна и в резултат възникват 

империи начело с определена властваща династия. Основната форма на соб-

ственост е държавната. Властващата династия предоставя във владеене (то-

ест в условна собственост) имения на родовата или на служебната арис-

токрация. Аристокрацията, обаче неизбежно се стреми към превръщане на 

условната си собственост в безусловна и към политическа, фискална, съ-

дебна и пр. автономност. Това води до засилване на центробежната тенден-

ция и до «феодализиране» на империята. Продължителността на двата пе-

риода е общо най-често около 150 - 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 държава”47; б) 

                                                 
46 Под привилигировано съсловие разбираме класите, на които: а) привилегиите се предават 

по наследство; б) привилегиите са юридически закрепени в закони и се охраняват със сила-

та на държавната власт. 
47 Тойнби, А., Изследване на историята, том II, изд. “Захарий Стоянов”, С., 2001 г., стр. 309 
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цикъл с продължителност 600 години, който е свързан с корелацията между 

астрономическия цикъл на редуващи се промеждутъци на суша и влажност и 

съответно нахлуване на номади (в периодите на суша) от “пустинята” в “об-

работвана земя”.48 Силно влияние върху съотношението между двете тен-

денции – на централизация и децентрализация, освен природоклиматичните 

изменения, оказват и демографските цикли.49  

Според цивилизационния подход, за да се премине от неолитната към 

раннокласовата цивилизация са необходими следните условия: 

а) Обществата да са с достатъчно голям брой членове – поне няколко хи-

ляди души; 

б) Общественото разделение на труда да е напреднало - да има селско 

стопанство, занаяти и търговия; 

в) Да има видима социалната стратификация; 

г) Управленските структури да са поне от три нива.50  

Главните различия между ранните държави и големите като брой, зае-

мана територия и пр. додържавни племенни съюзи, са преди всичко в по-

литическото устройство и начините на управление на обществото. Държав-

ната организация е с по-голяма сложност, по-голяма преобразователна ак-

тивност, способност да упражнява сила и да променя социалните отношения 

и норми, изхождайки от собствените си интереси и цели. При нея в голяма 

                                                 
48 Пак там, стр. 304. Трябва да се отбележи, че това изглежда се отнася само за Близкия 

Изток. Защото в Азия големите нахлувания на номади стават, когато поради изобилните 

дъждове пустинята Гоби разцъфтява, става проходима, номадските племена отглеждат мно-

го коне и друг добитък, увеличава се тяхното население и съответно бойните им ресурси.  

Именно в такива периоди те завладяват Китай. 
49 Относно влиянието на демографските цикли виж по-подробно: Парашкевова, Л., Светът 

на цивилизациите Еволюция и динамика на държавата, изд.”Колор-принт”, Варна, 2010 г., 

стр. 4-42; Коротаев, А.В., Комарова, Н.Л., Халтурина, Д.А., Законы истории – вековые цик-

лы и тысячилетные тренды, демография, экономика, войны, изд.”КомКнига”, Москва, 2007 

г., стр. 48-168.  
50 Виж: Парашкевова, Л., Светът на цивилизациите Еволюция и динамика на държавата, 

изд.”Колор-принт”, Варна, 2010 г., стр. 49. 
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степен се използват формални, юридически и административни основания, 

упражняването на управленски функции в много по-малка степен зависи от 

произхода в сравнение с родовото общество.51 

Раннокласовите локални цивилизации са се развивали в рамките на автори-

тарни империи - така наречените „източни деспотии”. Материална основа 

на съществуването на източните деспотии е държавната собственост върху 

земята. 

Важен момент за запазване целостта на властта е, че централната власт 

предоставя като безусловна собственост част от новопридобитите земи на 

религиозния култ. Той се обслужва от ново социално съсловие – жреците. 

Благодарение на предоставената им поземлена собственост, това съсловие е 

освободено от непосредствено-производителен труд. То се занимава със 

съхраняване, разширяване и предаване на следващите поколения на натру-

пания емпиричен опит и знания на социума. В този период на развитие на 

човечеството систематизирането на знанията става чрез религията. По вре-

ме на раннокласовата световна цивилизация религията е политеистична. 

Предрелигиозните представи и чувства стават религия именно с възник-

ване на политеизма. В епохата на раннокласовата цивилизация, всяка от 

възникналите локални цивилизации създава своя система на обожествявани 

природни сили. Политеизмът, това са възникналите на основата на анимиз-

ма и тотемизма представи и вярвания в съществуването на свръхестествени 

антропоморфни същества, които управляват природните стихии. Такива са 

религиозните представи и вярвания, митологията за египетските богове, бо-

говете на ведите, на Олим, на Капитолия и пр. Преходът от предрелигиозни 

към на религиозни представи и вярвания има своите гносеологически (поз-

навателни) и социални (класови) корени и причини. 

                                                 
51 Пак там, стр. 50 
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Още в епохата на неолитната цивилизация, когато започва раздвояването 

на големите родове (клан, племе) на родова аристокрация и простолюдие, 

започва прерастването на тотемизма в политеизъм. В раннокласовата циви-

лизация политеизмът става доминиращ. От една страна, защото животът на 

вече големите човешки общности става много по-сложен и по-богат. 

Сблъсъците с капризите на природната среда стават много по-разнообразни 

и по съдбоносни. Една градушка, например, може да унищожи цялата ре-

колта. Култът към дедите, предаваните емпирични знания в рамките на ро-

довата аристокрация вече са недостатъчни. Хората се опитват да разберат 

причините и действията на природните стихии и начините, чрез които да се 

“измоли” тяхното благоволение. Появява се абстрактното мислене. Което е 

гносеологическата основа на религията и първите идеалистически философ-

ски системи. “Първобитният идеализъм: общото (понятието, идеята) е от-

делно същество. …. Раздвояването на човешкото познание и възможност-

та на идеализма (= религията) са дадени още в първата, елементарна абст-

ракция….. Защото и в най-простото обобщение, в най-елементарната проста 

идея… има известен къс фантазия.”52 Фантастичните антропоморфни пред-

стави за природните сили стават предмет на бързо развиващото се в първото 

поколение локални цивилизации изкуство. Религията и органично свърза-

ното с нея изкуство, а също и най-ранните научни знания – например астро-

номически, аритметически, геометрични и пр. стават предмет на дейност на 

отдиференциралото се от родовата аристокрация ново съсловие – на духо-

венството. Самата родова аристокрация също се превръща в съсловие – на 

войните-господари. Тези две “фракции” на господстващата класа – съслови-

ята на войните и на духовенството, следвайки класовите си интереси прев-

                                                 
52 Ленин, В.И., Философски тетрадки, Съч., т. 38, стр. 370-371 
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ръщат религиозните представи и вярвания в институция, играеща същест-

вена роля за подържане на социалния ред. 

  

Обобщение на трета глава: Неолитната революция - възникване на пър-

вата световна цивилизация. Първото поколение локални цивилизации и вто-

рата, раннокласова световна цивилизация 

 * Неолитната революция е свързана с преминаване от присвояваща 

към произвеждаща икономика. Човекът използва своята работоспособност, 

за да опосредствува взаимодействието си с природната среда чрез земеделие 

и скотовъдство. Това става през неолита. 

 * Преди около 70000 години хомо сапиенс прекосява йеменския про-

ток и постепенно заселва цялата земя. Сегашното човечество е генетичен и 

исторически наследник на кроманьонците. 

 * За да се приспособят към влошените, в резултат на ледниковия пе-

риод, условия, и да завладеят нови пространства под натиска на демографс-

ката криза, кроманьонците откриват огъня и по-късно кожите на убитите 

животни. 

 * В рамките на каменните, костени и дървени оръдия на труда, и на 

механичната енергия на мускулите и химическата енергия на огъня протича 

целият период на разцвет на първобитното общество. 

 * В рамките на рода постепенно възниква и първото разделение на 

труда – по пол и възраст. Това е естествено разделение на труда – по спо-

собности. Освен междуполово, възниква и генерационно разделение на тру-

да. 

* Отначало земеделието и скотовъдството са случайни и изолирани дей-

ности. Постепенно, в резултат преди всичко на поредната демографска кри-

за, хората превръщат земеделието и скотовъдството от единична и случайна 
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в регулярна трудова дейност. Чрез тях човешкото съществуване получава 

сигурност, освобождава се е от стихийните капризи на природата. Рискове-

те за оцеляване намаляват чрез създаване на запаси от зърно и добитък. 

* Благодарение новите способи за взаимодействие с природната среда ед-

на и съща площ осигурява прехраната на три, четири пъти по-многобройно 

население. Става концентрация на население в големи поселища. Освен 

това се появява и нов енергетичен източник – двигателната сила на живот-

ните. 

* Разширяването на производството в ширина и дълбочина и по-голямата 

маса производителна сила пораждат нови форми на разделение на труда - 

разделението на труда между пастирските и земеделските народи. Възник-

ват занаятите и търговията като самостоятелни, закрепени към отделни ро-

дове видове дейност, управленският труд се отделя от изпълнителския труд. 

* В средата на четвъртото хилядолетие преди новата ера по поречията на 

големите реки, където най-рано са се разселили кроманьонците – Нил, Тигър 

и Ефрат, възниква първото поколение локални цивилизации. 

* Настъпилият демографски взрив и съответно силното изостряне на 

междуклановите и племени войни за контрол на плодородните площи, заед-

но с развитието на вертикалното разделение на труда и размяната, водят до 

преход от родово към класово общество и възникване на нова социална ин-

ституция – държавата.  

* Основните характеристики на държавната организация, които я правят 

принципно различна от родовата организация, са "публичната власт" и те-

риториалното делене. 

* Създаването на публичната власт като отделна от другите човешки дей-

ности води до възникването на нова сфера на социална дейност – политика-
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та и правото, и именно те, а не морала, вече регулират отношенията на гос-

подство и подчинение между хората. 

* Друга важна роля на държавната власт е организацията на социума за 

общественозначими дейности – например мелиорация, отбранителни съо-

ръжения, стопански дейности и пр. 

* В историята на всяка цивилизация действат две тенденции – центрост-

ремителна и центробежна. Те периодично сменят доминацията си. 

 

ключови думи: неолитна революция, неолитна световна цивилизация, 

раннокласова световна цивилизация, локални цивилизации, палеолит, ме-

золит, неолит, матриархат, патриархат, демографски взрив, демографска 

криза, разделение на труда, публична власт 
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Четвърта глава: Цивилизационна социогенетика.  

 

1. Цивилизацията – най-висша социална общност 

Като пространствена обемност, като времева продължителност и като 

степен на сложност цивилизацията е висша форма на социална общност.  

Първите исторически форми на социална общност, още от времето на 

родовото общество, са семейните групи. Тъй като филогенезата снема 

онтогенезата, то в съвременността те са най-ниското ниво на социална 

общност. Те са общност с най-малка обемност, продължителност и 

сложност.  

Второто йерархично ниво са по-късно възникналите на основа на раз-

витието на производителните сили, на новите форми на разделение на 

труда (появата на земеделието и скотовъдството, на занятите и търговия-

та и пр.), на частната собственост и  т.н. нови, по сложни, с по-голяма 

обемност и историческа продължителност общности – териториални (по-

селища - села и градове), производствени (латифундии, манифактури), 

обществено-политически (клан, племе, племенни съюзи). 

Третото йерархично ниво са етносите, народностите и нациите. Най-

висша от тях е нацията. Тя възниква в резултат на развитието на капита-

листическия начин на производство. Тези социални общностти са значи-

телно по-сложни, по обемни и с по-дълго исторически съществуване от 

общностите от първо и второ ниво. 

Четвъртото йерархично ниво на социална общност е държавата. Тази 

социална общност възниква на основата на социалните общности от тре-

тото ниво - етносите, народностите и нациите. Но тя има много по-

сложна структура и институции – граница, държавна, политическа и военна 
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власт, гражданство и пр. Териториално тя може да съвпада с общностите 

от третото ниво (нациите), но може и да се различава.  

Последното, пето - най-висшето равнище на социална общност е цивилиза-

цията. От трите вида цивилизации – локални, световни и глобална най-висша е 

глобалната цивилизация. Тя обединява цялото човечество през всички етапи на 

неговото развитие. Локалните цивилизации могат да съвпадат с границите на 

някои държави, по-точно империи.53 Но може и да не съвпадат. Ядрото на ци-

вилизацията – нейната култура, й придава по-голяма устойчивост и във вре-

мето и в пространството, в сравнение с империите. 

 

1.1. Същност на цивилизационния генотип 

Ще представим разбирането на същността и структурата на цивилизаци-

онния генотип на руската цивилизационна школа. 

Най-напред трябва да отбележим няколко неща относно руската цивили-

зационна школа: 

- Тя е школа с големи исторически традиции. Н. Данилевски и К. Леонти-

ев са едни от първите и най-дълбоките изследователи на цивилизационното 

развитие през Новото време. П. Сорокин е един от най-авторитетните предс-

тавители на цивилизационния подход през ХХ век; 

- В момента руската цивилизационна школа е в подем. Издадени са прек-

расни учебници, включително и на електронни носители. Тя е широко зас-

тъпена в образователния процес в Руската федерация; 

- Въпреки сериозните си постижения (а може би именно поради това) в 

руската цивилизационна школа има забележим идеологически момент. Тя, 

както и много други официални идеологии в предходните епохи (например 

                                                 
53 Именно империите, дори и тези, които са краткотрайни (например империята на Александър 

Велики), са основата на разгръщане в пространството на някои цивилизации. 
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славянофилството, болшевизма и др.), обслужва мита за изключителността 

на руската нация и за нейната световно историческа мисия. 

Руската цивилизационна школа разработва проблема за цивилизационния 

генотип под влияние на концепцията на Н. Кондратиев за трите етапи (фор-

ми) на научно познание – статика, динамика и генетика.54 (Виж таблица 3) 

Статиката изследва функционирането на системите и взаимовръзките 

им в състояние на покой или на еволюционно развитие. Динамиката изс-

ледва циклите и кризите в развитието на системите, причините за наруше-

нията и за възстановяване на равновесията. Генетиката изследва наследст-

веността, изменчивостта и подбора в динамиката на системите.55 

                                                 
54 Кондратиев Н., Проблеми на икономическата динамика, С., Унив. изд. Св.Кл. Охридски, 

1996, 453 с. 
55 Кондратиев се вписва в парадигмата на функционализма. Формулираният от него първи 

етап несъмнено съответства на възгледа на О. Конт за единия раздел на науката за общест-

вото - социалната статика. Приносът му е, че втория раздел на Конт – социалната динамика 

той разделя на две части – динамика и генетика.  
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Закономерности на 

цикличната динамика

 Взаимодействие на 

близки  и отдалечени 

цикли

 

Смяна на фазите на 

икономическите цикли
Предвиждане на смяната на 

фазите и на промяната на 

тенденции, срокове, 

структурата и дълбочината 

на кризите, съчетаване на  

различни времеви прогнози, 

междудисциплинарно 

прогнозиране

 

Закономерности на 

социогенетиката

 
Наследствена изменчивост 

под въздействие на 

промяната на средата

 
Стихиен и 

целенасочен подбор 

на полезни мутации

 
Запазване на ядрото 

(генотипа) на 

социалната система Проявления на ядрото 

(генотипа) на системата, 

неговата структура, прогноза 

за устойчивостта на 

полезните и отмиране на 

остарелите елементи на 

системата 

 

Пропорционалност на 

структура на 

икономическата система

Прогнози на базата на 

междуотрасловите баланси, 

многообразност 

възпроизводствено цикличен 

макромодел, корелационни 

модели, екстрополация

 

Периодични кризи

 

Многоциклична 

динамика

Закономерности на 

статиката 

Пропорции в съотноше-

нията на икономическата 

и социалната система

 

 

 

Пропорции в съотноше-

нията на икономическата 

и природно-

екологическата системи

 

Таблица 3. Закономерности на статиката, динамиката и социогенети-

ката  

 

Според Н.Кондратиев генетиката е висшата форма в развитието на 

една наука.  

През 90-те години на ХХ век в Русия започва интензивно разработване 

на социогенетиката. Терминът е въведен от А. Субетто. Той е възприет 

от руската цивилизационна школа и се използва от водещи учени като А. 

Кулинкович, Б. Кузик, Ю. Яковец и др.  
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Според Б. Кузик и Ю. Яковец същността на социогенетиката се изразява 

в изследване на: 

- Същността на социалния генотип (наследственото ядро) на раз-

личните обществени системи, в това число на локалните, световните и гло-

балната цивилизация; 

- Закономерностите и механизмите на трансфер на социалните 

генотипи от поколение към поколение, включително и при смяна на све-

товните цивилизации и поколенията локални цивилизации. 

- Закономерностите на наследствената изменчивост, на обновя-

ването и обогатяването на генотипа при промяна на вътрешните и външните 

условия на развитие, в това число трансформациите на генотипа на светов-

ните и локалните цивилизации; 

- Механизмите на подбор на необходимите и полезни именения 

на системата, закономерностите и движещите сили на иновационното об-

новление на обществото, възникването на нови световни и локални цивили-

зации.56 

За нас това определяне на задачите и целите на социогенетиката има ев-

ристичен потенциал. Но се нуждае от конкретизация и обогатяване. За-

щото много от целите на социогенетиката напълно се вместват, и са задъл-

бочено разработени, в рамките на марксисткото разбиране на историческия 

процес. 

Например задачата да се изследват „Закономерностите на наследстве-

ната изменчивост, на обновяването и обогатяването на генотипа при про-

мяна на вътрешните и външните условия на развитие, в това число транс-

формациите на генотипа на световните и локалните цивилизации” е отлично 

                                                 
56 Виж: Кузик, Б.Н., Ю.В. Яковец, Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, Цивили-

зации: прошлое и будощее,Учебник, Москва, Институт экономических стратегии, 2008 г., 

стр. 68, 69. 
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разработена в рамките на класическия марксизъм. Открити са основните 

закони, по които се извършват трансформациите на обществата и на гено-

типа на цивилизациите.57 

 

1.2. Структура на цивилизационния генотип (наследственото ядро). 

Б. Кузик и Ю. Яковец дефинират следните елемента на структурата на 

генотипа на локалните цивилизации58. 

1. Природно-eкологическата среда, в която се формира и се развива 

цивилизацията. Тя включва: 

Климатичните условия на територията, където се формира и се развива 

цивилизацията. 

Природните ресурси, необходими за осигуряване на жизнедеятелността 

на обществото – доколко те са изобилни, достатъчни или недостатъчни. 

Степента на екологическа сигурност, застрашеността на територията от 

стихийни бедствия като наводнения, земетресения, тайфуни, изригване на 

вулкани, суша и т.н. 

Степента на въздействие на човека върху природната среда, способност 

на природната среда да се самовъзстановява и да преодолява отрицателните 

последствия от това въздействие. 

Според Кузик и Яковец природно-екологическият фактор в голяма степен 

определя характерните черти на цивилизациите, но не е основната причина 

за формиране на техния генотип. 

                                                 
57 Например законите за диалектиката на производителни сили и производствени отноше-

ния, за диалектиката на икономическата база и политическата, правната, религиозната и пр. 

надстройки на обществото и пр. 
58 Виж: Кузик, Б.Н., Ю.В.Яковец, Цивилизации:теория, история, диалог, будущее, Цивили-

зации: прошлое и будощее,Учебник, Москва, Институт экономических стратегии, 2008 г., 

стр. 71-83. 
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2. Демографският компонент на наследственото цивилизационно яд-

ро се състои от: 

Численост на населението и темпове на неговата динамика, критически 

минимум, без който е невъзможно формирането на сложно общество; необ-

ходима плътност на населението, концентрация на населението в градовете 

и др.; 

Расова структура на обществото (преобладаването на една или друга раса 

в голяма степен зависи от природните фактори); 

Условия за възпроизводство на населението: пол, възраст, характер и състав 

на семействата (домакинствата); 

Национално-етнически състав на обществото: езикова общност, наличие 

на преобладаваща нация, равнище на национални и етнически връзки; 

Миграционни характеристики на населението: сравнителна еднородност 

и устойчивост или, напротив, нееднородност, наличие на субкултури. 

3. Технологическият компонент на цивилизационния генотип е свър-

зан с определено технологично ниво, което включва:  

Набор от средства за производство и технологиите на тяхното фенкцио-

ниране; 

Енергийни и суровинни източници; 

Форми на организация на производството; 

Равнище на квалификация на работниците; 

Според Кузик и Яковец технологичното равнище може да бъде опреде-

лено като средна стойност за всяка цивилизация, може да се търси неговата 

динамика по епохи, цивилизациите също могат да бъдат ранжирани по този 

показател. В преходните епохи се сменя технологическият лидер. В начало-

то на XXI век технологичен лидер са северноамериканската, западноевро-
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пейската, японската и океаническата (по специално Австралия) цивилиза-

ции. 

4. Икономическият елемент на цивилизационното ядро включва някол-

ко елемента, които варират от епоха към епоха в зависимост от икономичес-

кия начин на производство: 

Равнище на икономическо развитие, измервано с БВП на човек от насе-

лението. 

Преобладаващата формата на собственост(държавна, частна, общинна и 

пр), и формите на реализация на собствеността. 

Преобладаваща форма на обмяна, равнище на стоковост на производство-

то и степен на развитие на пазарните механизми, стоково-парични отноше-

ния, съотношение на пазарните и непазарните сектори на икономиката; 

Характер и форми на разпределение на произведения продукт, равнище на 

икономическа стратификация на социалните слоеве (икономическа поляри-

зация). 

Роля на държавата за функциониране и развитие на икономиката, в 

присвояване на средствата за производство, рента и други елементи на чис-

тия доход, за регулиране на националната икономика, междудържавни и 

междуцивилизационни връзки, за изработване и реализация на дългосроч-

ната стратегия и степен на планомерност в развитие на икономиката. 

Според Кузик и Яковец развитието на цивилизациите и държавите се из-

мерва с темповете на икономически растеж и с относителния дял на ци-

вилизациите в световния БВП, особено през индустриалната епоха (Виж 

таблица 4). Икономическият елемент на генотипа на локалните цивилиза-

ции се променя през етапите на техния жизнен цикъл. Варира и делът на 

цивилизациите в световното икономическо пространство - БВП се увели-

чава в някои етапи, а в други намалява. 
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а1 - темп на ръста на БВП, %, в съпоставими цени 

б2 - темп на ръста на БВП на глава от населението 

Таблица 4. Динамика в темповете на развитие на БВП59 

 

5. Социалната структура на цивилизациите също е значим елемент на 

цивилизационния генотип. Обществото се разделя на класи и социални сло-

еве, които играят различна роля във възпроизводството, в присвояването на 

произведения продукт и управлението. От момента на раннокласовата ци-

вилизация (IV-III хил. пр.н.е.) могат да бъдат откроени няколко различни за 

всяка цивилизация социални страти: 

Управляващ слой – управляващи на държави и представители на знатни 

родове, висшето духовенство, военачалници, крупни бизнесмени; 

                                                 
59 Maddison A. The World Economy: Historical Statistics, Paris, OECD, 2003, с. 260. 

Регион  1-1000 1000-

1500 

1500-

1820 

1820-

1870 

1870-

1913 

1913-

1950 

1950-

1973 

1973-

2001 

Светът 

общо 

а1 

б2 

0,01 

0,00 

0,15 

0,05 

0,32 

0,05 

0,93 

0,54 

2011 

1,30 

1,82 

0,88 

4,90 

2,92 

3,05 

1,41 

Западна 

Европа 

а 

б 

-0,01 

-0,01 

0,29 

0,13 

0,40 

0,14 

1,68 

0,98 

2,11 

1,33 

1,19 

0,76 

4,79 

4,05 

2,21 

1,88 

Източна 

Европа 

а 

б 

0,03 

0,00 

0,19 

0.04 

0,41 

0,10 

1,41 

0,63 

2,33 

1,39 

0,86 

0,60 

4,86 

3,81 

1,01 

0,68 

Бившия 

СССР 

а 

б 

0,06 

0,00 

0,22 

0,04 

0,47 

0,10 

1,61 

0,63 

2,40 

1,06 

2,15 

1,76 

4,84 

3,35 

-0,42 

-0,96 

САЩ а 

б 

  0,86 

0,36 

4,20 

1,34 

3,94 

1,82 

2,84 

1,61 

3,93 

2,45 

2,94 

1,86 

Латинска 

Америка 

а 

б 

0,07 

0,00 

0,09 

0,01 

0,23 

0,16 

1,22 

-0,03 

3,48 

1,82 

3,42 

1,43 

5,38 

2,58 

2,89 

0,91 

Япония а 

б 

0,10 

0,00 

0,18 

0,03 

0,31 

0,09 

0,41 

0,19 

2,44 

1,48 

2,21 

0,88 

9,29 

8,06 

2,71 

2,14 

Китай а 

б 

0,00 

0,00 

0,17 

0,06 

0,41 

0,00 

-0,37 

-0,25 

0,56 

0,10 

-0,02 

-0,62 

5,02 

2,86 

6,73 

5,32 

Индия а 

б 

0,00 

0,00 

0,12 

0,04 

0,19 

-0,01 

0,38 

0,00 

0,97 

0,54 

0,23 

-0,22 

3,51 

1,40 

5,12 

3,01 

Африка а 

б 

0,07 

0,00 

0,07 

-0,01 

0,15 

0,00 

0,75 

0,35 

1,32 

0,57 

2,57 

0,92 

4,43 

2,00 

2,89 

0,19 
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Среден слой – чиновници, офицери, промишленици, учени, дейци на кул-

турата, земеделци, представители на средния и малкия бизнес, служители 

на култа. 

Основен слой – селяни, занаятчии, работници, дребни търговци, нисши 

чиновници, войници. 

Нисш слой – роби, крепостни, хора, лишени от граждански права и лично 

зависими, безимотни. 

Социалната структура на цивилизацията се трансформира заедно с про-

мените в икономиката и политиката. 

6. Държавно-политическият елемент на цивилизационния генотип се 

състои от: 

Държавно устройство, форма на политическа власт (монархия, парла-

ментарна или президентска република, тирания, тоталитарен строй). 

Равнище на демокрация, участие на гражданите в решаване основни-

тевъпроси, форми на самоуправление и т.н. 

Юридически ред, законодателно регулиране на живота на обществото, 

степен на независимост на съдебната система. 

Политическо устройство, количество на партиите, представляващи ин-

тересите на социалните слоеве, и консенсус или борба между тях. 

Наличие на гражданско общество, неговите институции, равнище на 

контрол, който те упражняват върху държавния апарат. 

Държавно-политическият елемент е най-сложният и най-бързо променящи-

ят се елемент на цивилизационния генотип.  

7. Социокултурният елемент (сферата на духовния живот) е най-

важният компонент в наследственото ядро на всяка цивилизация. Тя включ-

ва следните съставни части: 
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Равнище и характер на научното познание, състав и развитие на сменя-

щите се една след друга научни школи, своеобразие на философското мис-

лене, цивилизационни особености при обновяване на научните парадигми. 

Многообразие на културите – как при сравнението на цивилизациите, а 

и вътре във всяка цивилизация се различават художествени и архитектурни 

стилове, литературно и музикално наследство, естетически оценки; 

Съществуващата система за трансфер на знания и култура чрез традици-

онната за цивилизацията система за образование, обучение и преквалифика-

ция на кадри, действащите педагогически школи и национални традиции; 

Система от етически ценности, критерии за оценка на дейността и пос-

тъпките на хората в семейството и обществото, частично закрепени в прав-

ните норми, но имащи по-широк характер и са тясно свързана с преоблада-

ващата религия; 

Религиозен мироглед, господстваща или преобладаваща конфесия и реали-

зиращите я религиозни институции. 

Според А. Тойнби, принадлежността към една или друга религия е конс-

титуиращият фактор на цивилизациите. Според Н. Моисеев цивилизацията 

сама избира адекватната на духовните и нагласи религия, “…която в най-

голяма степен отговаря на цивилизационните традиции на народа, и я адап-

тира към своите потребности и идеали”. 

8. Историческият елемент на генотипа на всяка локална цивилизация, 

това е нейният конкретен исторически опит, натрупан както в разбиране 

на единството на коренните интереси на нейните народи и етноси, така и 

във взаимоотношенията и с другите цивилизации. Формите на взаитоот-

ношения могат да бъдат съвършено различни – от диалог и сътрудничест-

во до противопоставяне и гибелни стълкновения. 
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За нас, този начин на определяне на структурата на генотипа на локални-

те цивилизации е уместен. Но също както и при определянето на задачите и 

целите на социогенетиката, така и тук авторите „действат” прекалено „на 

едро”. Защото на практика така определяна структурата на цивилизационния 

генотип практически „покрива” структурата на цивилизацията (но е обърна-

та обратно – сравни фиг. 3.4. на стр. 80 и фиг. 1.1. на стр. 31 от учебника на 

Кузык, Б.Н., Ю.В. Яковец, Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, 

изд. Институт экономических стратегий, Москва, 2008 г.) Всъщност този 

набор от компоненти разкрива облика на цивилизацията, нейния фенотип. 

Използвайки тази система от понятия, ние можем да опишем всяка локална 

и световна цивилизация на определен етап от нейното развитие. Тоест, тази 

система от понятия е теоретичен инструмент за пълноценно изследване на 

всяка цивилизация на феноменологично равнище. А социалния генотип на 

цивилизацията, нейното наследствено ядро може да е само един компонент 

от тази система, може да е само този компонент, в който се снемат всички 

останали и което е нейната същност. Очевидно е, че наследственото ядро е 

седмият елемент - социокултурният елемент (сферата на духовния живот). 

Този елемент не просто е „най-важният компонент в наследственото ядро 

на всяка цивилизация”, както пишат Кузик и Яковец. Той именно е наследс-

твеното ядро на цивилизацията. А най-важния елемент на наследственото 

ядро е религиозния мироглед. 

 

4. Изменчивостта и подбора в динамиката на локалните и световните 

цивилизации60 

4.1. Изменчивост на цивилизациите 

                                                 
60 Пак там, стр. 83-95 
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Според Кузик и Яковец осемте елемента на наследственото ядро неиз-

бежно се променят. Самите елементи остават едни и същи, но съдържанието 

на всеки от тях се променя периодично в по-голяма или по-малка дълбочина. 

Това е необходимо, за да се осигури адаптацията на цивилизацията към из-

мененията на вътрешната и външната среда. 

От наша гледна точка, този тип изменения, които имат предвид Кузик и 

Яковец, се отнасят за фенотипа на цивилизацията, а не за нейния генотип, 

за нейното наследствено ядро. Наследственото ядро, несъмнено също се 

променя. Но много по-бавно и в много по-малък размер. Например най-

важния компонент на цивилизационното ядро – религията, като догматика, 

като ритуали, като символика, като социална роля и пр. се променя несъ-

ществено през столетията, даже хилядолетията. Така е например в две све-

товни авраамични религии – християнството и исляма. Като догматика, ри-

туалност и символика двете религии се променят много по-малко, отколкото 

другите компоненти на западната, източноправославната и ислямската ци-

вилизации. 

Какви фактори влияят за измененията във фенотипа и генотипа на циви-

лизациите? Това са: 

а) Вътрешните фактори, които се дължат на разгръщането на цивилиза-

цията във времето, на смяна на фазите на нейния жизнен цикъл (зараждане, 

ставане, разпространение, зрялост, стареене, обща криза). В това отношение 

цивилизационният подход сполучливо може да бъде допълнен с постижени-

ята на историческия материализъм. Според който вътрешният, динамичен 

елемент на саморазвитието на обществото е начинът на производство. Двата 

елемента на начина на производство – производителните сили и производст-

вените отношения, се изменят спонтанно и неизменно. Първичен елемент на 

саморазвитието са промените в производителните сили. Двата елемента на 
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производителните сили – средствата за производство и работната сила имат 

вътрешен импулс за постоянно усъвършенстване и саморазвитие. Изследва-

нето на диалектиката между тях, между производителните сили и производ-

ствените отношения, между икономическата база и политическата правната, 

етическата, философската, религиозната и пр. надстройки, може да разкрие 

много от причините за преход от една към друга фаза в жизнения цикъл на 

всяка локална и световна цивилизации. 

б) Външните фактори също са много важни. Такива са например увели-

чаването на територията на цивилизацията в резултат на завоевателни вой-

ни, или мощни природни бедствия или екологични катастрофи, или възник-

ване на световни религии или идеологически течения и пр. Спрямо локални-

те цивилизации развитието на световната цивилизация също е външен фак-

тор. В рамките на сегашната световна цивилизация най-силно е влиянието 

на западноевропейската цивилизация. 

Особеност на изменчивостта на цивилизациите в съвременността е, че 

процесът на глобализация води до изглаждане на цивилизационните разли-

чия. Най-влиятелната, а именно западната цивилизация води политика на 

своеобразен “цивилизационен колониализъм”, като натрапва на другите ло-

кални цивилизации своите ценности. 

 

4.2. Подбора при цивилизационното развитие 

В преходни епохи се засилва действието на подбора на измененията, 

чрез който конкретните локални или световни цивилизации отговарят на 

предизвикателствата на времето. За разлика от природата, където подборът е 

естествен процес, подборът в развитието на цивилизациите е изкуствен. 

Подборът е два вида – а) целенасочен, който е резултат на действия на соци-

ален субект с предварително поставени цели и пътища за тяхното постигане; 
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б) стихиен, при който подборът е резултат на спонтанно действие на пазарна 

конкуренция, на борбата на социални и политически сили. 

Подборът се стартира от научния и художествен интелектуален елит. Той 

първи усеща назрелите противоречия и предлага различни варианти за бъ-

дещото развитие. Някои от тези варианти са утопични, други реакционни. 

Интелектуалният елит изработва идеологемите за социални действия. Впос-

ледствие социалните сили, заинтересовани от реализиране на един или друг 

вариант, вземат на въоръжение тези идеологеми и се стремят да привлекат за 

активни действия колкото се може повече привърженици. Основна движе-

ща сила на цивилизационния подбор стават новите човешки поколе-

ния. Смяната на поколенията е главния механизъм в реализацията на нас-

ледствеността, на изменчивостта и на подбора. 

Подборът се осъществява чрез периодично иновационно обновление на 

обществото. В периоди на криза, вълна от иновации може да се зароди и 

разпространи по всички елементи на цивилизационния фенотип и генотип. 

Тя започва в технологиите, но преминава през всички компоненти на нас-

ледственото ядро и на компонентите на цивилизацията, променя тяхната 

структура и създава възможност да се излезе от кризата. 

Или, ако използваме терминологията на материалистическото разбиране 

на историята можем да кажем следното: Новите поколения локални цивили-

зации, тоест прехода от една към следваща световна цивилизация е резултат 

от качествени промени в начина на производство. Предходната световна 

цивилизация е в криза. Излизането от кризата става именно чрез качествена 

трансформация в начина на производство, в начина на обмяна на вещество, 

енергия и информация между човечеството, тоест глобалната цивилизация и 

околната среда. Качествената трансформация започва с промяна на техноло-

гиите – с възлови нововъведения (иновации) в усвояването на природната 
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среда. Тези нововъведения водят до бързо развитие на производителните 

сили и до качествена промяна на производствените отношения. Това, от своя 

страна води до качествени изменения на социалната структура, на социални-

те институции и на духовната култура, включително и на религиозните 

представи и религиозното мислене и догматика. Тоест до качествени изме-

нения на политическата, правната, религиозната, философската и  т.н. надс-

тройки. 

Първи такъв „сноп” от нововъведения (иновации) е неолитната револю-

ция преди около 10000 години. Тогава се появява първата световна цивили-

зация. Преминава се от присвояваща към произвеждаща икономика. На раз-

лични места от човешкото обитаемо пространство (ойкумена) малки все още 

човешки се занимават със земеделие и скотовъдство. Появяват се първите 

„кълнове” на общественото разделение на труда. Произвежда се излишък 

(принадена ценност), който макар и в малки размери води до първите форми 

на търговия. Възникват първите поселища. Възникват първите, макар и 

примитивни форми на писменост. Променят се родовите отношения – от 

матриархат се преминава към патриархат. 

Вторият сноп от нововъведения е свързан с използването на металите. 

През средата на четвъртото хилядолетие преди новата ера усвояването на 

металолеенето води до качествен скок в развитието на оръдията на труда. 

Това от своя страна дава силен тласък в развитието на земеделието, мелио-

рацията и скотовъдството. Разделението на труда се задълбочава. Занаятите 

и търговията процъфтяват. Произвежда се значително по-голяма маса при-

надена ценност, което води до появата на класите, държавата, правото, рели-

гиозния култ и  т.н. Родовите племена и кланове се трансформиран в първи-

те раннокласови държави. Появява се втората световна цивилизация – ран-

нокласовата и първото поколение локални цивилизации. Трябва да се отбе-
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лежи, че раннокласови държави, дори империи възникват и на основата на 

неолитните оръдия на труда. Такива са империята на ацтеките и империята 

на инките. Но те са изключение. 

Третият сноп от нововъведения е свързан с леенето на желязото. Развива 

се мореплаването. Започва отглеждането на ориз, което дава силен тласък за 

развитието на китайската и индуската цивилизации. Масата на населението 

на земята нараства значително. Комуникациите и обмяната на икономически 

и социален опит между различните цивилизации се засилва. Възникват нови 

мощни империи, които са в основата на появата на второто поколение ло-

кални цивилизации и съответно третата световна цивилизация – античната. 

По време на тази цивилизация е и „осевото време”, когато се появяват све-

товните религии и научното мислене. 

Четвъртият сноп от нововъведения е свързан с откриването на барута и 

използването му за военни цели, което дава силен тласък на развитието на 

металолеенето и металургията, откриването на компаса, което стимулирало 

корабоплаването и презокеанската търговия, на книгопечатенето, на три-

полната система в земеделието и др. Възникват нови световни империи, ко-

ито са в основата на трето поколение локални цивилизации и четвъртата 

световна цивилизация – средновековната. 

Петият сноп от нововъведения е свързан с бързото развитие на манифак-

турното производство и свързаното с това бързо развитие на оръдията на 

труда и появата на машините. Започват Великите географски открития, ус-

воява се непознатия до тогава континент Америка, Европа и Азия се свърз-

ват с океански пътища. Утвърждава се капиталистическият начин на произ-

водство. Изграждат се правните, политическите и пр. институции на прин-

ципно нов тип общество – капиталистическото. Възникват нови световни 
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колониални империи, които са в основата на четвъртото поколение локални 

цивилизации и петата световна цивилизация – ранноиндустриалната. 

Шестият от сноповете нововъведения е свързан със задълбочаването на 

производственото разделение на труда в манифактурното производство. В 

съществуващите от средновековната цивилизация градове, а и в нови такива 

се разрастват и възникват нови манифактурни производства. В нови мащаби 

се използва двигателната сила на водата и вятъра. Откриват се нови способи 

за металолеене, възниква машинното производство. Бързо и успешно се раз-

вива текстилната промишленост. Съществено се усъвършенства корабостро-

енето и корабоплаването. Утвърждава се капиталистическият начин на про-

изводство. В резултат на първите буржоазни революции възникват и първи-

те институции на буржоазното общество. Променя се баланса на силите 

между колониалните империи. Възниква пето поколение локални цивилиза-

ции и шеста световна цивилизация – ранноиндустриалната. 

Седмият сноп нововъведения – това е така наречената “индустриална ре-

волюция”, която започва във Великобритания през XVIII век и много бързо 

обхваща и другите напреднали европейски страни, а също и САЩ. В осно-

вата на новия сноп нововъведения лежи откриването на нов енергетичен 

източник – парата и нови технологии в машинното производство. Променя 

се отраслевата структура на производството. Възникват нови средства за 

комуникации – железниците и парните кораби. След първата, следват втора-

та и третата индустриални революции. Новите енергетични източници - 

електричеството, а впоследствие през 20. век и атомната енергия, неимовер-

но увеличават производствената мощ на глобалната цивилизация. Възниква 

световната колониална система, която в средата на ХХ век се преобразва в 

неоколониалната система на САЩ. Тази нова световна цивилизация е ин-
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дустриалната цивилизация. Но в нейните рамки не се появява ново поколе-

ние локални цивилизации. 

 

Обобщение на четвърта глава: Цивилизационна социогенетика. Същ-

ност и структура на генотипа на цивилизациите. Ролята на синхронизацията 

за цивилизационната динамика.  

* Като пространствена обемност, като времева продължителност и ка-

то степен на сложност цивилизацията е висша форма на социална общ-

ност. 

* Руската цивилизационна школа разработва проблема за цивилизаци-

онния генотип под влияние на концепцията на Н. Кондратиев за трите ета-

пи (форми) на научно познание – статика, динамика и генетика. 

* Структурата на генотипа на локалните цивилизации има следните еле-

менти: природно-eкологическата среда, демографски елемент, техноло-

гически елемент, икономически елемент, социална структура, държавно-

политически елемент, социокултурен елемент, исторически елемент. 

* Считаме, че социалния генотип на цивилизацията, нейното наследстве-

но ядро може да е само един компонент от тази система, може да е само този 

компонент, в който се снемат всички останали и което е нейната същност. 

Очевидно е, че наследственото ядро е седмият елемент - социокултурният 

елемент (сферата на духовния живот). Това, което според руската цивили-

зационна школа е генотип на цивилизацията, е всъщност нейния фенотип. 

* Фенотипът на цивилизацията се променя. Наследственото ядро, геноти-

па на цивилизацията, също се променя. Но много по-бавно и в много по-

малък размер. Например най-важния компонент на цивилизационното ядро 

– религията, като догматика, като ритуали, като символика, като социална 

роля и пр. се променя несъществено през столетията, даже хилядолетията. 
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* Промените във фенотипа и генотипа на цивилизациите се извършват 

под влияние на вътрешни и външни фактори.  

* Най-важният вътрешен фактор са измененията и динамиката на начи-

нът на производство. В съвременността най-важният външен фактор е гло-

бализацията на световната икономика. 

* Подборът на полезните за развитието на цивилизацията изменения е из-

куствен, за разлика от природата, където той е естествен. 

* Основна движеща сила на цивилизационния подбор са новите човешки 

поколения. Смяната на поколенията е главния механизъм в реализацията на 

наследствеността, на изменчивостта и на подбора. 

* Подборът се осъществява чрез периодично иновационно обновление 

на обществото. 

ключови думи 

цивилизационна социогенетика, цивилизационен генотип цивилизацио-

нен фенотип, снопове нововъведения (клъстери иновации), индустриална 

революция 
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Пета тема. Фактори за формиране и развитие на генотипа и феноти-

па на цивилизациите. 

 

В предишната глава, макар и схематично разгледахме първите два много 

важни и значими фактори за формиране на генотипа и фенотипа на цивили-

зациите – природната среда (природо-географските условия) и демографс-

кия фактор. Сега ще се спрем по-обстойно на тях.  

 

1. Влияние на природо-географските фактори във формирането и 

развитието на цивилизациите.  

Ще разкрием влиянието на три вида природо-географски фактори – реки-

те, слънчевата активност и космическите лъчения, като разгледаме теориите 

на трима водещи и създали тези нови предметни полета в науката, учени, а 

именно Карл Витфогел, Александър Чижевски и Лев Гумильов. 

а) Влиянието на природо-климатичните фактори за развитието на цивили-

зациите най-подробно и задълбочено е развита от американския учен от 

немски произход Карл Август Витфогел (1896 -1988 г.).61 Той е историк с 

широка култура – познава добре социологията, философията, икономиката и 

т.н. Много добре познава марксизма и е бил член на германската комунис-

тическа партия. Задълбочено е изучил историята на Китай. Под влияние на 

Карл Маркс и Макс Вебер той създава своята теория за цивилизациите на 

доколониалния Изток. Този тип общества – с деспотична държава, опираща 

се на класата на бюрокрацията, Витфогел нарича „иригационни”, хидро-

технически. В анализа на източните цивилизации той използва и понятието 

„азиатски начин на производство”, споменато от Маркс за тези общества. 

                                                 
61 Марков, М., Концепцията за „източното (хидротехническити) общество” (цивилизация) 

на Карл Витфогел, сп.”Икономически и социални алтернативи”, №1, 2013 г. 
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Подходът на Витфогел е несъмнено материалистически. За разлика от Мар-

кс, обаче, той счита, че качествената характеристика на всеки етап в разви-

тието на обществото се определя не от системата на производствените от-

ношения, а от начина на производство като цяло. В начина на производство 

той включва не само земята, като средство за производство, но и водата. За 

него географските, природо-климатичните фактори играят основна роля във 

формирането и развитието на всяка цивилизация. Именно водата, при опре-

делени климатични условия, според него, е главното средство за производс-

тво. Тя води до спецификите и разликите между „азиатската” и „неазиатс-

ката” система на производство. 

Съобразно големината на иригационната система степента на свързаност 

на регионалните системи Витфогел различава три типа иригационни циви-

лизации в Азия - египетски, индийски и японски тип: 

„Чистата” форма, това са цивилизациите на древен Египет, древен Вави-

лон, Китай и Персия. При тях всички регионални иригационни системи по 

поречието на големите реки Нил, Тигър, Ефрат и Хуан-хъ са свързани и поз-

воляват регулирането на наводненията на големите реки, около които въз-

никват тези цивилизации. За изграждане и подържането на мащабните ири-

гационни системи се използва трудът на големи човешки маси. Управление-

то на дейностите се осъществява от многобройна чиновническа класа в ус-

ловията на деспотична империя. 

При „индийската” форма по-голяма част от времето регионалните ирига-

ционни системи по поречието на Инд и Ганг не са свързани. Територията, в 

която има иригация е значително по-малка, отколкото при „чистата форма”. 

Поради това ефективността в използването на водата и предпазването от 

рисковете на наводненията не е високо. Населението живее основно в рам-

ките на отделни княжества. 



113 

При „японската” форма включените в иригационни системи територии са 

още по-малки. Защото географските и природо-климатични условия в Япо-

ния са много различни от тези в Египет, Месопотамия и Китай. В Япония 

няма могъщи реки с огромен водосъбирателен район. Няма обширни равни-

ни, които лесно се напояват. Климатът е значително по-суров. 

Витфогел прави задълбочени изследвания на китайската цивилизация. 

Той поставя географския фактор в основата на нейните специфики. Китайс-

ката цивилизация, формирала се в средата на течението на могъщата „жъл-

та” река – Хуан-хъ, в продължение на хилядолетия е решавала проблемът 

„прекалено много или прекалено малко вода”. Именно тези специфични ге-

ографски и природо-климатични условия са „предизвикателството”, което 

стимулира в древността изграждането на регионални иригационни съоръже-

ния. И съответно е силен стимул за създаването на империи, които свързват 

регионалните иригационни съоръжения в единна система. Това води до 

сравнителна по-голяма дълговечност на китайските империи, в сравнение с 

тези в Европа. Тази природа-географска специфика води и до относително 

по-голямата роля на бюрокрацията в Китай, до по-голямата роля на държав-

ната организация в стопанските процеси, в сравнение с Европа. 

Интегрирайки се в американското общество Вилтфогел се отдалечава от 

„комунизма”. При подписването на пакта „Рибентроп-Молотов”, той прави 

официална декларация, че скъсва с комунистическото движение. Той опре-

деля СССР като последна форма на източен деспотизъм. Според него този 

тип общества не са способни самостоятелно да направят прехода към капи-

талистическия начин на производство. 

б) Друг автор, чиито изследвания имат съществен принос за разкриване 

на ролята на природо-географските фактори в развитието на човешката ци-

вилизация е руският учен Александър Леонидович Чижевски (1897-1964 г.). 
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Той е естествоизпитател с енциклопедична образованост. Създател е на ново 

направление в науката – космическата биология. Внася съществен принос в 

разкриване на връзката между развитието на човешката цивилизация и пе-

риодичните цикли на слънчевата активност. По-точно той показва връзката 

между периодичното повишване и понижаване на слънчевата активност и 

унищожителните епидемии стоварвали се върху човечеството. А тези епи-

демии имат колосално влияние върху развитието на цивилизациите. Напри-

мер периодичните чумни епидемии! 

Чижевски първи доказва, че в понятието „външна среда” за биосферата и 

за човечеството трябва да се включат и космическите излъчвания, и по спе-

циално слънчевата активност. Според него „Хората и всички земни твари 

са наистина „деца на Слънцето” – творения, създадени вследствие сложен 

световен процес, който има своята история и в който нашето слънце заема 

не случайно, а закономерно място наред с другите генератори на космически 

сили”.62 Чижевски изследва как слънчевата активност въздейства на жизне-

ните качества на вируса от латентно състояние в активно. Активизирането 

на вирусите, от своя страна е важен фактор за избухване на епидемии. Чи-

жевски не отрича ролята и влиянието на социалните фактори за начина на 

протичането на епидемиите. Нито биологичните. Но доказва, че слънчевите 

изригвания са „спусковия механизъм” за възникването и развитието им. Той 

обработва статистически огромен емпиричен материал за развитието на 

епидемиите и пандемиите назад във времето. Наслагва резултатите на ста-

тистическата обработка върху статистическите данни за слънчевата актив-

ност (метод на наслагване на епохите). Резултатите показват впечатляваща 

синхронност в двата процеса!!! (Виж фиг.9) 

                                                 
62 Чижевски, А.Л., Земното ехо на слънчевите бури, изд.”Наука и изкуство”, С., 1984 г., стр. 

26 
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Фиг. 9. Синхронност между епидемии и слънчева активност 

 

Чрез същият метод на наслагване на епохите Чижевски проследява влия-

нието на слънчевата активност върху динамиката на много други демограф-

ски и поведенчески процеси – например смъртността, раждаемостта, самоу-

бийствата, нервните болести, епилептичните припадъци и пр. Изследванията 

му обхващат както периоди с вековна продължителност, така и значително 

по-кратки периоди – например от няколко години. Съобразно продължител-

ността на периода се изследва влиянието на слънчеви цикли както с голяма 

продължителност, така и такива със средна и кратка продължителност. (Виж 

фиг. 10, фиг. 11, фиг. 12.) 
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Фиг. 10. Синхронизация на смъртността и слънчевата активност – вековен 

период 
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Фиг. 11. Синхронизация на смъртността и слънчевата активност – кратка 

продължителност 
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Фиг. 12. Синхронизация на смъртността и слънчевата активност – месеч-

ни данни 

Изследванията на Чижевски показват още удивителна синхронност меж-

ду слънчевата активност и на пръв поглед нямащи нищо общо с нея проце-

си, например стопанските. Оказва се, че динамиката на стопански процеси, 

като например улова на треска, добива на китова мас, на пшеница и пр. е във 

висока степен синхронна със слънчевата активност. (Виж фиг. 13 и фиг. 14) 
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Фиг. 13. Синхронност на стопански процеси в Норвегия със слънчевата 

активност 
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Фиг. 14. Синхронност на реколтата от жито в Русия със слънчевата ак-

тивност 

 

Изследванията на Чижевски отварят нова страница в изследване на роля-

та на природо-географските, в частност космическите фактори, върху разви-

тието на цивилизациите. 

 

2. Теорията на Лев Гумильов за етногенезиса 

В новата проблемна област – космическата биология, нов, забележителен 

принос има големия руският учен Лев Николаевич Гумильов. Син на Ана 
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Ахматова и Николай Гумильов – двама поети с исторически принос в руска-

та и световната култура, Лев Гумильов има трудна и тежка съдба. Редица 

години той е концлагерист. Също като Витфогел и Чижевски, Гумильов е 

учен с енциклопедични познания. Той продължава традицията на Чижевски 

в разкриване на влиянието на космическите лъчения и лансира хипотеза за 

влиянието им върху развитието на човешката цивилизация, в частност на 

етногенезата. 

При изследване на цивилизациите Гумильов слага в основата на своята 

концепция понятието етнос. Според него именно това понятие трябва да е 

основния камък на теорията, а не понятия като народност или нация. Съот-

ветно човечеството да се разглежда като съвкупност от суперетноси, етноси 

и субетноси (Антропосфера).63 (Виж фиг. 15) 

                                                 
63 Гумильов, Л.Н., Конец и вновь начало, Санкт-Петербург СЗКЭО, Москва „ОНИКС”, 2003 

г., стр. 39 ,40 
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Фиг. 15. Антропосферата като йерархична съвкупност от суперетноси, 

етноси и субетноси 

 

Антропосферата има мозаечен характер. Мозайката се състои от етноси, 

които в течение на векове и хилядолетия привикват към едни или други 

природни условия. Етносите са много различни, защото природните условия 

към които се адаптират – ланшарфт, природо-климатични условия, флора и 

фауна и  т.н. са много различни. Всеки етнос си създава специфични форми 

на съществуване и на съвместен живот. Всеки етнос предава от поколение 

на поколение постиженията на своята материална и духовна култура – фол-

клор, епос, религиозни вярвания и пр. 

Етносите имат следните характерни черти: а) Те са закрита система с 

корпускулярна структура; б) Те са времево ограничени – имат начало и 

край. Енергията, която тласка развитието на етносите идва от живото вещес-

тво на биосферата (Гумильов подчертава приемствеността на своята кон-

цепция с тази на В. И. Вернадски). Тази енергия, която е първоизточник на 

етногенезиса, той нарича пасионарност. 

Понятието „пасионарност” е ново в социалните науки. Пасионарността, 

това е стремежът на отделния човек или социална група да действа без как-

вато и да е видима цел, или с илюзорна цел. Гумильов дава за пример завое-

ванията на Александър Велики след завладяването на Персия. Според него 

те са били абсолютно безсмислени. Дава примери със завоеванията на Кор-

нелий Сула, на Ернан Кортес, Наполеон и пр. Всички исторически процеси, 

според Гумильов, се дължат на тази вътрешна енергия и мотивираност. Той 

не отбелязва изрично, че става дума за движения на големи маси хора и за 

завоевания. Но е очевидно, че именно за това става дума. Задава въпроса – 

защо тази енергия не е равномерно разпределена във времето и пространст-



124 

вото. Тя се появява на своеобразни „тласъци” и на определени места в Ой-

кумена. 

Отговорът е в следната хипотеза. Антропосферата е част от биосферата. 

Тя, антропосферата, също е подложена на въздействието на космическото 

лъчение, както всичко живо. Както всичко живо, антропосферата черпи 

енергия, пряко или косвено от космическите лъчения. Там е работата, че 

периодично мощни потоци космически лъчения „обстрелват” Земята. Тъй 

като Земята се върти, праволинейният поток на тези взривове космическо 

лъчения „пляска” като камшик по-големи, или по-малки участъци на земна-

та повърхност. В тези участъци се появяват хора с особено висока степен на 

енергичност и възбудимост – пасионарии. Те се стремят към постижения 

много по-големи от тези, които са достатъчни за подържане на своя и на по-

томците им живот. На тях им е безразлично, дали дейността им ще има по-

ложителен или отрицателен резултат. Те действат, защото в тях има изли-

шък от енергия. Тоест, под влияние на камшичния удар на космическото 

лъчение, в някои хора от засегнатата полоса възниква мутация. Тя е слаба, 

малка. Но променя хормоналната и нервната система и влияе на поведе-

нието на засегнатите личности.64 В резултат на това тези личности, тласкани 

от своята огромна енергия привличат и мотивират своите етноси на „Велики 

преселения”, на завоюване на огромни пространства и  т.н. Тази своя енер-

гия пасионариите прадават и на своите потомци. 

Космическите „камшични удари” идват по различно време и от различна 

посока. За тях може да се съди по полосата на свръхактивна завоевателна 

дейност на различни етноси в относително кратък исторически период.65 

(Виж фиг. 16) 

                                                 
64 Гумильов, Л.Н., Конец и вновь начало, Санкт-Петербург СЗКЭО, Москва „ОНИКС”, 2003 

г., стр. 12,13 
65 Пак там, стр. 132, 133 



125 

 

Фиг. 16. Космическите „камшични удари” 

 

Как пасионарността влияе на етногенезата, според Гумильов? 

Той тръгва от тезата за взаимодействието на социалната и природната 

форма на движение на материята, при това и на трите равнища – микро, мезо 

и макро (индивид, социална общност, човешка цивилизация). Процесите на 
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възникване, развитие и гибел на етносите са на мезоравнище. Според него 

кривата на етногенезата има „инерционен” характер.66 (Виж фиг. 17) 

 

 

Фиг.17. Етапи на етногенезата 

 

                                                 
66 Пак там, стр. 81 
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Етногенезата стартира от „начален тласък” – резултат от „камшичен 

удар” на космическо лъчение. В различни части на засегнатата полоса, в ре-

зултат на микромутации възникват пасионарни личности. Около тях се фор-

мира група от единомишленици (консорция). Те са от най-различен племе-

нен и етнически произход. Обединява ги това, че под въздействието на кос-

мическото лъчение в техния географски ареал, те са преизпълнени от свръ-

хактивност. Тя може да има различен характер, но обикновено се „излива” 

в завоевания или създаване и проповядване на нова религия.67 (Виж фиг. 18) 

 

                                                 
67 Самоназоваването на групата пасионарии е орда. Например ордата на Осман, ордата на 

Чингисхан, Златната орда и пр. 
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Фиг. 18. Полоса на „камшичния удар” удар стартирал формирането на За-

падноевропейската цивилизация 
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Успехите на завоевателната политика на пасионарите (ордата), според 

Гумильов се дължат не само на тяхната свръхактивност, а и на тяхната жер-

твоготовност. Те имат чувство за месианство и служат на един идеал, на 

една доминанта-символ, за която са готови да страдат и умират.68 Извънред-

но висока е войнската дисциплина.  

Завоевателната политика на пасионариите води до нарастване на тяхната 

популация. Една от причините за нарастването на популацията е многото 

деца, които се раждат от жените на покорените народи от войните-

победители. Защото пасионариите избиват мъжете, но запазват жените и ги 

заплодяват. Децата им получават по генетичен път свръхактивността на сво-

ите бащи. Започва кристализирането на нов етност. Така е по терминология-

та на Л. Гумильов. 

Но всъщност става въпрос за раждане на нова цивилизация. Ето напри-

мер как протича във времето формирането и развитието на няколко евра-

зийски суперетноса, например мюсюлманския, западноевропейския и руския 

суперетноси и др. (Виж фиг. 19) 

 

                                                 
68 Например пословична е жертвоготовността на ранните християни. Благодарение на нея 

възникват могъщите византийска, западноевропейска и източно-православна цивилизации. 

В голяма степен това се отнася и за възникване на ислямската цивилизация. Арабите са 

побеждавали и са завоювали огромни пространства благодарение на жертвоготовността на 

мюсюлманите. 
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Фиг. 19. Формиране и развитие на мюсюлманския, западноевропейския, 

руския и др. суперетноси 

 

На практика става дума за трите локални цивилизации – ислямската, за-

падноевропейската и източно-православната. Тоест, с термина „суперетно-

си”, Гумильов, на практика означава локалните цивилизации в рамките на 

една световна цивилизация. 

Тази – активна фаза на формиране на нов етнос, фаза, която Гумильов на-

рича „подем” е с продължителност около три века. Първите поне 150 години 

формирането на новия етнос тече така да се каже „скрито”. Едва през след-

ващите 50-150 години става явно, че се формира нов етнос. 

Следващата фаза в развитието на етноса Гумильов нарича „акматичес-

ка”. 

При нея става промяна в стереотипите на поведение на пасионарите. „Те 

престават да работят за общото дело, всеки започва да се бори сам за себе 

си.”69 Всеки се стреми да прослави своето собствено име. Те започват да си 

пречат един на друг, да се „блъскат”, възникват множество центрове на 

власт и влияние, Социума изпада в състояние, наречено от Л. Гумильов - 

феодална анархия. 

Всеки от тези центрове за власт и влияние, за да постигне целите си, кои-

то вече не са само идеалистични, но и егоистични, привлича субпасионари 

за свои служители и помощници.70 Мотивите за привличането вече не са 

идеалистически, а материални. Всеки пасионар плаща на наемници за по-

                                                 
69 Гумильов, Л., Цит.произв. стр.150 
70 Субпасионари, това са обикновените хора, които не са получили мутация от космическо-

то лъчение. Те се стремят към спокойствие и сигурност в живота си. Не страдат от афекти-

раност към един идеал. 
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пълване на своите войски. Привличането на субпасионари в системата на 

новия етнос (цивилизация), води до промяна на етиката на съмишлениците. 

Докато във фазата на подема, етиката изисква от членовете на ордата 

жертвоготовност, всеотдайност и т. н., в името на високата цел, персонали-

зирана във вожда, в центъра, то в акматическата фаза етиката допуска нали-

чието на отделен личен и групов интерес. И съответно допуска поведение 

съобразно този личен интерес. Възниква етиката на феодалната йерархия. 

При нея се запазват някои от дисциплиниращите норми. Но като цяло, тъй 

като в рамките на ордата вече има между множеството центрове на власт и 

влияние хоризонталните връзки между тях, а също между всеки от тях и 

„центъра”, вече са противоречиви и нееднозначни. Безусловното подчине-

ние на „центъра” вече не е императив. Същото се случва и в църковната йе-

рархия. Възникват множество ереси и съответно центрове на власт и влия-

ние. Някои от тези ереси в продължителни борби с официалната църква се 

обособяват като нови самостоятелни църкви. Други преследвани векове на-

ред – загиват. 

Тази фаза продължава също около 300 години. 

Следващата фаза Л. Гумильов нарича „прелом“. При нея пасионарното 

напрежение започва да спада. Все още пасионариите са мотивирани от стре-

межа към знание и красота, от стремеж към успех и победа, готови на стра-

дания и жертви. Но тези мотиви вече нямат предишния интензитет. Пасио-

нариите започват да се „разтварят” сред множеството субпасионарни члено-

ве на общността. Това може да протича относително по-бързо или по-бавно. 

Много често намаляването на свръхенергичността на социума става чрез 

„износ” на пасионарии в чужди региони. Така е например по време на кръс-

тоносните походи – 1095 – 1270 год. В този период в Западна Европа има 

свръхизобилие на пасионарии. Сред тях особено голям е делът на неосигу-
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рени материално благородници-рицари, следващи след първия син, прите-

жаващи благородническа титла и умеещи да си изхарват прехраната единст-

вено чрез военния занаят. За да не създават размирици, те са мотивирани и 

насочени към завладяване на Леванта. Идеологическият претекст е „осво-

бождаването” на Божия гроб в Ерусалим. Масата от тях загива в Леванта. 

Целта е постигната! В Западна Европа няма прекомерно много пасионарии, 

които да създават безредици. Енергичните и талантливи личности се насоч-

ват към реализация извън войната и идеологията. Те се занимават със строи-

телство и изкуство, с техника, с образование и  т.н. В Западна Европа тази 

фаза се състои от два периода – „Възрождение” и Реформация. Преломът 

започва по различно време в западноевропейските региони.71 В романо-

германския свят започва в началото на XIV век. Оригиналното при Гуми-

льов е, че като старт на Възраждането той определя политическо събитие – 

унищожението на ордена на тамплиерите от френския крал Филип IV. И по-

нататък също акцентира на политическата и идеологическата събитийност. 

Докато историческата наука разглежда Възраждането като предимно кул-

турно-исторически процес – възраждане на интерес към античната наука, 

изкуство и техника, и съответно по-нататъшно развитие на техните пости-

жения. 

Интересно е, че високите постижения на гръко-римския свят, не се „пре-

откриват” на място от Западната цивилизация, а са заимствани от „враждеб-

ния” Изток. Основният поток от знания „тече” през Испания, в която про-

цъфтява високата ислямска култура.72 Ислямската цивилизация „всмуква” 

постиженията на гръко-римския свят, съхранява ги, обогатява ги с постиже-

нията на великата китайска цивилизация и ги развива. Още по време на 

                                                 
71 Един век по-късно, според него, надлома започва в Чехия (хусидските войни), а още един 

век по-късно – в Германия (Реформацията започната от Мартин Лутер). 
72 Другият „поток” на пренос на знания е от Византия през нашите земи. 
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кръстоносните походи западните европейци усвояват редица постижения на 

ислямската култура. А Испания се превръща в „контактна зона”, на обмяна 

на културни, научни, технически и пр. постижения. Западната цивилизация 

се обогатява извънредно много „преоткривайки” гръко-римския свят. От 

XIV век нататък започва нейното много бързо развитие в сферата на култу-

рата, науката и техниката. През следващия XV век започва епохата на Вели-

ките географски открития и първата „вълна” на колонизация. Западноевро-

пейската цивилизация започва да „изтласква” ислямската цивилизация от 

редица региони. А през XVIII век, когато се извършва първата техническа 

революция, западноевропейската цивилизация получава доминация над та-

кива древни и могъщи цивилизации като индийската и китайската и започва 

втората вълна на колонизация. 

Следващата фаза на етногенезиса Гумильов нарича „инерционна”. При 

нея се запазва тенденцията на спадане на пасионарната енергия. Но спадане-

то на енергията е по-бавно и постепенно, отколкото във фазата на прелома. 

Стереотипът на поведение става преди всичко подражанието на някакъв от-

влечен „идеал” на човек, на който трябва да се подражава. Например в Анг-

лия това е идеалът на „джентълмена”, във Византия идеалът на „светията”, в 

Централна Азия – на „богатира” и  т.н. Пасионарните хора вече са много 

малко и се възприемат като чужди, враждебни и нежелани. Общността се 

старае да се избави от тях. Масата от етноса се стреми към мирен живот. 

Всеки, който с енергичността си се откроява над останалите се отстранява 

по един или друг начин. В социума преобладават „хармоничните” личност-

ти. Те не се стремят към високи постижения и успехи. Те са така да се каже 

„златната среда”.  

В западноевропейският суперетнос инерционната фаза започва в края на 

XVI век. Именно тогава възниква остра нетърпимост към хората, които се 
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отклоняват от средната норма. Гумильов привежда пример за ожесточаване 

на отношението към „особените” хора с изменение на законодателството 

към „вещиците”. През девети век към „вещиците” са се отнасяли търпимо - 

санкционирали доносника, а не „вещицата”, като са го осъждали на затвор 

при лангобардите и със смърт при франките. През XI век – доносника не са 

санкционирали, но и никакво разследване за „вещерство” не са провеждали. 

През XIII век са правели разследване, но рядко са наказвали. От края на XVI 

век започва изгаряне на „вещици” и в продължение на 200 години тези изга-

ряния са доста чести. Възраждането, при целия прогрес на човешката мисъл 

е епоха, в която всички, които са се отклонявали от придържането към иде-

ално-средната норма са били изтребвани.73 

Според Гумильов, именно през инерционната фаза субетносът има харак-

теристиките, които се отнасят към цивилизацията. Тоест на практика той 

отъждествява цивилизацията с инерционната фаза на генезиса на суперетно-

сите. Цивилизацията, според него „реже клона, на който седи”. Защото уни-

щожава природата на нейната територия. Това неизбежно, заедно с естест-

веното понижаване на пасионарната енергия води до още по-трагичния етап 

на следващата фаза. 

Тази предпоследна фаза на етногенезиса Гумильов нарича „обскурация” 

– затихване, угасване. При нея на практика пасионарните личности изчезват. 

Намалява броя и на „хармоничните личности” от „златната среда”. Увелича-

ва се броят на субпасионарните личности. Те се стремят единствено към 

„хапване и пийване”. Осмиват трудолюбието, продават се на всяка полити-

ческа „кауза”, стига да е платена. Изкуството и науката вървят „надолу”, 

                                                 
73 Гумильов, Л., Цит. произв. стр. 287 
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ценят се не способностите, а безпринципността и бездарието. Дисциплината 

и бойният дух падат трагично. Ширят се безпорядък, безчестие и корупция. 

Окончателното „разлагане” на суперетноса става в следващата – мемори-

алната фаза. Суперетноса се разпада, загубва системната си цялост. От него 

остават „островчета” приспособени към околната среда народностни групи. 

Гумильов ги нарича „реликтови”. Те не търпят развитие и столетия наред 

съществуват, като че ли усамотени и изолиране сред промените на света. Те 

съществуват в състояние на етнически хомеостазис. Те са приспособени 

много добре към околната среда и самият им начин на живот е относително 

сигурен и благополучен. Такива реликтови народности от гръко-римския 

суперетност са власите и албанците. Но такива народности има по цялата 

планета – в тропическа Америка, в Южна Индия, в Африка, в Малака и пр.74 

В тези реликтови етноси отново започват да доминират хармоничните лич-

ности. Създават се социални норми, чрез които се защитава природата и тя 

се експлоатира щадящо. Членовете на тези реликтови народности са честни, 

доброжелателни и дисциплинирани. 

Във всяка от фазите след подема е възможна регенерация. Тоест въз-

можно е започването на нов, макар и не така мащабен подем. Л. Гумильов 

дава пример с регенерацията на руския етнос след „Смутното време” и с 

Османската империя след Първата световна война. Дава пример и с регене-

рацията на Византийската империя по време на династията на Комнините. 

Продължителността на етногенезиса е между 1100 и 1500 години. Гуми-

льов представя таблица на етногенезата на няколко значими суперетноси в 

Евразия в продължение на 27 века - от VIII в.пр.н.е. до XIX в.н.е. (Виж фиг. 

20) 

 

                                                 
74 Пак там, стр. 334 
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Фиг. 20. Етногенеза на значими суперетноси в Евразия 
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За нас концепцията на Л. Гумильов има характер на хипотеза. Методоло-

гически той тръгва от много добре развитата от Вернадски, Чижевски и  т.н. 

руски и други учени методология за органическата връзка между биосфера-

та и космоса. Той изследва въздействието на космическите фактори, и по 

специално на спонтанни, случайни, сравнително краткотрайни и с тесен об-

хват лъчеви „обстрелвания” на земната повърхност върху развитието на чо-

вешките общности. Привежда косвени исторически доказателства за такива 

случаи. Факт е, че неговата хипотеза „работи” и е плодотворна. Факт е, че 

стъпвайки на тази хипотеза и използвайки я като методологична основа, той 

прави великолепни изследвания на историята на хуните, тюрките, хазарите, 

на Китайската цивилизация и пр.75 

Специално трябва да се подчертае, че изследвайки тези големи цивилиза-

ции, Гумильов анализира не само действието на космическото лъчение, но и 

на другите природо-географски фактори. Изследването на ролята на пови-

шаването и понижаването на нивото на Каспийско море за гибелта на Хаза-

рия е новаторско и с огромно значение за историческата наука. Не по-малко 

значими са изследванията му на ролята на ланшарфта, на мусоните, на лед-

ниците и  т.н. за развитието на степните цивилизации.  

Концепцията на Л.Гумильов за етапите в развитие на суперетносите (ци-

вилизациите) наподобява тази на Тойнби. Но при него: а) Има нова осново-

полагаща идея, относно причината и стартовия механизъм на развитие на 

цивилизациите – идея много по научноиздържана, от тази на Тойнби; б) 

Влиянието на природо-географските и космическите фактори върху разви-

тие на цивилизациите е разработено на качествено по-дълбоко равнище, в 

                                                 
75 Виж: Гумильов, Л., Древните тюрки, Великият тюркски хаганат, Библиотека „Посоки”, 

изд. Ирина Галчовска – Гея 11, С., 2007 г.; ., Древните тюрки, Епохата на втория хаганат, 

Библиотека „Посоки”, изд. Ирина Галчовска – Гея 11, С., 2007 г.;  
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сравнение с Тойнби; в) Етапите в развитието на суперетносите (цивилизаци-

ите) при него са шест, а не четири, както е при Тойнби, което позволява по 

детайлен анализ. В неговата концепция има много оригинални, значими и 

перспективни от научна гледна точка идеи – например за два вида общности 

– консорция и конвиксия и тяхната диалектика, за съвместимостта или 

враждебността на различните суперетноси, имаща биологичен характер и т. 

н. 

Разбира се, спрямо неговата концепция могат да се отправят и редица 

критики. Например: а) Не е правилно етносите да са определят като геог-

рафско понятие; б) На много места при него има подценяване на класовите 

борби като фактор в развитието на цивилизациите и т.н. Но като цяло заслу-

гите на Л. Гумильов в разкриване въздействието на природо-географските 

фактори и особено на космическото излъчване във формирането и развитие-

то на цивилизациите, е неоценимо! 

 

3. Влияние на демографските фактори във формирането и развитие-

то на цивилизациите. 

Разглеждайки неолитната световна цивилизация ние показахме ролята на 

демографските процеси за нейното развитие. Показахме диалектическата 

връзка на демографските процеси с развитието на производителните сили и 

на начинът на производство като цяло. Показахме, че последователното ре-

дуване на демографски взрив с демографска криза е един от най-важните 

фактори за промените в социалните отношения и социалните йерархии, за 

прехода от матриархат към патриархат и след това към класово общество. 

Ролята на демографските фактори е основна не само за неолитната циви-

лизация, но и за всички цивилизации до тази на съвременното развито капи-

талистическо общество. Разбира се демографските процеси са важен фактор 
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и за съвременната индустриална цивилизация. Но тяхното значение е срав-

нително по-малко в сравнение със значението им в предходните световни 

цивилизации. Не е уместно както подценяване, така и надценяване на де-

мографските процеси в развитието на съвременната индустриална цивили-

зация. 

Класически „случай” на надценяване на ролята на демографските проце-

си е „теорията” на Малтус.  

Малтус е английски икономист и социолог (1766-1834 г.). В основата на 

концепцията му лежи „законът” за несъответствието между броя на населе-

нието, който се увеличава в геометрична прогресия и средствата за прехра-

на, които се увеличават в аритметична прогресия. Според него съответстви-

ето се възстановява по естествен път чрез войни, епидемии, глад и болести, 

морална поквара и пр. Неговото „учение” е дълбоко ненаучно и реакцион-

но. То е важен „научен” аргумент в идеологията на фашизма и нацизма. Не-

съмнено е, обаче, че от методологическа гледна точка той се придържа към 

вярната теза за ролята на демографските фактори в развитието на цивилиза-

циите. Хипертрофирайки, обаче този фактор, той стига до неверни и анти-

хуманни тези. 

Силно е влиянието на демографските фактори върху противоречивите от-

ношения на номадските и уседналите народи. 

Как демографските фактори влияят върху нашествията на номадските на-

роди върху уседналите земеделски цивилизации? 

Интересни са тезите Тойнби и на Л.Гумильов по тази тема. Според 

Тойнби нашествията се дължат на въздействието на неблагоприятни клима-

тични условия – в частност суша, която застрашава оцеляването на попула-

цията на номадските народи и ги принуждава да нападат уседналите народи. 

Гумильов признава действието на този фактор. Но той свързва периодите на 
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суша с мирна и временна миграция на номадите на територията на уседна-

лите народи. Докато военната агресия, с трайно завладяване и заселване на 

територията на уседналите народи, според него е в резултат не на влошаване 

на природо-климатичните условия в обитаваните от тях степи и пустини, а 

обратно – на подобряване. 

Когато в резултат на обилни дъждове Джунгарската пустиня в Средна 

Азия разцъфва, тогава номадските народи я населяват, развъждат много до-

битък и преживяват демографски взрив. Именно техния демографски взрив 

увеличава тяхната боеспособност и стимулира тяхната агресия към уседна-

лите народи. Впрочем, противоречие между Тойнби и Гумильов няма. Защо-

то те изследват различни ареали - Тойнби на арабската пустиня, а Гумильов 

на Джунгария. Възможно е в тези два различни ареала причините на нашес-

твията на номадските народи да са различни. Но резултатите от конкретния 

анализ не бива да се генерализират. 

Силно е въздействието на демографските фактори при големите социални 

трансформации, тоест при трансформациите от „първи порядък”, както ги 

нарекохме. Демографският взрив и демографската криза имат решаващо 

влияние при неолитната революция, а и след това при всички трансформа-

ции на традиционното общество. Както казахме, тяхната роля намалява при 

трансформациите на индустриалното капиталистическо общество. Но при 

самата трансформация на традиционното в капиталистическо общество ро-

лята им е значима. 

Оригинална концепция по тази тема развиват руските учени В.В. Алексе-

ев и С.А. Нефедов. Те считат, че демографските фактори са основни в из-

бухването на Октомврийската революция в Русия през 1917 г., която те оп-
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ределят като „селска революция” и в гибелта на СССР, впоследствие.76 (Виж 

Приложение №1) 

 

Обобщение на пета тема: Фактори за формиране и развитие на генотипа 

и фенотипа на цивилизациите. Видове природни и демографски фактори. 

Теорията на Лев Гумильов за етногенезата. 

* Природо-географски фактори, като реките, слънчевата активност и кос-

мическите лъчения оказват съществено влияние върху развитието на циви-

лизациите. 

* К. Витфогел нарича „иригационни”, хидротехнически източните ци-

вилизации, отличаващи се с деспотична държава, опираща се на класата на 

бюрокрацията. 

* Подходът на Витфогел е материалистически. За разлика от Маркс, оба-

че, той счита, че качествената характеристика на всеки етап в развитието на 

обществото се определя не от системата на производствените отношения, а 

от начина на производство като цяло. В начина на производство той включ-

ва не само земята, като средство за производство, но и водата. Тя е главното 

средство за производство и води до спецификите и разликите между „ази-

атската” и „неазиатската” система на производство. 

* Съобразно големината на иригационната система степента на свърза-

ност на регионалните системи Витфогел различава три типа иригационни 

цивилизации в Азия - египетски, индийски и японски тип. 

* Китайската цивилизация, формирала се в средата на течението на мо-

гъщата „жълта” река – Хуан-хъ, в продължение на хилядолетия е решавала 

проблемът „прекалено много или прекалено малко вода”. Специфичните 

                                                 
76 Алексеев, В.В., С.А. Нефедов, Гибель Советского союза в контексте истории социализма, 

сп.”Общественные науки и современность, №6, 2002 г. 
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географски и природо-климатични условия са „предизвикателството”, което 

стимулира в древността изграждането на регионални иригационни съоръже-

ния. И съответно е силен стимул за създаването на империи, които свързват 

регионалните иригационни съоръжения в единна система. 

* А. Чижевски е създател на ново направление в науката – космическата 

биология. Внася съществен принос в разкриване на връзката между разви-

тието на човешката цивилизация и периодичните цикли на слънчевата ак-

тивност. 

* Чрез метода на „наслагване на епохите” А. Чижевски проследява вли-

янието на слънчевата активност върху динамиката на много демографски и 

поведенчески процеси – например пандемиите, смъртността, раждаемостта, 

самоубийствата, нервните болести, епилептичните припадъци и пр. 

* Динамиката на стопански процеси, като например улова на треска, до-

бива на китова мас и пр. е във висока степен синхронна със слънчевата ак-

тивност. 

* При изследване на цивилизациите Гумильов слага в основата на своята 

концепция понятието етнос. Той разглежда човечеството като съвкупност от 

суперетноси, етноси и субетноси (Антропосфера) 

* Антропосферата има мозаечен характер. Мозайката се състои от етно-

си, които в течение на векове и хилядолетия привикват към едни или други 

природни условия. Етносите са много различни, защото природните условия 

към които се адаптират – ланшарфт, природо-климатични условия, флора и 

фауна и  т.н. са много различни. 

* Енергията, която тласка развитието на етносите идва от живото вещест-

во на биосферата (Гумильов подчертава приемствеността на своята концеп-

ция с тази на В.И. Вернадски). Тази енергия, която е първоизточник на етно-

генезиса, той нарича пасионарност. 
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* Пасионарността, това е стремежът на отделния човек или социална 

група да действа без каквато и да е видима цел, или с илюзорна цел. Тази 

енергия не е равномерно разпределена във времето и пространството. Тя се 

появява на своеобразни „тласъци” и на определени места в Ойкумена. 

* Причината за появата на пасионарни личности е камшичен удар на 

космическото лъчение, в резултат на което в някои хора от засегнатата по-

лоса възниква мутация. Тя променя хормоналната и нервната система и 

влияе на поведението на засегнатите личности. Тези личности, тласкани от 

своята огромна енергия привличат и мотивират своите етноси на „Велики 

преселения”, на завоюване на огромни пространства и т. н. 

* Етногенезиса е процес, който се разгръща във времето и има следните 

фази - подем, акматическа фаза, прелом, инерционна фаза, обскурация, ме-

мориална фаза. 

* Има диалектическа връзка на демографските процеси с развитието на 

производителните сили и на начинът на производство като цяло. Последова-

телното редуване на демографски взрив с демографска криза е един от 

най-важните фактори за промените в социалните отношения и социалните 

йерархии, особено в зората на човешката цивилизация. 

* Класически „случай” на надценяване на ролята на демографските про-

цеси е „теорията” на Малтус. Според него народонаселението се увеличава в 

геометрична прогресия, а производството на блага в аритметична. Това по-

ражда несъотвие, което се възстановява по естествен път чрез войни, епиде-

мии, глад и болести, морална поквара и пр. 

 

Ключови думи: иригационни цивилизации, деспотична империя, „азиат-

ска” и „неазиатска” система на производство, слънчевата активност, синх-

ронност между слънчевата активност и процесите в развитието на земната 
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биосфера и човешката цивилизация, суперетнос, етнос, субетнос, етногене-

зис, фази на етногенезиса,космически „камшични удари”, пасионарност  
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Раздел втори: История и съвременност. 

 

Шеста тема. Формиране на генотипа и фенотипа на Западноевро-

пейската цивилизация.  

 

1. Формиране на генотипа и фенотипа на Западноевропейската циви-

лизация. 

 

1.1. Разпадане на Западната римска империя и нашествията на варварс-

ките племена. 

Историята на съвременната Западноевропейска цивилизация започва от 

разпадането на Западната римска империя и от завладяването на нейните 

територии от варварски племена през IV- V век от новата ера. Разпадането 

на Западната римската империя е продължителен процес. 

Ерозията започва още през втората половина на II век от новата ера. През 

III в.н.е. етническия състав на Рим и на цялата територия на днешна Италия 

се променя съществено. Гали, сирийци, евреи, африканци и  т.н. населяват 

Рим и Италия. Двумилионният Рим в голяма степен става столица – пара-

зит. Активният стопански живот се измества на изток. Основаният от импе-

ратор Константин на Босфора „Нов Рим” – Константинопол става нов, жиз-

нен център на империята. Римската империя се разпада на Западна и Източ-

на римска империя. (Виж фиг. 21) 
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Фиг. 21. Западна и Източна римски империи 
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Източната Римска империя, наречена Византия просъществува още хи-

ляда години след разпадането на Западната римска империя - до 1453 год., 

когато Константинопол е завладян от османлиите. 

Разпадът на Западната римска империя се дължи преди всичко на вът-

решни причини. Империята се е „надула” до „пръсване”. Тя няма нито ико-

номически, нито военни сили за нови завоевания. Териториите отвъд грани-

цата на Дунав и Рейн са рядко населени и се обитават от войнствени герман-

ски племена, завоюването на които е безсмислено и икономически неоправ-

дано. Постоянният поток от пленници, превръщани в роби секва. Робовла-

делският начин на производство, който е в основата на римската цивилиза-

ция, още през II век от н. е. става икономически нерентабилен. Източната 

част на римска империя сравнително бързо се адаптира и „превключва” към 

нов начин на производство – непосредствения производител става колон, 

тоест той не е роб. Управляващата класа присвоява принадения продукт под 

формата на личностно-поземлена рента, а не на личностна рента, както е 

дотогава. В Западната част също започват подобни процеси на преход към 

новия начин на производство. Но там адаптацията протича много по-бавно и 

формите на експлоатация остават прекомерно тежки. Което отчуждава във 

все по-голяма степен вече твърде пъстрото по своя етнически състав населе-

ние. Извънредно висока е и деморализацията на управляващата класа. Ако 

използваме терминологията на Л. Гумильов можем да кажем, че сред нея 

пасионарните личности са изключение. Жак льо Гоф пише, че ”Деградира-

щите, вътрешно варваризиращи се римляни слизат до нивото на издигащите 

се грубовати варвари, облагородяващи се външно”.77 

През III в.н.е. нашествията на варварски народи вече не срещат ефективна 

съпротива в западните територии на Римската империя. През 276 год. н.е. 

                                                 
77 Льо Гоф, Ж., Цивилизацията на средновековния запад, изд.”Аgata”, С., 1999 г., стр.29 
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има опустошително нашествие на алемани, франки и други германски пле-

мена по териториите на Галия, Испания и Северна Италия. През 378 год. н.е. 

вдигат въстание готите. За пръв път Рим е превзет от Аларих през 410 год. 

След това е превземан и ограбван неколкократно. Опустошителни са набе-

зите на хуна Атила, обединил през 434 год. множество степни народи обита-

ващи Панония. Особено опустошителни са нашествията му в Галия и Север-

на Италия през 452 год. През 476 год. Одоакър детронира последния импе-

ратор на Западната римска империя и праща императорските знаци в Конс-

тантинопол. През VI век варварските народи трайно се установяват на тери-

ториите на бившата Западна римска империя. Възникват няколко големи 

кралства – осготското, франското, вестготското, бургундското и пр. (Виж 

фиг. 22) 
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Фиг. 22. Средиземноморието през VI век 

 

В края на VII век от руините на Западната римска империя, от сливането 

на римляните с варварите са формира новата западноевропейска цивилиза-

ция.78 

Нашествията и трайното установяване на варварски племена на територи-

ята на Западната римска империя е нож с две остриета. От една страна, вар-

варските нашествия причиняват гибел и унищожение. Те унищожават една 

висока цивилизация със забележителни постижения в архитектурата, право-

                                                 
78 Според Жак льо Гоф времевите граници на този процес са от 395 г. – смъртта на Готския 

крал Теодорих, до 800 г. – коронясването на Карл Велики за император.  
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то, мелиорацията, военното дело и  т.н. От друга страна, тези нови етноси са 

преизпълнени с пасионарна енергия. Макар и варвари, макар и малцинство 

(варварите са едва 5% от населението на територията на Западната римска 

империя), тяхната свръхенергичност е основния фактор за възникване на 

новата – Западноевропейската цивилизация. 

Ще разгледаме най-напред формирането на генотипа на Западноевро-

пейската цивилизация. Ядро на генотипа е духовната култура. След това ще 

разгледаме формирането на фенотипа на Западноевропейската цивилиза-

ция. Ядро на фенотипа са стопанския и политическия живот, тоест начинът 

на производство и политическата система. 

 

1.2. Формиране на генотипа на Западноевропейската цивилизация. 

Духовната култура на Западноевропейската цивилизация се формира око-

ло остта на запазилата се от римско време християнска църква. Както 

двойната спирала на дезоксирибонуклеиновата киселина предава наследст-

веността от един биологичен организъм на неговите потомци, така и христи-

янската църква осигурява приемственост между Западната римска цивили-

зация и Западноевропейската цивилизация. Християнската църква е гене-

тичния код, ДНК-то, свързващо двете цивилизации. Тя е ядро на генотипа 

на Западноевропейската цивилизация. 

Въпреки огромните изтребления и разрушения при разпадането на Запад-

ната римска империя, християнската църква оцелява. Може би най-важната 

причина за това е, че още в предходните времена християнските проповед-

ници разпространяват христовата вяра сред варварските народи. Нещо пове-

че! Някои от най-могъщите варварски народи са покръстени. Християнство-

то става официална религия, например на готите и франките. Дунавските 

готи са покръстени от Улфила (311-383 г.), който е привърженици на ариан-
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ската фракция. Той създава азбука, приспособена към готския език и пре-

вежда на готски Библията. Франките са покръстени от другата основна 

фракция, която впоследствие след разкола, се превръща в католическата 

църква. По такъв начин франките получават подкрепа на западноевропейс-

ката християнска църква, което благоприятства постигане на хегемония на 

франките в Западна Европа и провъзгласяването от папата през 800 год. на 

техния крал Карл Велики за император на Свещената римска империя на 

германските народи. 

Църквата има следните предимства в разпадналия се свят на Западната 

римска империя, спрямо другите центрове на власт: 

а) Другите центрове на власт – кралете и племенни аристокрации на раз-

личните народи контролират ограничени региони. Християнската църква, 

чрез мрежата на своята църковна йерархия и на монашеските ордени упраж-

нява влияние върху цялата територия на Западна Европа. Нещо повече – тя 

разширява тази територия и извън границите на бившата Западна римска 

империя; 

б) Църквата в известна степен, запазва частично знанията и някакво нива 

на цивилизованност от времето на империята. В условията на всеобщ рег-

рес на аграрното производство, в технологиите на обработка на метали, 

стъкло, камък и т. н., в условията на всеобщ упадък на културата и начина на 

живот, на регрес в нравите и морала и пр., християнската църква повече, или 

по-малко, се опитва да съхрани постиженията на римската цивилизация. И 

частично успява! 

в) Тя успява да съхрани навика към изучаване на четмо и писмо. Нещо 

повече – тя установява монопол над образованието по цялата територия на 

бившата Западна римска империя. Тя запазва латинския език като средство 

за общуване. На практика по цялата територия на бившата империя латинс-
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кият език става средство за общуване на различните племенни и народност-

ни елити, на кралете и аристокрацията. Монасите са били предпочитаните 

пратеници в дипломатически и различни други мисии, тъй като те са полз-

вали език, който е бил универсален. 

Тези предимства на християнската църква я правят годна да се бори за 

власт и влияние с местните крале. Но не и да ги победи. По цялата терито-

рия на бившата империя се установява своеобразно „двувластие” между 

църквата и местните крале. Постепенно общите класови интереси на двете 

йерархии – църковната и светската водят до известно „срастване” между тях. 

Висшите духовни длъжности винаги са „бронирани” за лица с аристократи-

чен произход. Висшата църковна йерархия е йерархия на благородници с 

всичките особености на техния манталитет на привилигировано съсловие. 

Формирането на генотипа на Западноевропейската цивилизация става 

през Ранното средновековие. Генотипът се формира от сливането, от синтеза 

на три култури – тази на християнството, тази на езическа култура на гръко-

римския свят, и тази на племенните обичаи и традиции и устно творчество 

на варварските народи. Преплитането, взаимното влияние и модификация на 

тези три вида култури в продължение на няколко века, води до образуването 

на сравнително хомогенно цяло. Именно то е генотипа на Западноевро-

пейската цивилизация. 

Тезата, че Западноевропейската цивилизация е приемник на гръко-

римската цивилизация, в значителна степен се основава на факта, че христи-

янската църква още в Ранното средновековие, къде по-успешно, къде по-

неуспешно съхранява духовното наследство на гръко-римската цивилиза-

ция. Тя загубва естествено-природните знания, технологическите, строител-

ните, художествените и  т.н. знания. Но запазва философските произведения 

на античните автори. Въпреки противоречивото си отношение към тях, 
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християнската църква запазва живо това познание. Аристотел, Платон, Ци-

церон, Вергилий са автори добре познати на християнските интелектуалци. 

В известна степен християнската църква запазва живо и римското право. 

Според Жак льо Гоф, „Античната мисъл оцелява през Средновековието, но 

разпокъсана, деформирана и унизена от христянското мислене”.79 

Като цяло духовната култура през Ранното средновековие е в упадък. 

Впрочем този упадък започва още преди разпадането на Западната римска 

империя и е така да се каже негово „тъжно наследство”. 

Но в същото време пасионарната свръхенергичност привнесена от варва-

рите поражда нови духовни търсения. Те се „изливат” във формата на хрис-

тиянски ереси. Ние ги наричаме „ереси”, но по това време – V и VI век ка-

толическата догматика все още не е кристализирала. Така че арианството, 

манихейството, пелагианството, и др. са доктринални християнски търсения, 

които са имали своя шанс да станат официална религия. Много често тези 

ереси се използват в междуфракционните борби на управляващата класа. 

Понякога те са идеологическо знаме, което развяват различни протестни 

движения. Побеждава доктрината, която е своеобразен „среден път” между 

доктрината за предопределението и тази за свободната воля. В този момент 

именно този „среден път” позволява от една страна да се зачитат макар и 

ограничените свободи на селските маси, а от друга страна, да се избягнат 

опасностите на анархията. 

Две институции са центрове за формиране на генотипа на Западноевро-

пейската цивилизация – монашеството и градът. В ранното средновековие 

по-голяма е ролята на монашеството, което разполага с мрежата на манасти-

рите - центрове на религиозен живот. В тях се съхраняват произведенията на 

античните автори, преписват се религиозните текстове, води се религиозно, 

                                                 
79 Цит. произв., стр. 137 
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езиково и пр. обучение. Впоследствие, при развития феодализъм по-важна 

роля започват да играят градовете, с техните университети, изкуство, худо-

жествени занаяти и пр. 

Монашеската институция възниква още при ранното християнство – през 

III век в Египет.80 Тогава очакването на „края на света” е много силно. Мо-

наси стават личности, които всеотдайно търсят „изкупление”. Този мотив 

продължава да действа и през средновековието, та до днешен ден. Но инсти-

туционизирането на монашеството, неговото „овсекидняване”, ако използ-

ваме израза на Макс Вебер, измества този мотив в полза на превръщането му 

повече или по-малко в „занаят”. Този „занаят” играе важна роля в създава-

нето на генотипа на Западноевропейската цивилизация. 

Манастирите са мъжки и женски. Те имат собствено стопанство и позем-

лена собственост, която се обработва от самите монаси, но и от селяните, 

заселени на териториите на манастира. Църквата всъщност е най-големия 

феодал по територията на цялата бивша Западна римска империя. Тъй като 

чрез своята църковна йерархия, чрез енориите и монашеството, тя е обхва-

нала всички варварски кралства, то всички неблагородни съсловия, й плащат 

десятък.81 Самата църква не дължи никакви данъци на светската власт. 

                                                 
80 През 269 год. Свети Антоний Велики основава първата монашеска общност в близост до 

Александрия; През 323 год. Пахомий създава на остров в делтата на Нил първият манастир 

и написва неговия устав; През 540 год. Свети Бенедикт Нурсийски създава Бенедектинския 

орден; През IX и X век на Света гора е създадена т. нар. Монашеска република състояща се 

от 20 православни манастира; През 1054 год. става разделянето на християнската църква на 

католическа и православна; През 1115 год е създаден Цистерианският орден; През същият – 

XII век, са създадени ордените на тамплиерите, хоспиталиерите и тевтонците. През 1209 

год. официален статут получава Францисканския орден; През 1216 год. е основан Домене-

канския орден, който ръководи Инквизицията. 
81 Така е не само на територията на католическата църква. Така е в целия свят през цялата 

история на човечеството. Непосредственият производител винаги плаща рента на благо-

родническото съсловие и на духовенството. В цивилизациите, където основната зърнена 

култура е житото, рентата е 1/5 от добива – 1/10 на светската власт и 1/10 на духовната 

власт. В цивилизациите, в които основната зърнена култура е оризът, рентата може да дос-

тигне до половината от добива. 
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Отделните манастирски ордени също имат „покритие” практически по 

цялата територия на бившата римска империя.82 

Рентата от манастирските имоти, продукцията на собственото натурално 

стопанство, даренията и пр. осигурявали сравнително добро препитание на 

монашеството. А дебелите стени на манастирите ги защитавали от нападе-

ния и грабеж. Техният основен „занаят” става пропагандата и агитацията на 

християнската доктрина. Те обслужват идеологически господстващата кла-

са. Чрез ритуали те правят доктрината сетивно-достъпна до населението. 

Ритуалите на монашеството и на църковната йерархия имат много важно 

значение за упражняване на контрол над населението. Защото масата от на-

селението са необразовани. А християнската църква чрез приложното из-

куство и ритуалите въздейства непосредствено върху сетивното възприя-

тие и емоционалните преживявания на населението. Църковните ритуали 

са своеобразни театрални представления, предоставящи досег с красотата 

на обикновените хора, живеещи в бедност и нищета. Църквите и абатствата 

в манастирите и енориите са импозантни постройки, шедьоври на архитек-

турата. Те са изпълнени с произведения на изкуството – стенописи на биб-

лейски сцени, статуи внушаващи почитание и страх, цветни витражи, тър-

жествена музика, богата позлата, великолепни одежди на свещенослужащи-

те и пр. Всичко това става органичен елемент на формиращата се западноев-

ропейска цивилизация. То пренася през вековете нейния интегритет. То 

формира нейния социо-културен тип. То е нейния генетичен код. То е ней-

ната историческа наследственост.  

През Средновековието изкуството и културата на Западноевропейската 

цивилизация са пряко свързани с християнската църква. Тя е своеобразно 

                                                 
82Льо Гоф, Ж., Цивилизацията на средновековния запад, изд.”Аgata”, С., 1999 г., стр. 108, 

109 
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кондензационно ядро на целия интелектуален и художествен духовен живот. 

Поради икономическото си могъщество църквата е в състояние да влага зна-

чими средства за развитието на изкуството. Катедралите стават най-

големите архитектурни произведения на архитектурното и на приложното 

изкуство. 

Манастирите също са средища за развитието на изкуството и културата. 

Именно в манастирите са библиотеките с произведенията на античните ав-

тори, на библията и на нейните тълкователи. От средата на монашеството, а 

не от средата на църковната йерархия са повечето тълкователи на библейс-

ките текстове. Които са в основата на християнската идеология, на христи-

янската „агитация и пропаганда”. 

Но! Интелектуалното ниво на „тълкуванията” на Стария и Новия завет 

през Ранното средновековие върви надолу. Тази тенденция започва още по 

време на Западната римска империя. След нейния разпад се задълбочава. 

Причината е невежеството и примитивизма на народните маси, сред които 

проповедниците разпространяват християнската религия. Нейната догмати-

ка трябва да бъде изложена на достъпен и лесносмилаем за невежите маси 

език. „Оглупей, за да завладееш!”, такава е била стратегията на проповедни-

ците, според Жак льо Гоф.83 

Впрочем, самите монаси често са ставали силни фигури в църковната йе-

рархия. Имало е своеобразно „текучество” и „взаимообмен” между църков-

ната йерархия и монашеството. 

Характерно за Западноевропейската цивилизация е, че евангелизацията 

започва и се развива в селски местности. Защото през Ранното средновеко-

вие Западноевропейската цивилизация е основно селска цивилизация. Още 

по римско време масово населението е напускало градовете и е търсило пре-

                                                 
83 Гоф, Ж., Цит. произв., стр. 139  
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питание в селата. При варварските нашествия тази тенденция се задълбоча-

ва. През Ранното средновековие, дори кралете и благородниците предпочи-

тат да живеят в провинцията, а не в западналите градове. Така че манастири-

те се изграждат основно в селски местности. Те стават средище на духовния 

живот в прилежащия им регион. 

Кристализирането на новата духовна култура става в упорита борба на 

монашеството с възраждащите се местни езически вярвания. Защото езичес-

ките вярвания и ритуали на различните варварски племена и народи са мно-

го устойчиви във времето. Монашеството води упорита борба срещу тях. В 

същото време, християнството проявява адаптивност и приспособява своята 

доктрина към местните вярвания. Редица християнски празници, по същест-

во са стари култове, приспособени към новата вяра.  

По-късно, по време на възраждането на градовете през развития феодали-

зъм (XI-XV век) възникват и множество манастири в тях, или около тях. 

Обикновено градовете стават седалища на епископства. Градските манасти-

ри създават на практика университетското образование. Първите универси-

тети през Средновековието са основани от големите монашески ордени. 

(Виж фиг. 23) 
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Фиг. 23. Интелектуалните центрове през XII век 
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Важен момент във формиране на генотипа на Западноевропейската циви-

лизация е своеобразният „ренесанс” на класическата култура по времето на 

каролингите през IX век.84 Този „ренесанс” има съвсем повърхностен харак-

тер. Но през негово време законодателно се формира системата за разкри-

ване на училища във всички епископства и манастири. Това изиграва съ-

ществена роля за развитието на образованието, на интелектуалния и худо-

жествения живот на Западноевропейската цивилизация. По време на този 

„ренесанс” аристокрацията повече или по малко се образова в писмо и чет-

мо, преписват се текстове на античната литература, в рамките на християнс-

ката догматика се пишат нови текстове – например на Алкуин за седемте 

свободни изкуства, на Рабан Мавър за „Вселената”, педагогически трактати 

и пр. Тоест, създава се една интелектуална традиция и основа, която от една 

страна е самобитна, а от друга страна позволява по време на кръстоносните 

походи и особено през XII век, чрез влиянието на исляма през Испания и 

влиянието на Византия, западноевропейската цивилизация да преоткрие 

античната наука. Това, от своя страна, ще създаде предпоставки по време на 

Ренесанса да започне изпреварващо развитие на науката и технологиите на 

Запад, спрямо Изтока. Каролинговия „ренесанс” създава една хуманистична 

традиция, създава нагласа, че владетелите трябва да са просветени и да се 

грижат за образованието върху своята територия. 

Освен „средния път” на институционализираната християнска доктрина, 

силно влияние върху формиране на генотипа на Западноевропейската циви-

лизация оказват и духовните търсения и движения, които е общоприето да 

се наричат „ереси”.  

Отбелязахме, че често тези ереси се използват в междуфракционните 

борби на управляващата класа. Но по същество те са протестни движения, 

                                                 
84 Династия, наречена на основателя си Карл Мартел, управлявала франките през VII-X век. 
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които обединяват твърде широки слоеве на населението. Такова е богомил-

ството, водещо своя произход от манихейството и пренесено в Западна Ев-

ропа, където приема формата на катарство и албигойство. Повечето от 

германските племена са покръстени в арианската вяра, а тя се възприема 

като ерес от официалната църква. 

През XI век, във връзка с възраждането на градовете, в тях се появяват 

протестни народни движения против църковната йерархия, които приемат 

идеологическата форма на ереси. Такива възникват в Шампан, Перигьо, 

Арас, Орлеан, Шалон и Милано. Най-мощно е наследеното от богомилите 

движение на катарите. В основата на това движение стоят икономически 

мотиви. Идеологически то стъпва на добре развитата доктрина на манихейс-

твото – за борбата между Доброто и Злото, отказ от материалното и пр. Ка-

тарите имат последователна програма и успешно се борят за властта. Създа-

ват своя йерархия и са открито враждебни на официалната християнска цър-

ква и на благородническото съсловие. 

Катарите печелят привърженици сред народните маси, особено тези в 

градовете, които в по-голяма или по-малка степен се стремят към независи-

мост от светската и духовна власт. Влиянието им е най-силно в най-

развитите в този период области на Северна Италия, Прованс и Лангедок. 

През XII век църквата организира кръстоносен поход срещу катарите и ал-

бигойците. Войната срещу катарите и албигойците е продължителна и осо-

бено ожесточена. В крайна сметка те са разбити и унищожени, но това става 

чак през XIII век. В резултат на продължителна война е сломено и протест-

ното движение на хусидите. Но протестните движения са „морални побе-

дители”. Защото те са предвестници на успеха през Реформацията на про-

тестните движения на Калвин и Мартин Лутер, от които се ражда втората 
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след католическата църква християнска църква, влязла в генотипа на Запад-

ноевропейската цивилизация – тази на протестанството. 

Така че приелите идеологическата форма на ереси, протестни движения 

са важен елемент на генотипа на Западноевропейската цивилизация. 

 

1.3. Формиране на фенотипа на Западноевропейската цивилизация. 

Фенотипът на Западноевропейската цивилизация е многокомпонентен.85 

Най-важните му съставки са стопанският (икономическият) живот, социал-

ната структура и държавно-политическият компонент. Именно тях ще разг-

ледаме. 

Най-напред да разгледаме какво означават понятията „феод”, „феодално 

общество”, „феодализъм”. Именно те най-често се използват за характери-

зиране на средновековната Западноевропейска цивилизация. 

Терминът „феодализъм” произлиза от френската дума „феод” (на немски 

„леен”). Означава голямо имение, което западните крале дават на своите 

приближени срещу тяхната служба – обикновено военна. Това става още 

през Ранното средновековие. И е напълно идентично със същите процеси 

във всички цивилизации. След завладяването на територии вождът на ордата 

(или новата властваща династия) раздава на другите лидери от ордата (или 

най-близкия кръг от роднини) големи поземлени участъци в условна собст-

веност. Степента на „условност”, тоест владеенето и ползването, може да 

бъде по-голяма или по-малка. В Западна Европа владеенето и ползването на 

феода е било максимално – тоест феодалът е имал право да предава имени-

                                                 
85 Посочените от руската цивилизационна школа компоненти на генотипа на цивилизацията 

са всъщност неговия фенотип. С изключение на социокултурния елемент, който действи-

телно е генотипа на цивилизацията. Така че фенотипът са: природно-eкологическата сре-

да, в която се формира и се развива цивилизацията, демографският компонент, техно-

логическият компонент, икономическият елемент, социалната структура, държавно-

политическият елемент, социокултурният елемент (сферата на духовния живот), истори-

ческият елемент. 
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ето в наследство. Но въпреки това, тази собственост е условна. Защото фе-

одалът, в качеството си на васал е бил длъжен винаги да се отзовава, когато 

сюзеренът го призове на война. Непосредствените производители – селяните 

във феода, се намирали в положение на полулична зависимост. С други ду-

ми характерът на икономическите отношения са – личностно-поземлена 

рента. Това, което е прието да се нарича крепостничество. 

Важна предпоставка за възникване на тези социално-икономически от-

ношения е институцията на колонат в разлагащата се Римска империя. Още 

при разложението на Западната римската империя големите имения в нея 

(вили) са собственост на римските нотабили, които дават някои свободи на 

своите роби, превръщайки ги в „колони”. След като завладява Западната 

римска империя родовата аристокрация на варварските племена превръща 

именията в своя собственост. По-малка част от поземления фонд предоставя 

на живеещите в общини свои съплеменници. Завареното население остава в 

същите форми на зависимост, но вече не от римските нотабили, а от новите 

„феодали”. Постепенно и свободните германски селяни, в резултат на теж-

ките данъци и други тегоби изпадат в зависимост от новото привилегирова-

но съсловие. 

Окончателното формиране на новите класи и форми на социално-

икономически отношения става през втората половина на IX чак до XI век. 

На практика след разделянето на империята на Каролингите през 843 год. 

(смъртта на Карл Велики) започва втора вълна от „феодализация”. Сегаш-

ното разбиране за „феодализъм” се основава на характеристиките на тази 

втора вълна. Защото тя на практика довежда до промяна на поземлената 

собственост. „Феодът” от условна собственост се превръща в безусловна 

собственост. Този характер на собствеността не се променя и когато през 



164 

962 год. е образувана Свещената Германска Римска империя, просъществу-

вала до 1805 год. 

Същността на тази нова вълна на „феодализация”, от една страна е 

превръщане на условната собственост в безусловна. Това е процес, който е 

характерен не само за Западна Европа, но и за целия свят и за цялата епоха 

на средновековието. От друга страна, това е процес на възникване на със-

ловна йерархия, при която отделните феодали (благородници) са съподчи-

нени помежду си. Всеки феодал има висока степен на автономност в собст-

веното си имение. Той е независим в административно, полицейско, съ-

дебно и фискално отношение от централната (кралска) власт, или от своя 

сюзерен, ако е бил с по-нисък ранг. В същото време той е свързан с клетва 

за вярност към своя сюзерен. Тази клетва е лична, персонална. Тя натоварва 

със задължения, основно военни, феодала към неговия сюзерен. Но тя съз-

дава задължения и на сюзерена към феодала – най-вече защита.  

Вижда се, че има двойственост в употребата на понятия феодал и феода-

лизъм. От една страна, те се използват за означаването на времето, в което 

съществува дадено общество. А не на неговия характер, не на това в какъв 

вид зависимост се намират непосредствените производители, не като вид 

икономическо и политическо устройство. Средновековното общество е фео-

дално общество. Успоредно с това, обаче, терминът се употребява и като 

вид социално-икономическо и политическо устройство – феодални са сто-

панско и политически раздробените съсловни общества. Причината за тази 

двойнствена и може да се каже противоречива употреба е, че терминът 

„феод”, „феодал” се използва за означаване на стопанската и политическата 

уредба на две различни фази на развитие на средновековната Западноевро-

пейска цивилизация. През първата фаза – завладяването на териториите на 

Западната римска империя, както отбелязахме, превърналата се в благород-
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ническо съсловие родова аристокрация на завладелите територията на римс-

ката империя варварски племена изгражда йерархична подредба (отношения 

сюзерен-васал), като собствеността остава условна, а държавността - цент-

рализирана. По-късно, обаче, тъй като стопанският живот продължава да 

запада, римските пътища не се подържат и се разрушават, търговията, ду-

ховната култура и  т.н. също „угасват”, започва естествен процес на децент-

рализация и засилване на автономността на „феодала” (политическа, во-

енна, фискална, съдебна и пр.) на превръщане на неговата условна собстве-

ност в безусловна. Започва раздробяване на стопанския, политическия и 

културния живот. Единството на територията се подържа само от християн-

ството, от неговата църковна йерархия и монашество. 

Раздробяването на стопанския, политическия и културния живот на те-

риторията на бившата римска империя, от една страна е отрицателен процес. 

Но от друга страна, раздробяването води до възникване на обособени жиз-

нени социални общности, обитаващи териториите на феода и обвързани с 

„двора” и замъка на местния феодал. И това раздробаване се оказва много 

устойчиво. Династията на Каролингите още от средата на VIII век възстано-

вява имперското държавно устройство. Но тя не премахва раздробяването. 

Нещо повече – тя го засилва! Защото Каролингите създават мощна тежка 

конница, оказала се решаващото оръжие за защита на териториите на импе-

рията от нашествията на арабите, аварите, западните славяни и т. н., като 

раздават домени (феоди) на своите войни. От тях впоследствие възниква 

рицарското съсловие. 

След разделянето на империята на каролингите раздробеността става ус-

тойчива характеристика на новата Западноевропейска цивилизация. 

Именно тази раздробеност е цивилизационна особеност на Западна Евро-

па! Защо? 
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Защото раздробеността остава през цялото Средновековие, дори и през 

Новото време.86 През целият този близо хилядагодишен период тенденцията 

на децентрализация доминира над тенденцията на централизация на дър-

жавната власт в Западна Европа. Това е особеност на средновековна Западна 

Европа в сравнение с другите региони. 

По принцип в историята на всяка цивилизация действат две тенденции – 

центростремителна и центробежна. За определен период от време цент-

ростремителната тенденция е по-силна и в резултат възникват империи на-

чело с определена властваща династия. Основната форма на собственост е 

държавната. Властващата династия предоставя във владеене (тоест в услов-

на собственост) имения на родовата или на служебната аристокрация. 

Аристокрацията, обаче неизбежно се стреми към превръщане на условната 

си собственост в безусловна и към политическа, фискална, съдебна и пр. 

автономност. Това води до засилване на центробежната тенденция и до «фе-

одализиране» 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 ци-

къла: а) цикъл с продължителност 800 – 1000 години, който обхваща перио-

да на “смутното време” и на “универсалната държава”87; б) цикъл с продъл-

жителност 600 години, който е свързан с корелацията между астрономичес-

кия цикъл на редуващи се промеждутъци на суша и влажност и съответно 

нахлуване на номади (в периодите на суша) от “пустинята” в “обработвана 

земя”.88 

                                                 
86 Свещената римска империя на германските народи, просъществувала чак до 1806 год., не 

съществува като реална империя.  
87 Тойнби, А., Изследване на историята, том 2, изд. “Захарий Стоянов”, С., 2001 г., стр. 309 
88 Пак там,стр. 304 
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Силно влияние върху съотношението между двете тенденции – на цент-

рализация и децентрализация, освен природоклиматичните изменения, оказ-

ват и демографските цикли.89 Тъй като в Западна Европа през Средновеко-

вието двете тенденции не са равностойни, западноевропейските историци, а 

след тях и останалите започват да наричат с термина «феодализъм» и «фео-

дална държавност», от една страна, всички държави през Средновековието, 

независимо дали в момента са централизирани империи или раздробени 

княжества, а от друга страна, политическо устройство характеризиращо се с 

висока степен на автономност на образуващите го териториални владения. 

Тази двойнственост в използването на термина «феодализъм» продължава и 

в момента. Но почти винаги лесно може да се разбере от контекста в кой от 

двата смисъла се използва терминът.  

 

2. Кръстоносните походи и Великите географски открития 

Огромно влияние върху формиране на генотипа и фенотипа на Западно-

европейската цивилизация оказват кръстоносните походи и Великите геог-

рафски открития. 

 

2.1. Влияние на кръстоносните походи върху генотипа и фенотипа на 

Западноевропейската цивилизация. 

Кръстоносните походи са военно-колонизаторско движение на арис-

токрацията и на други различни социални слоеве от Западна Европа към 

източните държави. Идеологическият претекст е освобождаване на гроба на 

Христос в Йерусалим, по това време завладят от селджукските тюрки. По-

                                                 
89 Относно влиянието на демографските цикли виж по-подробно: а) Парашкевова, Л., Све-

тът на цивилизациите Еволюция и динамика на държавата, изд.”Колор-принт”, Варна, 2010 

г., стр. 4-42; б) Коротаев, А.В., Комарова, Н.Л., Халтурина, Д.А., Законы истории – вековые 

циклы и тысячилетные тренды, демография, экономика, войны, изд.”КомКнига”, Москва, 

2007 г., стр. 48-168.  
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ходите продължават два века – от 1096 до 1270 год. Седем са на брой, като 

най-успешен е първият и четвъртият (от западноевропейска гледна точка). 

По време на четвъртия е нападнат и завладян Константинопол. На територии 

на Византия възниква Латинската империя. (Виж фиг. 24, фиг. 25) 

 

 

Фиг. 24. Първи кръстоносни походи и Латинската империя 
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Фиг. 25. Кръстоносни походи през XIII век и „свиването“ на западноев-

ропейските завоевания 

 

Кръстоносните походи са подкрепени от търговските републики Венеция 

и Генуа. Те се стремят да възстановят прекъснатите от тюрките връзки с Из-

тока и да сломят търговското превъзходство на Византия. 

Походите са подкрепени и от католическата църква. Тя се стреми да раз-

шири влиянието си в нови региони. И да победи вече враждебната спрямо 

нея православна църква. 

Под влияние и настояване на католическата църква, селяните участващи в 

кръстоносните походи са освободени от феодални повинности. 
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От гледна точка на поставените цели – освобождаване на гроба Господен 

и образуване на трайни християнски държави, походите са неуспешни. Кон-

тролът върху Йерусалим и християнските владения в Леванта исторически 

са краткотрайни. Но от гледна точка на влиянието им за формирането на 

Западноевропейската цивилизация – значението на кръстоносните походи е 

гигантско. 

В резултат от кръстоносните походи в Западноевропейската цивилизация 

се пренасят много знания и опит от ислямската цивилизация в областта на 

медицината, астрономията и математиката, географията, зоологията и бота-

никата, историята, архитектурата и пр. През близо двувековното си присъст-

вие в Леванта западноевропейците получават досег, макар и косвен, с древ-

ните цивилизации на Китай и Индия. 

Средиземноморските търговски републики – Венеция и Генуа най-рано и 

най-успешно „всмукват” опита и знанията на Изтока. Съвсем не е случайно, 

че ренесансът, тоест възраждането започва в Италия. Именно там най рано, 

чрез ислямската цивилизация достигат загубени и забравени произведения 

от натурфилософията на гръко-римската цивилизация.90 В градовете-

републики на Италия възникват университети – първата форма на висше 

образование. В тях основно се изучават религиозни и схоластични предмети. 

Но се изучава и математика, астрономия, право и т. н., стимулирани от досе-

гът с ислямската култура. Например големите открития на италиянския ма-

тематик Фибоначи, са стимулирани от арабски текстове. Той първи въвежда 

в Западноевропейската цивилизация арабските цифри. А това съществено 

променя генотипа на Западноевропейската цивилизация. Съществено влия-

ние върху генотипа, тоест върху духовната култура на западноевропейците 

                                                 
90 Другите два „канала” на усвояване на знанията и опита на Изтока са – единият, който е 

основен, - чрез ислямската култура в Испания, а другият – чрез Византия. 
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оказват и пътешествията на италиянската търговската фамилия Поло до Ки-

тай през Средна Азия. Особено значими са пътешествията на Марко Поло. 

Не само защото са най-продължителни и най обширни, но и защото той из-

дава книга, в която ги описва. Тази книга също оказва съществено влияние 

върху западноевропейската култура, върху генотипа на Западноевропейска-

та цивилизация. Особено значими за формиране на генотипа на Западноев-

ропейската цивилизация са усвояването на употребата на компаса, барута и 

книгопечатенето от Китай. 

Много положително е влиянието на кръстоносните походи върху фено-

типа на Западноевропейската цивилизация. 

Кръстоносните походи дават тласък в развитието на производителните 

сили. През Ранното средновековие земеделието в Западна Европа е основно 

угарно и само в някои региони се използва двуполната система. В резултат 

от пренасяне на земеделския опит на Изтока, угарното земеделие почти нав-

сякъде се измества от двуполното и триполното земеделие. В резултат на 

това добивите съществено се увеличават. През Ранното Средновековие от 

една мерна единица засято зърно се получават две или три мерни единици 

зърно. През XIII век от една мерна единица вече се получават пет, а в някои 

региони до осем единици зърно. Нарастналата продуктивност на земеделие-

то води до своеобразен демографски „взрив”. Което съществено увеличило 

производителните сили на Западноевропейската цивилизация. От Изток се 

пренасят и нови земеделски култури – например ориз, пъпеши, дини и пр. 

Много силно е влиянието на кръстоносните походи върху занаятите и 

търговията. Много градове в Италия, Южна Франция и Източна Испания са 

пряко свързани със занаятчийското и търговско обслужване на походите. 

Рицарството и останалите участници в походите се нуждае от оръжие, от 

амуниции и коне, от транспортни средства и  т.н. Това дава силен тласък на 
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занаятите – металургия, изработване на оръжия, кожарство и сарачество, 

тъкачество, изплитане на въжета и пр. Златото и среброто, залежаващо под 

формата на съкровища се пуска в търговски оборот от благородниците и 

църквата. Засилва се паричния оборот, променя се съотношението между 

натуралното производство и пазарната икономика. Развиват се парично-

стоковите отношения, включително кредита и банковото дело. Възникват 

силни, добре защитени градове, които въпреки че плащат лен на феодала на 

територията на чиито феод се намират, на практика се самоуправляват. 

Някои от тези градове стават извънредно силни и присвояват близката до 

тях поземлена собственост, тоест създават си собствена земеделска „пери-

ферия”. Такива са например италийските градове Венеция, Генуа, Пиза, 

Амалфи, френската Марсилия и др. Те образуват средиземноморски търгов-

ски регион, развиващ успешна международна и трансконтинентална търго-

вия. По крайбрежието на Северно и Балтийско море възниква друг подобен 

регион. Там силно развитие получават нидерландските градове Антверпен, 

Гент, Ипъл и др., а също и немските градове Хамбург, Бремен и Любек и др. 

От гледна точка на географския фактор трябва да се отбележи, че пред-

поставка за успеха на повечето от тези градове е разположението им на ус-

тието на голяма плавателна река. Именно това им позволява чрез морската 

търговия да осъществяват връзката между вътрешността на континента, 

между водосборните райони на тези реки, а също и със задморски терито-

рии. Възниква и много важния речен път от Западна Европа към Изтока. 

Той свързва търговската система формирана около Балтийско море с тези на 

Черно и Каспийско море. Започва от Финския залив, река Нева, езерото Ла-

дога и от там през речни системи до големите плавателни руски реки Дне-

пър и Волга. Съответно от Днепър през Черно море се стига до Константи-
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нопол – „варяжкия път до гърците”, а от Волга през Каспийско море до Пер-

сия – „варяжкия път до персите”. (Виж фиг. 26, фиг. 27) 

 

Фиг. 26. Експанзия на Запада през ХІ и ХІІ век 
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Фиг. 27. Икономиката на Запада в края на ХІІ век  
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Натрупването на богатство в градовете води до силно социално разслоя-

ване, до възникване на градски патрициат и противопоставяне срещу него на 

другите социални слоеве. Самият град пък става експлоататор на прилежа-

щата му земеделска „периферия”. 

Съществено се променя битът на аристокрацията, а и на другите слоеве 

от населението – най-вече на градското. На Изток дивите рицари влизат в 

контакт с много по развитата и изтънчена ислямска цивилизация. Те повече 

или по-малко заемат и свикват с нейните удобства. Те си създават нови 

потребности и нови навици. Ще споменем само няколко. Например упот-

ребата на източни подправки в храната. Или – използването на вилица в 

храненето. Защото благородниците, включително и краля както в частния си 

живот, така и на обществени пирове са се хранили дотогава, като са използ-

вали своите ножове и ръце. Вилицата, а впоследствие и лъжицата са много 

важен елемент във формиране на фенотипа на Западноевропейската цивили-

зация.91 Важен елемент е и употребата на коприна от благородниците в тях-

ното облекло. До кръстоносните походи въшките, бълхите, дървениците и 

пр. инсекти са всекидневно „присъствие” не само в бита на простолюдието, 

но и в бита на аристокрацията. А коприната има особеното свойство да „из-

пъжда” инсектите. Европейските благородници възприемат навика да носят 

бельо и горни дрехи от коприна. Заедно с подправките тези нови навици са 

силен стимул за развитието на търговията и парично-стоковите отношения. 

Възникват, макар и бавно нови хигиенни навици. Възникват нови потреб-

ности от предмети на лукса и раскоша. 

Много силно въздействат кръстоносните походи върху развитието на со-

циално-класовата структура. Бурното развитие на занаятите и на парично-

                                                 
91 Много подробно и детайлно цивилизоването на храненето в западноевропейското общес-

тво са разгледани от Норберт Елиас. Виж: Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация гене-

тични и психогенетични изследвания, изд. „Атика“, С., 1999 год., т. 1, стр. 153-211 
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стоковите отношения, същественото увеличаване на потребностите на бла-

городниците от лукс и разкош, довело до промяна в съотношението на трите 

вида рента. Във все по-голяма степен благородниците изискват от своите 

селяни да изплащат рентата в пари, което сериозно утежнява тяхното поло-

жение. Тоест, натуралната и отработъчната рента във все по-голяма степен 

се изместват от паричната рента, а парите по това време са скъпи. 

Това има двояки последици. От една страна, води до вътрешно разслоя-

ване в самото селско съсловие. Много от селяните обедняват, губят своя 

инвентар и земеделски участък и се превръщат в лумпенпролетариат. Те се 

наемат като ратаи от своите забогатели съселяни, или в града. Възниква 

прослойка на заможните селяни, използващи наемен труд. Като цяло соци-

алното положение на селското съсловие се влошава. Така че, от друга стра-

на, утвърждаването на паричната рента води до възникване на мощен отпор 

на селските маси срещу увеличаващата се експлоатация на благородниците. 

През 1304 год. въстават селяните от областта на гр. Парма в територията 

на днешна Италия. През 1332 год. има въстание в околностите на гр. Савоя. 

През 1358 год. избухва така наречената „Жакерия” – въстание на френските 

селяни. През 1381 год. има селски въстания в Англия и пр. Тези селски въс-

тания са неуспешни. Но в резултат от тях (а и на Стогодишната война и на 

Черната чума (1347 – 1351 год.), които намаляват броя на непосредствените 

производители), започва постепенно отменяне на личната зависимост на 

селяните от феодалите. Това става обикновено срещу откуп. И никога не е 

пълно. Селяните продължават да носят редица повинности към феодала. Но 

като цяло личностно-поземлената рента се сменя с аренда. 

Сериозни промени настъпват и в класата на аристокрацията. В резултат 

на близо двувековния грабеж на Изтока западноевропейските феодали нат-

рупват големи богатства. Засилва се тяхната самостоятелност. Всеки създава 
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своя администрация, съдебни органи, данъчни власти, войски, затвори и  т.н. 

Властта на императора на Свещената империя на германските народи става 

напълно формална. Само в Англия се запазва зависимостта на феодалите от 

краля. Тази феодална разпокъсаност, обаче в следващия период – на Вели-

ките географски открития, става пречка за развитието на производителните 

сили и на Западноевропейската цивилизация като цяло. Възниква противо-

речив съюз на кралете и градовете срещу феодалната аристокрация. 

 

2.2. Влияние на Великите географски открития върху генотипа и фено-

типа на Западноевропейската цивилизация. 

Великите географски открития се извъшват в последния стадий на сред-

новековието – периода на разложение на феодализма XV-XVII век. Два са 

най-важните стимули за Великите географски открития. Първият е потреб-

ността да се намерят обиколни морски пътища през Атлантическия океан до 

Изтока. Защото Османската империя е „затворила” търговските пътища през 

Средиземно море и Леванта. Вторият е, потребността от благородни метали 

за бързо развиващата се търговия и манифактурно производство. Златото и 

среброто са оскъдни в Западна Европа. Предпоставки за Великите географ-

ски открития е бързото развитие на производителните сили и технологиите в 

Западноевропейската цивилизация, ренесанса на науката и културата, усъ-

вършенстването на морското дело и корабостроителството, превъзходството 

във военните технологии и военното дело. Тези предпоставки се раждат 

постепенно. Едва след втората обсада на Виена и поражението на османли-

ите от обединените европейски войски през 1683 год. може да се говори за 

видимо технологично и военно превъзходство на Запада над Изтока. Това 

превъзходство в голяма степен се дължи на бързия прогрес на Западноевро-

пейската цивилизация, в резултат на Великите географски открития. 
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Първите големи географски открития са направени от испанци и порту-

галци. Финансиран от испанската монархия Христофор Колумб в 1492 год. 

открива новият за европейците континент Америка.92 Васко да Гама стига до 

Индия покрай Южна Африка през 1498 год. Фернандо Магелан прави пър-

вото околосветско пътешествие през 1519-1522 год. Благоприятно условие 

за това е, че европейските навигатори сравнително бързо добиват познания 

за сезонните течения на водните маси и въздуха в Атлантическия океан. 

(Виж фиг. 28) 

 

                                                 
92 Всъщност Америка е открита много по-рано от викингите. Но тогава „Америка не е била 

нужна на Европа”. 
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Фиг. 28. Роля на пасатите за първите Велики географски открития 
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В резултат на Великите географски открития Испания и Португалия се 

превръщат в колониални империи. Португалците завоюват западните и от-

части източните индийски брегове. А също и много острови в Малайзия и 

водосборния раьон на река Амазонка. Испанците завоюват басейна на Ка-

рибско море и огромни територии в Централна и Южна Америка. Двете 

метрополии започват жестока експлоатация на богатите на благородни ме-

тали американски колонии. А откритият морски път до Изтока дава силен 

тласък на международната търгивия. 

Постепенно, обаче, двете колониални държави загубват позициите си в 

полза на Англия и Холандия. През 1580 год. Португалското кралство е по-

корено от испанската империя. А тя на свой ред губи морската битка с Анг-

лия. Най-сериозното поражение е неуспешният опит за десант на територи-

ята на Англия от корабите на „Великата армада” през 1588 год. Въпреки, че 

Испания още дълго време е най могъщата империя, морското превъзходство 

се печели от Англия и Холандия. През XVII век Холандия има мощен тър-

говски и военен флот и успешно конкурира Англия. За близо един век тя 

става център на световната търговия. Но след няколко войни с Англия тя 

също губи битката за контрол над морските пътища. Великобритания става 

господар на моретата. Чрез завоевателни войни тя създава най-мощната им-

перия, съществувала в историята на човешката цивилизация. (Виж фиг. 29, 

фиг.30) 
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Фиг. 29. Световният пазар през 1775 год. 
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Фиг. 30. Колониалните владения на Великобритания  
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Великите географски открития стимулират разложението на феодализма 

и благоприятстват развитието на капиталистическия начин на производство 

в Западна Европа. Те създават нови възможности за делова активност на 

възхождащата буржоазия. Европейските търговци и промишленици получа-

ват достъп до гигантските китайски и индийски пазари. Грабежът на коло-

ниалното население създава „поток” от богатства към европейските метро-

полии. (Виж фиг. 31) 
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Фиг. 31. Европейската експлоатация на Латински Америка 

Замразеното под формата на съкровища злато в Индия „потича” във Ве-

ликобритания и ускорява търговския оборот и промишлената инвестиционна 

дейност. 
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Възниква световният пазар.93 Търговските пътища се преместват от Сре-

диземноморието към Атлантика. Това води до западане на Италия и Източна 

Европа, на Османската Империя и на Близкия изток като цяло. Западноевро-

пейската цивилизация започва да се развива с изпреварващи темпове по от-

ношение на ислямската цивилизация, а също и спрямо големите цивилиза-

ции на Китай и Индия. През XVI и XVII векове Западноевропейската циви-

лизация изпреварва постепенно в науката и технологиите най-напредналата 

– китайската цивилизация. През XVIII век вече я превъзхожда и военно. 

През XIX век я поставя на „колене”, унижавайки я през първата и втората 

опиумни войни и я превръща в полуколония.94  

Успешно се развива и вътрешната търговия в рамките на Западноевро-

пейската цивилизация. В централизираните абсолютистки държави – Анг-

лия, Франция, Испания и  т.н. се правят опити за въвеждане на единни мерки 

и теглилки. Правят се опити да се премахне и хаоса в монетното обръщение. 

Поощрява се развитието на пазарите – районни, областни и местни. 

Строят се пътища за улеснение на търговията. Но като цяло вътрешната 

търговия е слаборазвита на фона на външната търговия. Причината е във все 

още малките покупателни възможности на населението. Икономиката има 

все още предимно натурален характер. На териториите на днешни Италия и 

                                                 
93 Относно възникването и етапите в развитието на световния пазар Виж: Бродел,Ф., Све-

товното време, изд.”Прозорец”, С., 2005 г.; Пантин,В., Циклы и ритмы истории, 

изд.”Аракс”, Рязань, 1996 г. 
94 Причините за първата и втората опиумни войни (1840; 1860 години) са, че дори в начало-

то на XIX век Китайската империя има положителен баланс в търговията си с Великобрита-

ния. Английското сребро постоянно „изтича” към Китай. Великобритания се възползва от 

наследеното от Великите Моголи производство на опиум в Индия, развива успешно нар-

копроизводството и започва успешна търговия с Китай. По такъв начин успява да „нулира” 

дефицита. Но тъй като наркоразпространението в Китай има фатални последици за подан-

ниците на империята, китайското имперско правителство забранява наркотърговията. След-

ват двете опиумни войни, в които Китай е съкрушен и на неговата територия се възстановя-

ва англосаксонския наркобизнес. Впрочем и в съвременността всяка страна, която си позво-

ли да създава пречки на англосаксонския наркобизнес се подлага на унищожителна война – 

пример Афганистан 2001 год.  
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Германия допълнителна пречка са митническите такси, резултат от тяхната 

феодална раздробеност. 

Развитието на парично-стоковите отношения и кредита довежда до въз-

никване и на първите стокови и парични борси – в Антверпен, Лион и пр. 

Вноса на ценни метали от Америка през XVI век пък води до нарастване на 

цените на селскостопанските и промишлените стоки. Това се отразява добре 

на развитието на тези два отрасъла. Но довежда до понижаване на ценност-

та на работната сила. 

По време на Великите географски открития триполната система обхваща 

почти всички обработваеми земи. Обработваемата площ се разширява. Все 

по-голяма част от земите се засяват с технически култури – лен, коноп, хмел 

и пр. Силно се развива овощарството, лозарството, градинарството. Благо-

дарение на Великите географски открития Западноевропейската цивилиза-

ция се запознава с отглеждането на нови култури, пренесени от Андската и 

Маянската цивилизации. Широко разпространение получава отглеждането 

на картофи, царевица, тютюн, чушки, домати, тикви и пр. Отглеждането на 

тези култури, на първо място на картофите, понижава производствените 

разходи на буржоазната класа. Защото понижава ценността на работната 

сила. От менюто на наемния труд в голяма степен изчезват скъпите пшеница 

и месо. Но в менюто на средната класа широко са застъпени внасяните от 

Изтока и Америка стоки като чаят, кафето, какаото, тютюна и пр. 

Класата на наемния труд се увеличава. Това става поради освобождаване-

то на селяните от крепостничеството. Зависимостта на селяните от благо-

родниците се променя. Но не и експлоатацията. Паричната рента, която те 

плащали на благородниците за предоставените им за ползване земи е изклю-

чително висока. Много от тях са принудени да мигрират в градовете и по-
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пълват резервната армия на труда. Което от своя страна още повече пони-

жава ценността на работната сила. 

В Англия процесите на формиране на класата на наемния труд протичат в 

крайно жестоки форми. Развитието на текстилната промишленост в Холан-

дия, а впоследствие и в самата Англия, води до търсене на големи количест-

ва вълна. Лендлордовете започват да изгонват от своите имения арендатори-

те – свободните селяни (йоумени) и да превръщат поземлената си собстве-

ност в пасбища. Част от изгонените селяни попълват резервната армия на 

труда в градовете. Но бързото развитие на манифактурата не може да поеме 

тази голяма маса свободни, но лишени от препитание хора. Става паупери-

зация на значителна маса от населението. Появява се лумпенпролетариат. 

Скитничеството и кражбите стават масово явление. Именно тогава започват 

репресиите. 

Приема се така нареченото „Кърваво законодателство” на Хенри VIII. То-

ва е период на бързо развитие на капиталистическия начин на производство, 

на първоначалното натрупване на капитала. За този период Маркс казва 

следното: 

„Към какво се свежда първоначалното натрупване на капитала, т. е. него-

вият исторически генезис?" - пита той. И отговаря - „Доколкото то не е не-

посредствено превръщане на робите и крепостните в наемни работници, 

следователно доколкото не е проста промяна на формата (защото и такива 

случаи е имало - бел. наша), то означава само експроприация на непосредст-

вения производител, т. е. разпадането на онази частна собственост, която 

почива на собствен труд."95 И по-нататък: „Неговото унищожаване, превръ-

щането на лилипутската собственост на мнозина в едра собственост на мал-

цина, т. е. експроприацията на земята, на средствата за живот и на работните 

                                                 
95 Маркс, К., „Капиталът", Съч., т. 23, стр. 762. 
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инструменти на широките народни маси - тая ужасна и трудна експроприа-

ция на народната маса, образува предисторията на капитала... Експроприа-

цията 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 почи-

ваща, тъй да се каже, на срастването на отделния, независимия производител 

с неговите средства на труда, се измества от капиталистическата частна соб-

ственост, която почива на експлоатацията на чужд, но формално свободен 

труд."96 

Основна „клетка” на бързоразвиващото се в Западноевропейската циви-

лизация промишлено производство е манифактурата. При висшата и форма 

– централизираната манифактура, множество от занаятчии и неквалифици-

рани работници са събрани на едно място и се занимават с производството 

на даден артикул. Простата кооперация на труда води до значително пови-

шаване на производителността на труда и съответно на печалбите. Вътре в 

рамките на манифактурата се развива технологическото разделение на тру-

да, което също повишава производителността. Усъвършенстват се и оръдия-

та на труда и в по-широк план – средствата за производство. В текстилната 

промишленост са въведени хоризонталния стан и чекръкът. Усъвършенства 

се боядисването и гладенето на тъканите. В рударството са въведени редица 

нови механизми – водоотливни помпи, повдигателни механизми, дробилни 

мелници, прокатни воляци и пр. Започва използването на водоналивно от-

весно колело.97 

Тези усъвършенствания водят до увеличаване на добива на черни и цвет-

ни метали и на каменни въглища. Рязкото увеличаване на морската търговия 

                                                 
96 Маркс, К., Пак там, стр. 763. 
97 Тези усъвършенствания на средствата за производство са предпоставка за възникване по-

късно на машинното производство. 
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е стимул за усъвършенстване на корабостроенето и корабоплаването. Започ-

ва строителство на кораби с желязна конструкция. Компасът и географските 

карти широко се използват в корабоплаването. 

Великите географски открития в голяма степен се дължат на възникнали-

те през XVI и XVII векове силни централизирани териториални държави. 

Такива са например абсолютните монархии във Франция, Испания и Анг-

лия. Често географските открития са финансирани именно от централната 

власт. Такива са откриването на Америка, достигането до нос „Добра на-

дежда”, околосветското пътешествие на Магелан и пр. 

Централизираните териториални държави подкрепят мощните външно-

търговски организации. Използвайки военната мощ на метрополиите, тези 

организации се стремят към търговски монопол в колониите. Завладяването 

на Индия от Англия става чрез дейността на остиндийската търговски ком-

пании. Двете най-мощни през XVII век колониални държави – Англия и Хо-

ландия имат остиндийски и вестиндийски компании. Освен това те имат 

търговски компании насочили дейността си към Русия, към Турция и пр. 

Да разгледаме по-подробно формирането на централизираните национал-

ни (териториални) държави, като важен елемент на генотипа и фенотипа на 

Западноевропейската цивилизация! 

 

2.3. Ролята на градовете и на централизирана национална (териториал-

на) държава за формиране генотипа и фенотипа на Западноевропейската 

цивилизация. 

През Ренесанса се извършват не само Великите географски открития, но 

започва и формиране на първите централизирани териториални държави. 

Това е продължителен процес. Той започва в рамките на съсловното общес-

тво. Появяват се първите абсолютни монархии. Те, от една страна, са ре-
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зултат 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 западноев-

ропейският град е автономна социална общност. Той е една своеобразна ко-

муна със собствено право и съдилища, със собствено автономно управле-

ние, със собствена войска, с различни привилегии и т. н.98 Градът, за разлика 

от селата не е в зависимост от аристокрацията. Това е особеност на западно-

европейския град в сравнение с градовете на Изтока, които почти никога не 

завоюват подобна самостоятелност. 

Самостоятелността на западноевропейския град се дължи преди всичко 

на това, че той се развива в рамките на сравнително лабилна политическа 

структура. Както вече отбелязахме през почти цялото Средновековиe в За-

падна Европа тенденцията на децентрализация доминира над тенденденция-

та на централизация. Кралската власт е слаба и не може да подчини местни-

те феодали. 

Градовете се възползват от постоянните противоречия между централната 

власт и местните владетели и извоюват висока степен на автономност. Бла-

годарение 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 манифактурното производство, водят до 

появата на силна буржоазия – бюргерство. Големите европейски реки – 

Рейн, Сена, Темза, Лоара и др. стават транспортни коридори. Между градо-

вете по поречието им се води усилена търговия. Тази търговия чрез Бал-

тийско, Северно и Средиземно море, а впоследствие и чрез Атлантическия 

                                                 
98 По подробно за самоуправлението на западноевропейските градове виж Приложение №2 
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океан създава международен пазар.99 «Из цяла Европа, пише Бродел, много 

рано се обособяват привилигировани региони, центрове на властта, от които 

започва бавното политическо строителство, започват териториалните дър-

жави...Географският детерминизъм не е всичко в генезиса на териториални-

те държави, но той играе своята роля.»100 Кралете, опирайки се на икономи-

ческата мощ на своите домейни, центрове на такива промишлени и търговс-

ки региони, използват противоречията между градската буржоазия и арис-

токрацията и в определен момент успяват да създадат силни централизира-

ни териториални държави – абсолютни монархии. 

В рамките на тези държави се утвърждава капиталистическият начин на 

производство. Защото централизираните териториални държави – например 

Англия, Франция и Испания и др. започват политика за въвеждане на един-

ни мерки и теглилки. Правят се опити да се премахне хаоса в монетното об-

ръщение. 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 дру-

га страна, са пазар за неговите стоки. Външната търговия процъфтява и 

свързва и най-отдалечените географски територии на земното кълбо.101 (Виж 

фиг. 29) 

Западноевропейските страни установяват регулярни търговски връзки с 

източните страни. В ежедневието на европейското потребление влизат нови 

стоки – чай, кафе, какао, тютюн и пр. Засилва се и потреблението на позна-

ти, но дотогава слабо употребявани стоки като ориз, захар, подправки и пр. 

                                                 
99 А това е едно от най-благоприятните условия за развитието на капиталистическия начин 

на производство. 
100 Бродел, Ф., Световното време, изд.»Прозорец», С., 2005 г., стр. 272 
101 Решаващ момент е откриването в края на XV век на Америка и атлантическия път към 

източните страни. 
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Централизираната власт подкрепя възникналите мощни външнотърговски 

организации. Използвайки военната мощ на метрополиите тези организа-

ции се стремят към установяване на търговски монопол в колониите. Абсо-

лютните монархии водят меркантилистка икономическа политика в защита 

на интересите на националния капитал в периода, когато неговата конкурен-

тноспособност е по ниска спрямо другите национални капитали.102 Не на 

последно място е огромната репресивна роля на централизираната държава 

в експроприацията на дребната частна собственост в разкъсването на връз-

ката на непосредствения производител с неговите средства за производство 

и превръщане на масата от населението в наемни работници.103 

Утвърждаването на капиталистическия начин на производство, от своя 

страна, става предпоставка за формирането на нацията. Успоредно с фор-

мирането на нацията започва и трансформация на протобюрокрацията в съ-

щинска бюрокрация. Възлов момент във формирането на нацията и транс-

формацията на протобюрокрацията в същинска бюрокрация, са буржоазни-

те революции. Те са процес на преход от съсловна към капиталистическа 

държавност. Количествените изменения преминават в качествени. Но 

този процес е продължителен, многоетапен, вековен. Държавността през 

периода от възникването на абсолютните монархии до буржоазните револю-

ции е прието да се нарича абсолютистка държавност. Тя е последния етап 

в развитието на съсловната държавност.104 След основната буржоазна рево-

люция централизираните териториални държави се превръщат в централи-

зирани национални териториални държави. 

                                                 
102 Виж: Бродел, Ф., Световното време, изд.»Прозорец», С., 2005 г., стр. 45. 
103 Виж: Маркс, К., Капиталът, Съч., т. 23, стр. 42 
104 Виж „Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного”, Главная 

редакция восточной литературы, Москва, 1984 год., стр. 198. 
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Формационният подход нарича този тип държави буржоазни държави и 

това е уместно105. Цивилизационният подход ги нарича зрели държави. И 

двата подхода ги свързват с развитието на капиталистическия начин на про-

изводство, на нацията и на бюрокрацията. 

Основна характеристика на централизираната национална държава е бю-

рокрацията. Абсолютистката държавност е все още съсловна държавност, 

но доколкото при нея капиталистическият начин на производство е вече 

твърде развит, то в нейните рамки протобюрокрацията вече носи много от 

характеристиките на същинската бюрокрация. А това е една от най-важните 

особености на Западноевропейската цивилизация. Рационалността на бю-

рократичното управление е същностна черта на генотипа на Западноевро-

пейската цивилизация. 

Същността на бюрокрацията и разликата й от протобюрокрацията при 

съсловните общества е разкрита от Макс Вебер. (Виж Приложение №3) 

Въпреки, че характерни черти на бюрократичното управление се проявя-

ват още в рамките на европейските абсолютни монархии, в пълния си вид те 

стават специфика и особеност на Европейската цивилизация едва след епо-

хата на буржоазните революции. Тази епоха е естествено следствие от раз-

витието в рамките на съсловните централизирани териториални държави на 

вътрешноприсъщите на капиталистическия начин на производство противо-

речия. 

В началото младата буржоазия подкрепя монарсите в тяхната борба сре-

щу центробежните стремежи на феодалната аристокрация. Постепенно, оба-

че между буржоазията и абсолютистката държавност назряват противоре-

чия, които довеждат до избухването на първите буржоазни революции. За 

                                                 
105 Прилагателните „буржоазна” и „капиталистическа” (държава, държавност, и пр.) са вза-

имозаменими – те означават едно и също качество.  
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предвестник на буржоазните революции се счита Реформацията в Германия 

и последвалата я селска война – 1517-1525 год. Първата истинска буржоазна 

революция, която остава, обаче с местно значение, е Нидерландската – 1566-

1609 год. 

Ето защо е прието, че епохата на буржоазните революции започва с Анг-

лийската буржоазна революция – 1642-1688 год. Тя оказва огромно влияние 

на света и с нея започва капиталистическата епоха. Възниква първата конс-

титуционна монархия, науката и технологиите се развиват с бързи темпове. 

През следващия – XVIII век, в Англия се извършва първата техническа 

(промишлена) революция. Тя става основа за нов етап в развитието на капи-

талистическия начин на производство. И съответно за военното могъщество 

на Европейската цивилизация и нейната успешна колонизаторска политика. 

 

Обобщение на шеста тема: Формиране на генотипа и фенотипа на Запад-

ноевропейската цивилизация. Кръстоносните походи и Великите географски 

открития. Роля на западноевропейските градове за развитието на Западноев-

ропейската цивилизация. 

* Историята на съвременната Западноевропейска цивилизация започва от 

разпадането на Западната римска империя и от завладяването на нейните 

територии от варварски племена през IV- V век от новата ера. Разпадането 

на Западната римската империя е продължителен процес. 

* Разпадът на Западната римска империя се дължи преди всичко на вът-

решни причини. Робовладелският начин на производство, който е в основа-

та на римската цивилизация, още през II век от н.е. става икономически не-

рентабилен. През VI век варварските народи трайно се установяват на тери-

ториите на бившата Западна римска империя. Възникват няколко големи 

кралства – осготското, франското, вестготското, бургундското и пр. 
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* Генотипът на Западноевропейската цивилизация, тоест нейната духов-

ната култура, се формира около остта на запазилата се от римско време 

християнска църква. Някои от най-могъщите варварски народи са покръс-

тени. Християнството става официална религия, например на готите и фран-

ките. 

* Формирането на генотипа на Западноевропейската цивилизация става 

през Ранното средновековие. Генотипът се формира от сливането, от син-

теза на три култури – тази на християнството, тази на езическа култура на 

гръко-римския свят, и тази на племенните обичаи и традиции и устно твор-

чество на варварските народи. 

* Фенотипът на Западноевропейската цивилизация е многокомпонентен. 

Най-важните му съставки са стопанският (икономическият) живот, социал-

ната структура и държавно-политическият компонент. 

* Цивилизационна особеност на фенотипа на Западноевропейската циви-

лизация е феодализацията, тоест раздробеността на стопанския и полити-

ческия живот. След разделянето на империята на каролингите, раздробе-

ността става устойчива характеристика на новата Западноевропейска ци-

вилизация. 

* Огромно влияние върху формиране на генотипа и фенотипа на Западно-

европейската цивилизация оказват кръстоносните походи. Те са военно-

колонизаторско движение на аристокрацията и на други различни социал-

ни слоеве от Западна Европа към източните държави. 

* В резултат от кръстоносните походи генотипът на Западноевропейска-

та цивилизация се обогатява с много знания и опит от ислямската цивили-

зация в областта на медицината, астрономията и математиката, географията, 

зоологията и ботаниката, историята, архитектурата и пр. 
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* Обогатява се и фенотипът на Западноевропейската цивилизация. Кръс-

тоносните походи дават тласък в развитието на производителните сили, на 

технологиите, на градовете, търговията, занаятите и пр. 

* Силно влияние върху развитието на генотипа и фенотипа на Западноев-

ропейската цивилизация оказват и Великите географски открития. Първи-

те големи географски открития са направени от испанци и португалци - 

Христофор Колумб през 1492 год. открива новият за европейците континент 

Америка, Васко да Гама стига до Индия покрай Южна Африка през 1498 

год., а Фернандо Магелан прави първото околосветско пътешествие през 

1519-1522 год. 

* Двете монархии създавает колониални империи. Постепенно, обаче, 

двете държави са изместени от новите колониални хишници - Англия и Хо-

ландия. 

* Западноевропейските страни установяват регулярни търговски връзки 

с източните страни. В ежедневието на европейското потребление влизат но-

ви стоки – чай, кафе, какао, тютюн и пр. Засилва се и потреблението на поз-

нати, но дотогава слабо употребявани стоки като ориз, захар, подправки и 

пр. Възниква световният пазар. Западноевропейската цивилизация стъпва на 

пътя на капиталистическото развитие 

* Започва формиране на първите централизирани териториални държави. 

Появяват се първите абсолютни монархии. Те, от една страна, са резултат 

от развитието на капиталистическия начин на производство, а от друга стра-

на, причина за неговото утвърждаване. Развитието на капиталистическият 

начин на производство води до културно, научно, технологично, военно и 

пр. превъзходство на Западноевропейската над другите големи локални ци-

вилизации. 
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Ключови думи: Западноевропейска цивилизация, генотип и фенотип на 

Западноевропейската цивилизация, християнство, католическа и православ-

на църква, ереси, феод, феодализъм, съсловна йерархия, сюзерен-васал, ус-

ловна и безусловна собственост, колонат, абсолютна монархия, рационално 

държавно управление, кръстоносни походи, велики географски открития, 

западноевропейски градове, западноевропейски еснафи, градски нобилитет, 

буржоазни революции, капиталистически начин на производство 
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Седма глава: Развитие и доминация на Западната цивилизация 

 

1. Развитие и доминация на Западната цивилизация - защо „Западът” 

изпреварва „Изтока”? 

Защо капитализмът възниква в Западноевропейската цивилизация, а не в 

Източните 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 про-

изводство са налице в големите източни цивилизации още от древността. 

Много от изобретенията, които изиграват съществена роля в утвърждаване-

то на капиталистическия начин на производство в Западноевропейската ци-

вилизация са направени преди векове в Китайската цивилизация. В нея въг-

лищата се използват за отопление няколко хиляди години преди новата ера, 

докато в Западноевропейската цивилизация започват да се използват от Х 

век на новата ера. Металургията в Китай има забележителни постижения 

още от V век пр.н.е., каквито Западноевропейската металургия ще има чак 

през Средните векове. В Китайската цивилизация са открити барута и него-

вото използване за военни цели, хартията, книгопечатенето, подвижния 

шрифт, компаса и пр. Китай има силно развит вътрешен речен и морски 

транспорт. Обемът на произведения в Китай и Индия Брутен вътрешен про-

дукт дори през XVIII век няколкократно надвишава този на Западна Европа. 

Подобно е положението и с други същностни страни на капиталистичес-

кия начин на производство. Основните кредитни инструменти са развити на 

Изток – например във Вавилон, много по-рано, отколкото на Запад. Еврейс-

ката народност, която изиграва съществена роля за утвърждаване на капита-
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листическия начин на производство в Западноевропейската цивилизация, 

усвоява тези инструменти през VI век пр.н.е. по време на „робството” си във 

Вавилон. Но капитализмът възниква в Западноевропейската цивилизация, а 

не в Китайската или някоя друга източна цивилизация!? Защо? 

В отговор на този въпрос има едно крайно становище. Според него по 

принцип в страните на Изтока капитализмът не е имал историческа перспек-

тива. 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 социалност капитализмът няма бъдеще. И. Кацарски задава въп-

роса: „Могъл ли е Изтокът съобразно вътрешната логика на типа социум да 

премине към някаква друга, коренно различна от „архаичната“ форма?“106 

Отговорът, според него, е отрицателен. Причината за отрицателния отговор 

на този въпрос е „архаичната“ организация на социума. Основното препятс-

твие е неразвитата, „архаичната“ обществена структура. Индивидът, според 

него, не се е откъснал от родовата, патронимична организация. Частната 

собственост е в зародишен стадий и е подчинена на логиката на родовата 

колективност. Деспотичният произвол изключва правни гаранции за лич-

ността и собствеността на поданиците. Според него, впрочем което е съвсем 

правилно, колкото по-развита е дадена обществена структура, толкова по-

специфични условия изисква тя за своето разгръщане. В източните държави, 

отличаващи се с неразвита индивидуалност на индивидите, с неразвита час-

тна собственост, с деспотичен държавен строй и магико-митологични форми 

на съзнанието не съществуват благоприятни условия за разгръщане на вис-

шия капиталистически тип обществени отношения. Капитализмът е привне-

сен в източните общества в процеса на тяхната колонизация. 

                                                 
106 Кацарски, И., Големият път през лабириндите на историята, изд.“Наука и изкуство“, С., 

1989 г., стр. 90 
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Въпреки че постановката, че по-висши форми на обществени отношения 

възникват в рамките на специфични условия е правилна, изводът, че по 

принцип е невъзможно да се разгърне капиталистическия начин на произ-

водство в източните общества е неверен. Защо? 

Защото самата постановка на въпроса е неправилна! 

Не може да се говори за абсолютно автономно възникване на капиталис-

тическия начин на производство в никоя държава. Нима капиталистическият 

начин на производство възниква в Англия „автономно”? Няма ли „външни” 

фактори за неговото възникване? Има! Такива са предприемаческата дей-

ност на еврейската диаспора в Англия, взаимодействието на английската 

икономика с по-развитата икономика на Холандия, вековното съперничест-

вото с Испания, а впоследствие с Холандия за завоюване на моретата и ко-

лониите и пр. Друг е въпрост, че в Китай, Индия, Япония и други източни 

държави капиталистическият начин на производство се развива в резултат 

от контактите и насилието спрямо тях от страна на вече развитите капита-

листически държави от Западноевропейската цивилизация. Но дори да 

предположим, че спрямо тях няма подобна 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 организация в икономиката, 

в частност капиталистическия начин на производство? 

Не, не може да се твърди подобно нещо! Да се твърди подобно нещо оз-

начава по принцип да се отхвърлят перспективите за социалния прогрес. 

Така че правилната постановка на въпроса не е: „Защо в източните цивили-

зации и в частност в Китайската цивилизация не се е развил капиталисти-

ческия начин на производство”, а – „Защо Западноевропейската цивилиза-

ция изпреварва източните, и в частност Китайската цивилизация в развитие-

то на капиталистическия начин на производство?”. 
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Така поставен въпросът, какъв отговор може да се даде на него? 

1. Някои автори изтъкват демографският взрив в Европа в периода на 

разложение на феодализма. Безспорно е, че увеличаването на гъстотата на 

населението изиграва положителна роля за развитието на капиталистическия 

начин на производство. Но сам по себе си този фактор не е решаващ. В Ки-

тайската цивилизация 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 

периода след големите географски открития. Но и този фактор сам по себе 

си не е решаващ. Той ускорява утвърждаването на капиталистическия на-

чин на производство, но там, където липсват други условия, този фактор не 

става катализатор на развитие на капитализма. Освен това – феодалната кла-

са в Индия, например, е разполагала с колосални богатства на благородни 

метали. Но те са били „замразени” под формата на съкровища, а не са пусна-

ти 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 мно-

гобройни армии с големи потребности от снаряжение – оръжие, дрехи, 

обувки, храна, коне, барут, амуниция и  т.н. Силно се развиват потребности-

те за лукс и раскош на многобройните европейски кралски дворове. 

4. Често се изтъква ролята на географският фактор. Вътрешното море и 

големите реки улеснява търговията в Европа. Големите вътрешноконтинен-

тални 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 приста-

нища. Има прекрасни условия за речно корабоплаване. Двете гигантски ре-
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ки, Хуан-хъ и Ян-дзъ са плавателни на огромни разстояние и свързват с ев-

тин и удобен транспорт територии по-големи от цяла Европа. В територии-

те, обединени от Китайската цивилизация има и много други плавателни 

реки. Още от древността, а по-късно и през средновековието са прокарани 

плавателни канали, които свързват басейните на големите плавателни реки. 

5. Подчертава се значението и на колониите за възникването на съвре-

менния капитализъм. Колонизирането на Северна и Южна Америка безс-

порно е изиграло значима роля за развитието на капиталистическия начин на 

производство. Но и този фактор сам по себе си не е решаващ. 

6. Важен фактор, който често се изтъква е развитието на техниката в За-

падноевропейската цивилизация. През Ренесанса в Западноевропейската 

цивилизация се правят множество технически открития, усъвършенстват се 

средствата за производство. В един и същ занаят в Западноевропейската ци-

вилизация с употребяват много повече оръдия на труда, отколкото в източ-

ните цивилизации. Което е предпоставка за задълбочаване на технологично-

то разделение на труда и развитието на манифактурното производство. 

Един от авторите създали най-обхватна и задълбочена концепция за въз-

никването на капитализма е Макс Вебер. 

Според Вебер, когато се опитваме да обясним предимствата на Запада, 

довели до възникването на капитализма, не бива да търсим обяснението в 

един или друг фактор. Различните причини, особеностите на западното раз-

витие образуват 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, обуславящи благоприятния социален климат за възниква-

нето на капитализма в западните страни са преди всичко наличието в тях на 

един специфичен, неприсъстващ в Изтока социален слой – бюргерството; 
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също и развитието на рационалната бюрокрация с формално рационално 

право и управление; съществуване на конкуренция на национални държави; 

специфичния етически дух на протестанството. Капитализмът се ражда в 

резултат на пресичането на тези уникални в цивилизационното развитие на 

Запада обстоятелства. 

Преди да разгледаме особеностите на развитието на Западната цивилиза-

ция, довели до утвърждаване на капиталистическия начин на производство, 

трябва да отбележим, че М. Вебер разграничава два вида капитализъм. 

Първият е ирационалния, авантюристичен, спекулативен, търговски или 

ориентиран към политическите възможности капитализъм. Такъв капитали-

зъм се среща в почти всички епохи и страни. При него стремежът към пе-

чалба се насочва към лихварство, държавни доставки, държавно кредитира-

не, откуп на данъци и служби, спекулации с цени и стоки, гарантиран от 

държавата монопол, експлоатация на колонии, печалби от финансиране на 

войни, революции, партии и  т.н. Този капитализъм се характеризира с не-

постоянния, еднократен или прекъснат, случаен характер на печалбата.  

Вторият – модерния, истинския капитализъм е бюргерски, промишлен 

капитализъм. При него преследването на печалба става чрез организирането 

на трайна, рационална стопанска дейност – производствена или търговска. В 

основата на този капитализъм лежи калкулацията, пресмятането. Водене-

то на сметки, пресмятането на баланса между приходи и разходи, изчисля-

ването на възможностите за печалба са в основата на този модерен капита-

лизъм. Пресмятането рационализира производствената дейност, прави въз-

можна предвидимостта и трайността на предприемачеството.107 

                                                 
107 Вебер, М., Протестантската етика и духът на капитализма, изд.“Хермес“, С., 1993 г., стр. 

35-58  
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За рационализирането на производствената дейност голямо значение има 

развитието на парично-стоковите отношения. Парите са средство за изчис-

ление. Освен развитието на парично-стоковите отношения, други допълни-

телни обстоятелства за пресмятане на пазарните възможности са рационал-

ното формално право и управление, тоест право и управление, чиято дей-

ност е предвидима. Такова право и управление, според М. Вебер възникват 

в Западна Европа, но не и на Изток. 

Да разгледаме накратко особеностите на Западноевропейската цивилиза-

ция, които според М. Вебер формират благоприятния за капиталистическото 

развитие климат. 

- Бюргерството! Основата на бюргерството, което е уникално явле-

ние са особеностите на градското развитие в Западноевропейската цивили-

зация. През Средновековието западноевропейския град е автономна социал-

на общност. Той е една своеобразна комуна със собствено право и съдили-

ща, със собствено автономно управление, със собствена войска, с различни 

привилегии и  т.н. Градът, за разлика от селата не е зависим от дворянство-

то, въпреки че плаща някакви компенсации на местния феодал, или на импе-

ратора. Това е особеност на западноевропейският град в сравнение с градо-

вете на Изтока. Източните градове никога нямат подобна самостоятелност. 

Дори градовете на Согдиана, винаги са под някакво „покровителство” – на 

имперски Китай, на Тюркските хаганати и  т.н. Самостоятелността на запад-

ноевропейските градове се дължи преди всичко на това, че те са разположе-

ни на територии, които са феодализирани. Тоест територии, в които власто-

вите структури са лабилни 

- Правото. На Изток традиционното правосъдие възпрепятства 

нуждаещия се от от изчислимост капитализъм. Правосъдието не е формали-
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зирано и се „огъва” според политическата конюнктура и самовластността на 

привилигированата класа. То не е предвидимо и „изчислимо”.108 

- Освен бюргерството, има още един социален слой, който възник-

ва на Запад, а липсва на Изток. Става дума за бюрокрацията.109 

- Съществен момент, според Вебер, който благоприятства възник-

ването на капиталистическия начив на производство в Западна Европа е 

конкуренцията между отделните „национални” държави. В борбата за 

утвърждаване на националната мощ и престиж европейските държави си 

съперничат и създават благоприятни условия за привличане на капитали. В 

рамките на големите източни империи, например в Китай, такова съперни-

чество не е имало. 

- Протестантската етика. Важна роля за възникване на капиталис-

тическия начин на производство изиграва протестантството. Създаденият 

от протестантите светоглед и начин на живот създават благоприятна атмос-

фера за развитието на капиталистически отношения. На първо място, това е 

отношението към труда. Ключово значение в протестантската теология има 

учението за предопределеност на отвъдната съдба. Това е фаталистично 

учение, чието логическо следствие е, че собствените усилия на човека са без 

значение за неговото „спасение”. Но тъй като безсилието и неведението са 

                                                 
108 Струва ни се, че М. Вебер подценява правосъдието в Китайската цивилизация. Въпреки, 

че и при нея има характерното за Изтока своеволие на висшата аристокрация, въпреки, че в 

продължителни периоди отношението към „търговците” е отрицателно и репресиите на 

имперската власт към тях се посрещат с акламации от наслението, все пак има и периоди, в 

които правото тържествува по цялата територия на империята. Нещо повече, под влияние 

на школата на легистите, то е високо формализирано. 
109 И отново изключението е Китайската цивилизация. Там има бюрократична прослойка. 

Въпреки, че е по-скоро „протобюрокрация”, все пак тя е значим социален елемент в китайс-

кото общество. Разбира се, тя няма специализираното образование на западноевропейската 

цивилизация – китайските мандарини имат хуманитарно образование. Разбира се, при нея 

няма разделяне на личната от публичната сфера, както е при западноевропейската бюрокра-

ция и т. н. Но все пак това е обществен слой със своя специфична култура, самосъзнание, 

интереси и пр. 
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психически непоносими за вярващия, протестантството претълкува учение-

то и въвежда идеята за „изпробване” 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 мотивировка, за упорито, це-

ленасочено участие в трудовата дейност, възниква пряко религиозно одоб-

рение на труда. 

Протестанството обвързва икономическата дейност със спасението и 

способства за развитието на предприемаческия дух, способства за появата на 

хора, виждащи в своите делови успехи „божия промисъл”. След като въз-

никва, обаче, капитализмът не се нуждае от религиозните „патерици”. Тър-

сенето на „Божието царство” отстъпва място на „трезва професионална доб-

родетел”. Печеленето на пари и преуспяването в професионалната реализа-

ция се превръща в самоцел.110 

 

2. Перспективи и предизвикателства в развитието на Западната ци-

вилизация 

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 

влияние върху целият свят. Безспорно е, че Западноевропейската цивилиза-

ция в момента оказва огромно влияние в развитието на всички глобални 

процеси. Тя, обаче не е еднородна. В нея особено голямо е влиянието на ан-

                                                 
110 Вебер, М., Протестантската етика и духът на капитализма, изд. “Хермес“, С., 1993 г., стр. 

189 
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глосаксонските елити и на първо място на американския англосаксонски 

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, ка-

чествено превъзхождаща военната сила на другите страни. САЩ имат воен-

ни бази по целия свят. През 90-те години – след края на „Студената война”, 

възниква еднополюсен свят начело със САЩ. Но в началото на XXI-ви век 

се очертава тенденция към възникване на многополюсен свят. Големият 

икономически възход на Китай и другите страни от БРИКС подронва ико-

номическата и политическата доминация на САЩ. Успоредно с това нараст-

ва и военната агресивност на САЩ. Американският англосаксонски елит не 

крие своя стремеж към установяване и задържане на планетарна власт, из-

ползвайки военната си доминация. Създава ли това поведение рискове за 

развитието на човечеството? Според нас – да! Агресивността на англосак-

сонските елити, и на първо място на американския елит, се подценяват като 

рисков фактор от обществените науки, в частност и от българските общес-

твени науки. 

 

2.1. Защо след Втората световна война англосаксонският елит, за раз-

лика от европейския елит защитава икономическите и политическите си 

интереси чрез войни? 

а) След Втората световна война англосаксонските елити и западноевро-

пейските елити имат различен манталитет и различно поведение в защитата 

на националните си икономически интереси. Колосалните мъки, страдания, 

жертви, разрушения и пр. в Европа, която е основен „терен” на Втората све-
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товна война, а преди това и на Първата световна война, създават нагласа в 

европейските елити и в европейското обществено съзнание, че конкуренци-

ята и съперничеството между националните капитали, трябва да се решава 

не чрез войни, а по мирен път. Тази нагласа се засилва още повече след раз-

пада на колониалната система. Засилва се и от факта, че двете държави, ос-

новни инициатори на Втората световна война – Германия и Япония, с ог-

ромни загуби на население, инфраструктура и пр. в резултат на нея, след 

войната постигат забележителни икономически 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 англо-

саксонските страни – САЩ, Англия, Австралия, Канада и Нова Зеландия и 

през двете войни не е стъпвал крак на чужд завоевател. На техните терито-

рии не са се водели военни действия. Въпреки жертвите и загубите от вой-

ните, въпреки бомбардировките над Англия, англосаксонските елити изли-

зат с повишено самочувствие от тези войни. За разлика от европейските ели-

ти, англосаксонските елити приемат войната като естествено средство за 

постигане на икономическите си цели. Тези нагласи на англосаксонските 

елити се засилват поради още следните обстоятелства. 

б) След краха на колониалната система на империализма – крах, за който 

съдейства американският елит, същият този елит измества английския елит 

като лидер в англосаксонския свят и бившите английски колонии. Причини-

те 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 икономи-

ческа криза 1929-1933 година центърът на международната търговия се пре-
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мества от Англия в САЩ111. През втората половина на ХХ век САЩ става 

лидер и на целият „Западен” свят. Северноатлантическият военен съюз 

(НАТО) се превръща в инструмент за доминация на американския елит над 

европейския и другите елити. Постепенно през 80-те години неговото ли-

дерство над европейските елити се превръща във власт, много подобна на 

отношенията сюзерен-васал в средновековна Европа. Тоест, европейските 

национални елити запазват значителни правомощия във фискалната си по-

литика, в съдопроизводството, в законодателството си и т. н., но те са безус-

ловно задължени да предоставят войски във войните водени от сюзерена – 

американския елит. 

След „нежните” революции в бившите „социалистически” страни, те съ-

що попадат във васална зависимост от англосаксонските елити, в частност 

от американския елит. При това – доброволно! Интервюта в българския пе-

чат с бивши американски посланици в България от годините на прехода, а и 

от последните години, показват, че инициативата за приемане на амери-

канския елит като сюзерен е преди всичко на самия български елит, че бъл-

гарските политици и интелектуалци-идеолози са проявявали извънредна 

активност да бъдат приети от американския елит като негови агенти за вли-

яние в България. 

Чрез васалитета на европейските елити, американският оръжеен, петро-

лен, финансов и наркобизнес поставят, в по-малка, или 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 планинс-

ки конуси, англосаксонските национални капитали са Хималаите на тази 

                                                 
111 Общоприето е, че центърът на световната търговия се премества след Втората световна 

война, но ние сме съгласни с Ф. Бродел, че това става още по време на световната криза 

1929-1933 година. 
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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 англосаксонския капитал. Мащабността на англо-

саксонския капитал и широката мрежа на неговото влияние засилва нагласа-

та му и неговата „храброст”, да решава проблемите на конкуренцията си с 

другите национални елити чрез въоръжено насилие. 

в) Друго допълнително обстоятелство засилващо агресивността на анг-

лосаксонските 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 ев-

ропейските и други елити в голяма степен се дължи на тази симбиоза. Много 

са предпоставките за възникването на тази симбиоза. Една от тях е, че след 

като през 1948 година в бившия английски протекторат „Палестина” въз-

никва нова държава на евреите – Израел, САЩ стават най-важната й външ-

нополитическа опора. Друга е, че в САЩ още по времето на Втората светов-

на война, но особено първите години след нея, емигрират голямо множество 

евреи. Организациите на американските евреи, имащи значителни икономи-

чески, финансови, медийни и пр. ресурси са извънредно силни и успяват да 

създадат представа в американския англосаксонски елит, че тяхната подкре-

па има огромно, дори решаващо значение за избирането на президент и 

изобщо за резултатите в политическите борби. Тези два нови, освен еврейс-

ката диаспора в Европа, големи центъра на еврейския икономически, общес-

твен, политически, културен и  т.н. живот, стават опорни точки на англосак-

сонския елит в борбата му за световна доминация. 

г) Друга предпоставка е сходният манталитет и ценностна система на ан-

глосаксонския и еврейския елити. Това се дължи на ролята на двата елита в 
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утвърждаването на капиталистическия начин на производство. Еврейският 

елит, който от хилядолетия е свързан с търговията, лихварството и най-общо 

казано с развитието на парично-стоковите отношения, има най-големи 

заслуги в ранните фази на утвърждаване на капитализма в Европа, в ранните 

фази на прехода от просто-стоково към капиталистическо производство.112 

К. Маркс отбелязва, че „Парите са ревнивият бог на Израел, пред който 

не трябва да съществува никакъв друг бог… Богът на евреите е станал свет-

ски, станал е световен бог.”113 По-късно – от XVIII век досега, англосаксонс-

кият елит започва да играе най-важна роля в утвърждаването на капиталис-

тическия начин на производство по целия свят.114 Сходните социални роли 

водят и до сходен манталитет, сходно поведение, сходна ценностна сис-

тема. Това прави възможна симбиозата.115 Тъй като от създаването си, до-

сега Израел съществува в ту затихваща, ту подновяваща се война с доста 

арабски държави и терористични ислямски организации, става взаимно ин-

дуциране на агресивност между англосаксонския и еврейския елити. Двата 

елита взаимно подкрепят агресивните си политики. Например САЩ блокира 

с гласа си в Съвета за сигурност на ООН решения, осъждащи многобройните 

военни актове на Израел. Американската и европейската еврейска диаспора, 

от своя страна, изиграват съществена роля за изграждане на неправителст-

вени 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. 

                                                 
112 Интересен е анализът на Бл. Колев за дискусията, доколко еврейството има заслуги за 

възникване на модерния капитализъм в Западна Европа, между М. Вебер и В. Зомбарт: Ко-

лев, Бл., Икономическа култура, УИ”Стопанство”, С., 2008, стр. 30. 
113 Маркс, К. По еврейския въпрос, Съчинения, т. 1, стр.295 
114 През XVIII век центърът на международната търговия се премества от Амстердам в Лон-

дон, а впоследствие – през първата половина на ХХ век в САЩ. 
115 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. 
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Именно мрежата на тези организации става идеологическо оръжие за подк-

репата на американските войни по целия свят.116 Например в България Со-

ломон Паси, който е с кераитски произход117, непосредствено след преврата 

на 10.11.1989 година в качеството си на депутат във Великото народно съб-

рание на 23 юни 1990 година внася в парламента предложение за присъеди-

няване на България към Организацията на Северноатлантическия договор 

НАТО. На 4 април 1991 година той създава неправителствената организация 

„Атлантически клуб”. Активната дейност на тази организация сред българс-

кия елит довежда до вкарването на нашата страна във военнополитическия 

блок НАТО през 2004 година. Членството ни в НАТО има решително значе-

ние за поставяне на българския елит във васална зависимост от англосаксон-

ския елит. 

Нашата теза е, че агресивното поведението на англосаксонските елити и 

на първо място на американския елит създава сериозни икономически и по-

литически рискове за развитието на човечеството? 

 

2.2. Какви икономически и политически рискове крие агресивността на 

англосаксонските елити? 

Използването на военни действия като средство в конкуренцията с дру-

гите национални бизнеси крие сериозни икономически рискове. Войните на 

САЩ от края на миналото столетие и първото десетилетие на XXI век са 

                                                 
116 Освен във външнополитически аспект, еврейският елит оказва подкрепа на агресивната 

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. 
117 Използваме термина „кераитски произход” единствено за да означим произход от баща 

евреин и майка – нееврейка. Религиозният момент на кераизма игнорираме. Впрочем прави 

впечатление, че американският англосаксонски и еврейски елити използват за рискови по-

литически операции не лица, които са евреи по правото на традиционния юдаизъм, а кераи-

ти – в Русия Каспаров е кераит. 
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една от основните причини за финансово-икономическа криза 2008-2010 

година.118 Защо? 

а) В американския военнопромишлен комплекс изкарва прехраната си 

близо 1/6 от американското население. Периодично се налага натрупаните 

запаси от оръжия, снаряди, бомби и пр. да се „изразходят”, за да се получа-

ват нови държавни поръчки. Тази „потребност” е напълно в съзвучие с вече 

разгледаното позитивно отношение на общественото съзнание и на англо-

саксонския елит за използване на войната, като средство за решаване на 

икономически, политически и пр. конфликти. Ето защо американският вое-

нен бюджет има цикличен характер. Той периодично преминава през перио-

ди на подем, а след това на спад. (Виж фиг. 32)119 

 

                                                 
118 Тази криза по мащабността си е почти равностойна на кризата 1929-1933 година. 
119 Данните за военния бюджет на САЩ са взети от статията на Травис Шарп „Текущите 

разходи за отбрана на САЩ в сравнение с разходите след 1948 година” (Sharp, T., Current 

U.S. Defense Spending vs. Spending Since 

1948.http://armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/022609_fy10_topline_growth_s

ince48/, 2009). Те се отнасят за периода 1948-2009 година и са в съпоставими цени. 

http://armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/022609_fy10_topline_growth_since48/
http://armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/022609_fy10_topline_growth_since48/
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Фиг. 32. Военен бюджет на САЩ в съпоставими цени 

 

От представената графика е видно, че от края на ХХ век и през първото 

десетилетие на XXI век – до 2008 година, американският военен бюджет се 

намира в повишителна фаза на своя цикъл. През 1998 година военният бю-

джет 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 милиарда долара – за десет години се увеличава почти 

двойно в сравнение с 1998 година.120 Това „шоково” увеличаване на военния 

бюджет благоприятства концентрацията на капитала във военната индуст-

рия, в петролния и наркобизнеса.121 

                                                 
120 Пак там, стр. 2 
121 Защото за охрана на местните племенни наркобосове в Афганистан се плаща с парите на 

американските данъкоплатци (и на българските), а не с парите на американския национален 

наркобизнес. Защото охраната на петролопроводите в Ирак също се плаща с парите на аме-
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В резултат обаче на тази „шокова” концентрация на капиталите през пър-

вото десетилетие на XXI век се намаляват покупателните възможности 

на американските данъкоплатци. Делът на работните заплати в национал-

ния доход през 2006 година спада на 51,6% и е значително по-малък откол-

кото през 2000 година, когато е 54,9%.122 Приходите на средно домакинство 

спадат с 0,3% годишно в реални стойности, като най-силно спадат доходите 

на най-долната една пета от населението. Стига се до значително увеличава-

не на задлъжнялостта на американските домакинства – през 1998 година тя е 

63% от Брутния вътрешен продукт, а през 2007 година скача на 100%.123 

През 2008 година вече всеки десети притежател на ипотечен кредит не може 

да плаща вноските си в банките. Именно това довежда до финансовата 

криза – тя започва като ипотечна криза. След това се превръща в икономи-

ческа криза. 

б) В момента световното обществено мнение и гилдиите на професионал-

ните икономисти, социолози, политолози и  т.н. обясняват кризата с дълго-

годишната „неолиберална” икономическа политика водена от елитите на 

развитите страни и на първо място от англосаксонските елити.124 Това не е 

така! Съвместните ни изследвания с доц. К. Харалампиев показват, че през 

                                                                                                                                      
риканските данъкоплатци (и на българските), а не с парите на американските петролни кор-

порации и пр. По такъв начин американският политически елит спестява колосални произ-

водствени разходи на американския петролен и наркобизнес. Тоест, американският петро-

лен и наркобизнес концентрира доходи на американските, европейските и пр. данъкоплат-

ци. 
122 Aviva Aron-Dine, Isaac Shapiro. (2007) “Share of national income going to wages and salaries 

at record low in 2006”, Centter on Budget and Policy Priorities, Вашингтон, 29 март 2007 
123 Сапир, Ж., Завръщането на протекционизма и яростта на неговите противници, Монд 

дипломатик, март 2009, стр. 1-8. 
124 Например Иван Ангелов, разглеждайки причините за световната криза на второ и трето 

място от общо осем причини поставя „Сляпата вяра в пазарната саморегулация” и „Отстра-

няването на държавата от участие в управлението на икономиката” (Ангелов, И., Светов-

ната икономическа криза и България, В: „Световната криза и икономическото развитие”, 

Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, Том 1, изд. „Наука и 

икономика”, Икономически университет Варна, 2010, стр. 31) 
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първото десетилетие на ХХI век американският елит води икономическа 

политика не на минимализация на държавната намеса, което е характерно 

за либерализма, а обратно на максимализация на държавната намеса. (Виж 

Приложение №4) 

в) Мащабите на сегашната икономическа криза в голяма степен се дъл-

жат на агресивното поведение на англосаксонските елити в защита на ико-

номическите интереси на американския военен, нарко и петролен бизнеси.125 

Рисковете, които създава агресивността на американския елит продължават 

да съществуват и могат да доведат до второ дъно на кризата. Защо? 

Защото след като стига своя връх през 2008 година, за разлика от пред-

ходните пикове (1952, 1968, 1985 година) военният бюджет започва да на-

малява твърде „плахо”. Демократите печелят президентските избори с ан-

тивоенни лозунги и Б. Обама става президент. Но неговото правителство не 

води убедителна политика за прекратяване на водените от САЩ войни. Не-

що повече, това правителство разпалва още една война – в Либия. А това е 

рисково. Първо защото не се знае колко време ще продължи войната и ка-

къв режим ще се установи в Либия. Второ, защото това са допълнителни 

финансови тежести за американския и европейския данъкоплатец. 

г) Тази неубедителна антивоенна политика на правителството на Б. Обама 

води до рискова икономическа политика. Излизането от рецесия чрез нали-

ване на 700 млрд. долара в заплашените от банкрут банки, не е решение на 

проблема. Този подход неизбежно създава рискове от неконтролирана ин-

флация. От една страна, печатайки долари, американското правителство 

обезценява своите и на американския бизнес задължения към други държави 

                                                 
125 Подчертаваме “мащабите”, защото кризата сама по себе си е естествена за периода, в 

който се намира световната икономика (период на преместване на центъра на световната 

търговия от САЩ в Китай). Агресивността на англосаксонските елити и в частност на аме-

риканския елит усилва кризата и увеличава нейния мащаб. 
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и чуждестранни бизнеси, притежаващи големи валутни резерви в долари 

(например Китай). Така че макар и рискувайки да „изпусне юздите” на инф-

лацията, в известна степен то „стабилизира” икономическото статукво на 

американската икономика.126 Но от друга страна, вълните на американската 

инфлация се разпространяват по целия свят и създават несигурност в све-

товната икономика. 

Гигантското прахосване от страна на американския елит на овеществен 

човешки труд във водене на войни продължава. Ежедневно през първото 

десетилетие на XXI век трудът на американските данъкоплатци се „взривя-

ва” във въздуха в буквалния смисъл на думата.127 Диспропорцията между 

паричната маса и стоковия фонд неминуемо се задълбочава и е много веро-

ятно да предизвика второ дъно на сегашната криза и други, не по-малко 

тежки кризи. Очевидно е, че единствено конверсия на американския воен-

нопромишлен комплекс може да гарантира намаляване на мащабите на све-

товните кризи. 

д) Агресивната политика на англосаксонския елит има сериозни полити-

чески международни измерения. Тя създава напрежение между него и ев-

ропейския елит. Европейският елит безрезервно подкрепя интересите на 

американския военнопромишлен комплекс, на американския петролен и 

наркобизнес, включително и източвайки в тяхна полза от данъците на свои-

те граждани. Световната икономическа криза, обаче променя нещата. Пари-

                                                 
126 Свидетели сме колко краткотрайно е това „стабилизиране”. През месец юли 2011 година 

в публичното пространство все по-упорито се коментира перспективата американското 

правителство да обяви фалит („САЩ пред фалит след провал на преговорите за дълга”, в. 

„Труд”, 24 юни 2011, стр. 23). 
127 Според Института за международни проучвания “Уотсън” за този период преките разхо-

ди за войните струват на американските данъкоплатци 1,3 трилиона долара. Заедно с непре-

ките, унищоженият труд на американското гражданство е на стойност между 3,7-4,4 трили-

она долара. (в.”Труд”, 30.06.2011 г., стр.29) Убедени сме, че американският елит може да 

прехвърля върху американските данъкоплатци производствените разходи на своя петролен 

и наркобизнес по много по-евтин начин отколкото настоящия – чрез войни. 
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те на европейските данъкоплатци не стигат, за да се „кърпят” всички дупки. 

Ето защо Ангела Меркел отказва на американската корпорация „Дженерал 

моторс” да налее в нейните „джобове” от парите на германските данъкоп-

латци, които американската фирма изисква с претекста, че има заводи в 

Германия. Някои европейски страни изтеглят военните си контингенти в 

Ирак и отказват да харчат парите за своите данъкоплатци в Афганистан. 

Нещо повече! А. Меркел си позволява да повдигне въпроса пред американс-

кия елит, че покровителството на американските служби над косовските го-

леми 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 

преценява двойното увеличение на потребление на наркотиците в Германия 

за рисково за страната. 

е) Истинска съпротива на европейските елити срещу васалитета възниква 

по време на войната в Сирия. Сирия е една от малкото светски държави, 

запазила своя суверенитет. През нея минават важни трасета за пренос на 

въглеводороди. Ето защо тя става обект на агресия на американският англо-

саксонски и американски еврейски елити. Те финансират, въоръжават, оказ-

ват политическа и медийна подкрепа на родилата се сред сунитското насе-

ление на Ирак терористична фундаменталистка организация ИДИЛ (Ислям-

ска държава в Ирак и Леванта). Тази терористична организация завладява и 

контролира заселени със сунити райони, обхващащи територии в Североиз-

точна Сирия, Западен и Северен Ирак, части от Либия, Афганистан и Севе-

роизточна Нигерия. Жестоката война на територията на Сирия и другите 

страни предизвиква масова емиграция на цивилното население от тези райо-

ни. От това се възползва американският англосаксонски и американски ев-

рейски елити, които насочват мигрантския поток към Европа. Целта е 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


219 

постоянно да се създават проблеми на европейските елити. И те да нямат 

енергия и решителност за борба срещу васалитета. 

Резултатът от тази стратегия на американския англосаксонски и амери-

кански еврейски елити е точно обратен на очаквания от тях. Огромният 

емигрантски поток предизвиква остра реакция сред европейските народи. 

Надига се вълна на национализъм. Националистически партии, издигащи 

лозенги против вълната емигранти печелят редица избори. На гребена на 

тази националистическа вълна изплуват национални лидери, които катего-

рично се обявяват против васалитета. Водеща е фигурата на унгарския ми-

нистър-председател Виктор Орбан. Силни фигури са и чехският президент 

Милош Земан, словашкия министър-председател Роберт Фицо и др. Прове-

деният през 2016 год. референдум във Великобритания за излизане от Евро-

пейския съюз (така наречения Брекзит), също е в контекста на намаляване на 

васалитета на европейските елити спрямо американския англосаксонски и 

американски еврейски елити. 

ж) Агресивността на американския англосаксонски и американски ев-

рейски елити създава сериозни напрежения в отношенията на САЩ и Русия, 

чиято ядрена мощ е съизмерима с американската. Капиталът не търпи наци-

онални граници. Гигантските невъзобновяеми и особено възобновяеми 

природни ресурси на Русия – дървесина и сладководна вода, са неустоимо 

привлекателни за най-могъщите световни капитали. Ето защо англосаксон-

ският елит се стреми да постави във васална зависимост обкръжаващите 

Русия страни – например бившите „социалистически” страни от Централна 

и Източна Европа, Средноазиатските страни, Украйна, Грузия и пр. Той раз-

палва жестоки и опустушителни войни в Грузия и Украйна, опитвайки се да 

въвлече Русия в конвенциална война с НАТО. Целта е да се предизвика раз-

падане на Русия. Една от най-важните стъпки в засилване на натиска е дис-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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лоциране на „противо” ракетна система в европейските страни, граничещи 

с Русия. Този въпрос е актуален и за България. Това създава нови – значи-

телни рискове за сигурността на нашата държава.  

з) Китайският и руският елити (Китай е най-засегнат от американска по-

литика, защото притежава най-голяма сума – 1,2 трилиона долара американ-

ски държавни облигации, а Русия е основен обект на американска агресия) 

ясно декларират несъгласието си светът да плаща американската брутал-

ност. Китайската информационна агенция Синхуа разпространява следното 

съобщение в световното публично пространство: “След разпада на Съветс-

кия съюз САЩ останаха единствената супердържава, която продължава да 

укрепва военната си мощ, без да мисли за колосалната цена на това. Вашин-

гтон продължава да се намесва в международната политика, да разпростра-

нява 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.”128 

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 светов-

ната икономика. Съединените щати паразитират върху световната икономи-

ка, използвайки монополното положение на долара.”129 

и) Агресивността на американския англосаксонски и американски ев-

рейски елити пораждат съпротива и сред турския елит. В началото на война-

та в Сирия министър-председателя, а впоследствие президент Реджеп Ердо-

ган ентусиазирано подкрепя американската политика. Впоследствие, обаче 

                                                 
128 09.08.2011 год., Пекин, Китай, http://www.blity.bg/news/article/115301, БЛИЦ Новини – 

Китай нападна САЩ заради деспотична политика, 12.08.2011 
129 В.”Труд”, 03.08.2011 год., Путин: САЩ са паразити, стр. 26. 

http://www.blity.bg/
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той вижда отрицателните последици за Турция от тази политика. В Турция 

емигрират близо 3 млн. хора от районите на бойни действия. Турската ико-

номика започва да изнемогва. Сред турския елит настъпва брожение срещу 

сляпото изпълнение на нарежданията на американския англосаксонски и 

американски еврейски елити. Чрез мрежата на намиращият се в САЩ про-

тивник на Ердоган – Фетхуллах Гюлен, американският англосаксонски и 

американският еврейски елити организират военен преврат срещу Р. Ердо-

ган. Превратът е неуспешен. Р. Ердоган започва геопилитическа преориен-

тация към Китай и Русия. 

й) Понастоящем световната икономика се намира в период на премест-

ване на центъра на световния пазар от САЩ в Китай. Това създава до-

пълнителни рискове от световна война. Тъй като това е много сериозен въп-

рос сме го разгледали в Приложение № 5 

 

Обобщение на седма глава: Развитие и доминация на Западната цивили-

зация. Защо „Западът” изпреварва „Изтока”? Перспективи и предизвикател-

ства в развитието на Западната цивилизация – единство и противоречия 

между континенталните и морските цивилизации. 

* „Класически” проблем за обществените науки е защо капиталистичес-

кият начин на производство се развива в Западна Европа, а не в големите 

източни държави – Китай, Индия, Япония, Османската империя, Иран и др., 

които дори през XVIII век в много отношения превъзхождат западните дър-

жави. 

* Краен и дълбоко неправилен е възгледът, че в страните на Изтока ка-

питализмът не е имал историческа перспектива, че в тези страни капитализ-

мът по принцип е невъзможно да възникне „автономно“. Самата постановка 
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на въпроса е неправилна, защото капиталистическият начин на производство 

никъде не е възникнал „автономно“. 

* Има много обяснения за възникване на капиталистическия начин на 

производство в Западната цивилизация – например демографския взрив по 

време на разложение на феодализма, Великите географски открития, при-

токът на благородни метали, колонизацията, географския фактор, успеш-

ното развитие на техниката в Западна Европа и пр. 

* Методологически най-верен е подходът на М. Вебер, според който, ко-

гато се опитваме да обясним предимствата на Запада, довели до възникване-

то на капитализма, не бива да търсим обяснението в един или друг фактор. 

Различните причини, особеностите на западното развитие образуват един 

фон, една среда, която благоприятства развитието на капитализма. Капита-

лизмът се ражда в резултат на пресичането на редица уникални в цивили-

зационното развитие на Запада обстоятелства. 

* М. Вебер разграничава два вида капитализъм: Първият е ирационал-

ния, авантюристичен, спекулативен, търговски или ориентиран към полити-

ческите възможности капитализъм. Такъв капитализъм се среща в почти 

всички епохи и страни. Този капитализъм се характеризира с непостоянния, 

еднократен или прекъснат, случаен характер на печалбата. Вторият – мо-

дерния, истинския капитализъм е бюргерски, промишлен капитализъм. При 

него преследването на печалба става чрез организирането на трайна, рацио-

нална стопанска дейност – производствена или търговска. 

* Особеностите на Западноевропейската цивилизация, които според М. 

Вебер формират благоприятния за капиталистическото развитие климат са 

бюргерството, правото, бюрокрацията, конкуренцията между отделните 

„национални” държави и най-вече протестантската етика, 
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* В днешно време най-големи рискова за човечеството носи агресив-

ността на англосаксонските елити, и на първо място на американския елит. 

* Причина за тази агресивност е, че 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. Ето защо, за разлика от европейските елити, анг-

лосаксонските елити приемат войната като естествено средство за пости-

гане на икономическите си цели. 

* Друго обстоятелство засилващо агресивността на англосаксонските 

елити е своеобразната „симбиоза”, която се изгражда след Втората световна 

война между него и еврейския елит. Широката мрежа за влияние на амери-

канския елит и поставянето във васална зависимост на европейските и други 

елити в голяма степен се дължи на тази симбиоза. 

* Използването на военни действия като средство в конкуренцията с 

другите национални бизнеси крие сериозни икономически и политически 

рискове. Големите мащаби на сегашната социално-икономическа криза, пос-

тоянните войни и дестабилизация на богати на природни богатства държави, 

създават риск от световна война. 

  

ключови думи: Западноевропейска цивилизация, ирационален и рацио-

нален капитализъм, англосаксонски елити, американски англосаксонски 

елит, еврейски елит, американски еврейски елит, еврейска диаспора, ираци-

онален и рационален капитализъм, икономически и политически рискове 
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Осма глава: Историческият континуитет на Китайската цивилиза-

ция.  

 

В историята на човешката цивилизация Китайската локална цивилизация 

е с най-продължителен континуитет (приемственост). Съвременната Ки-

тайска цивилизация е исторически наследник на материалната и духовната 

култура на многобройните княжества на народността „хан”, усвоили средно-

то течение на река Хун-хъ (Жълтата река) още преди 4000 години. Такъв 

четирихиляден исторически континуитет има само египетската цивилиза-

ция. Но тя е мъртва цивилизация, докато Китайската цивилизация е жива и в 

момента се превръща в лидер на глобалната цивилизация. 

 

1. Възникване на Китайската цивилизация 

Китайската цивилизация възниква в средното течение на голямата плава-

телна река Хуан-хъ. За около две хилядолетия тя „покрива“ широки терито-

рии по цялото поречие на тази голяма река. (Виж фиг. 33, фиг. 34) 
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Фиг. 33. Усвоени територии в средното поречие на Хуан-хъ през Х 

в.пр.н.е. 
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Фиг. 34. Усвоени територии в поречие на Хуан-хъ през ІІ в.н.е. 

 

Китайската цивилизация е петата в исторически план локална цивилиза-

ция от първото поколение локални цивилизации. Преди нея възникват един-

ствено египетската, шумерската, минойската и индийската цивилизации. 

Възниква по-късно от другите цивилизации от първото поколение локални 
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цивилизации, защото е най-отдалечена географски от центъра на разселване 

на кроманьонците. (Виж фиг. 5) 

Човешки общности – кроманьонци, се заселват в поречието на Хуан-хъ 

още от епохата на палеолита – около 8000 год. пр.н.е. През епохата на нео-

лита – 6500-5000 год. пр.н.е. вече има градски селища с висока култура. 

Поминъкът е земеделие (основно просо), съчетано с домашно отглеждане на 

животни – кучета и свине. По-късно, в средния неолит се развиват високите 

култури – културата Яншао, културата Дауънкоу, културата Луншан основ-

но по богатите и плодородни льосови почви на средното течение на река 

Хуан-хъ, и културите по средното и долно течение на река Янд-зъ. Именно 

през този период още от петото хилядолетие преди новата ера в средното и 

долното течение на Янд-зъ започва водното отглеждане на ориз. 

През IV и III хилядолетие пр.н.е. тези култури отбелязват значителен 

напредък. В Северен Китай се постига забележително майсторство в издели-

ята от камък, дърво, кости и раковини; масово се използва грънчарското ко-

лело; изработват се тънкостенни керамични съдове с голяма изисканост. В 

Южен Китай освен водното отглеждане на ориз, се култивира и копринената 

буба и започва тъкането на копринени платове, а също и на конопени тъка-

ни, изработват се украшения от нефрит, от бамбук и пр. Възниква обичай да 

се гадае по обгорените на огън животински кости. Това става традиция и 

намерените гадателни кости – например долната част от корубите на косте-

нурки с изписаните на тях въпроси, дават много сведения за развитието на 

писмеността, за начина на живот, за войната и мира и  т.н. от това време. 

В края на неолита жилищата масово се строят като надземни, възникват 

царствата-крепости. Те са с големи размери – няколко квадратни километра. 

Обградени са с мощни стени от утъпкана (трамбована) глина. Още в неолита 

възниква класово деление. За това свидетелстват големият размер на сели-
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щата, наличието на градски стени, разликата в погребенията – например от-

критите в някои гробове бойни колесници и предмети на разкоша, както и 

принесените човешки жертви. Тоест, още в епохата на неолита по поречието 

на Хуан-хъ съществуват множество класови държави-полиси с аристокра-

тично управление. Гъстотата на населението по поречието на реката е зна-

чителна. Впрочем, трябва да се има предвид, че Китайската цивилизация от 

древността, а и през средновековието и новото и най-ново време, е значи-

телно по-голяма по територия и население от другите цивилизации, дори и 

от гръко-римската. 

Развитието на Китайската цивилизация преминава през много периоди. 

Ние ще разгледаме периодите до китайското средновековие, което започва 

с разпадането на империята Хан, в началото на III век н.е. Не че средновеко-

вието и времето след него не са интересни. Но в рамките на една лекция, 

трябва да правим избор. Изборът ни е да разгледаме следващите два етапа 

във формиране на Китайската цивилизация - периода на раннокласовата све-

товна цивилизация и на античната световна цивилизации. Защото именно 

тогава се формират нейния социален фенотип и генотип, тоест нейната ма-

териална и духовна култура. В тези два етапа Китайската цивилизация „на-

ваксва” и се „изравнява” като материална и духовна култура с другите най-

ранни локални цивилизации – египетската, месопотамската и индийската. 

Нещо повече – в технологично отношение тя изпреварва всички други ло-

кални цивилизации. 

През тези два етапа на развитие на глобалната цивилизация, в китайската 

цивилизация могат да се откроят три периода, в които тя се променя същес-

твено. Може дори да се каже, че това са три различни китайски цивилиза-

ции. Първият период е от края на третото хилядолетие и началото на второ-

то хилядолетие на преди Новата ера до XII век пр.н.е. Това е периодът на 
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династията Шан-Ин. Той съвпада с периода на първата световна цивилиза-

ция – раннокласовата. Вторият период е от XII век пр.н.е до II век пр.н.е. 

Той съвпада с периода на втората световна цивилизация – античната. Това е 

периодът на династията Джоу. Третият период е от II век пр.н.е до II век н.е. 

Той също е в рамките на втората световна цивилизация – античната. Това е 

периодът на династията Хан. 

 

2. Китайската цивилизацията в периода на династията Шан-Ин 

В края на III и началото на II хилядолетие пр.н.е. на територията на дне-

шен Китай започва бронзовата епоха. В най-древните китайски исторически 

съчинение за първа имперска династия се определя династията Ся (2207-

1766 год.пр.н.е.), а династията Шан се определя за втора. Но тъй като няма 

археологични данни за съществуване на династията Ся, в историческата на-

ука за първа имперска династия се приема династията Шан (1766-1122 год. 

пр.н.е.).130 

В периода на първата половина на XVIII век пр.н.е. едно от племената на-

чело с вожда Пан Гън изгражда големият град Шан и започва успешна заво-

евателна политика. Възниква империята на династията Шан, която просъ-

ществува до XII век пр.н.е. Това е империя на етноса „хан”. Неговите анкла-

ви са „изпъстрили” територията на средното течение на Хуан-хъ, заселена с 

множество етноси. Етноса „хан” в продължение на хилядолетия изтласква 

другите етноси и в момента на огромната територия на Китайската народна 

република 90% от населението е от народността хан. Въпреки превратности-

те на своята история, въпреки периодичните демографски катастрофи, видно 

е, че народността хан има завидна, дори бихме казали уникална пасионар-

                                                 
130 Ин е названието на династията Шан, което й дават нейните съперници и победители от 

династията Джоу. 
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ност и висока култура, позволяваща им да водят в продължение на 4 хиля-

долетия успешна асимилаторска политика.131 

В тази първа Китайска цивилизация основен поминък е земеделието.132 

Основна зърнена култура е просото. Дори мерната единица за обем е спрямо 

просените зърна – крина, която събира сто зърна просо. Отглеждат се още 

ечемик, пшеница, сорго и ориз. Въпреки, че още през петото хилядолетие 

пр.н.е. в Южен Китай е познато водното отглеждане на ориз, в периода на 

династията Шан в Северен Китай той е отглеждан „на сухо” и е заемал ма-

лък дял от порциона на китайците. Отглежданите земеделски култури са 

непретенциозни и издръжливи към сравнително суровите природо-

климатичните условия на Северен Китай.133 

Развито е домашното скотовъдство. От опитомените животни - бикове, 

коне, овце, кучета и свине приоритет има свинята, защото оползотворява 

домакинските отпадъци. Номадското скотовъдство е сравнително слабо раз-

вито. Факт е, че продължение на хилядолетия китайците не успяват да се-

лектират добри породи бойни коне. Един от мотивите за експанзията им 

впоследствие в Средна Азия – към Ферганската долина, е да си осигурят от 

там прекрасните коне от алхатинската порода. Но в сравнение с по-късните 

китайски цивилизации Шанската цивилизация все пак освен домашното, 

има и номадско, по-точно планинско скотовъдство. 

                                                 
131 Народността хан не само „всмуква” чрез своята по-висока духовна и материална култура 

други народности и етноси, но и „купува” от тях техни забележителни материални и духов-

ни постижения. Тоест, въздействието не е еднопосочно, а е двустранно. Най-силно е взаи-

модействието със степните номадски народи, застрашаващи от север и запад границите на 

Китайската цивилизация – например сюну и сините тюрки. Няколко от китайските динас-

тии са от степен произход.  
132 За четирите хилядолетия Китайската цивилизация се развива. На различните етапи, в 

рамките на последователните във времето световни цивилизации, се счита, че последова-

телно са се сменили четири локални китайски цивилизации, всяка от които, въпреки прием-

ствеността с предходната, има свои специфични социо-културни особености. 
133 Сравнително сурови спрямо другите най-древни цивилизации – например египетската и 

месопотамската.  
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В периода на тази първа локална китайска цивилизация ловът и риболо-

вът осигуряват значителна част от прехраната. Започват първите опити за 

регулиране на приливите и отливите на Хуан-хъ. Това е съдбоносно за ки-

тайската цивилизация. Именно необходимостта от изграждане на съоръже-

ния за мелиорация е основната материална предпоставка за възникването 

на империята. Но тази роля не бива да се преувеличава. В сравнение с Древ-

ните цивилизации на Египет и Месопотамия, ролята на мелиорацията в Ки-

тайската цивилизация за възникването на империи не е толкова значима. 

Напояването повишава добивите и е причина за демографски взрив и 

голямата гъстота на населението. В резултат на което бързо се развиват за-

наятите. В началото много битови предмети и оръжия продължават да се 

изработват от камък, дърво и кости. Но постепенно металът (бронз) става 

основен материал за оръжия, оръдия на труда и предмети на бита. Брадви, 

ножове, длета, шила, пили, мечове, алебарди, битовите предмети и пр. се 

изработват от бронз. В царския дом често има металургична работилница. В 

Северен Китай също започва отглеждането на копринената буба. Производ-

ството на коприна става една от най-важните черти на генотипа на китайс-

ката цивилизация. Селяните са задължени да отглеждат като техническа 

култура черничави дървета. 

Развива се разменната търговия. Появяват се първите пари. Първите па-

ри са ценните и редки мидени черупки каури. Благоприятно условие за раз-

витието на търговията е плавателността на река Хуан-хъ и притоците в ней-

ния басейн. Въпреки бързото развитие на търговията и голямото значение на 

съсловието на търговците, тяхното социално положение е ниско. По-ниско е 

от социалното положение на селяните. 

Появява се писмеността. Открити са гадателни кости и плочки с най-

древните знаци на китайската писменост. Те са от XIV век пр.н.е. Китайска-
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та писменост е йероглифна. Развивала се е постепенно, като има силна при-

емственост между различните й етапи. В сегашните йегролифи можем да 

разпознаем тези от преди 3400 години. 

Изучаването на йероглифната писменост не е лесно. Но тя има предимст-

во, че е с опростена граматика. И още едно, много съществено предимство – 

тя се употребява без проблем въпреки езиковите различия. Тя се използва от 

всички китайски субетноси, независимо от техните диалектни различия. Тя 

става широко достъпна и води до създаване на образовано „тяло” по цялата 

територия на Китайската цивилизация. „Въпреки че изучаването на азбуката 

(латинската в Западноевропейската цивилизация – бел. наша) изисква много 

по-малко усилия, отколкото усвояването на китайската писменост, четмото 

и писмото векове наред били по-разпространени в Китай в сравнение с тези 

на Запад, а числото на образованите хора надвишавало броя на грамотните в 

онази Европа, в която благородниците презирали знанието и където само 

малък брой духовници се докосвали до книгата и перото.”134 Още от IX век 

на новата ера, когато се изобретява хартията и печата, започва широкото 

разпространение на речници, енциклопедии. По късно – през XIV век започ-

ва издаването на художествена литература. 

Има и едно друго важно обстоятелство за разпространение на писменост-

та. През Х век от н.е. до магистратура, тоест до държавна служба, се допус-

кат и добре образовани хора от простолюдието. Управленската система ши-

роко се отваря за всеки китаец, чрез изпити по класическа литература. Това 

е мощен стимул за образование. Китайската писменост става международ-

на. Тя е възприета за много столетия във Виетнам, Япония и Корея. В Из-

точна и Югоизточна Азия възниква голяма цивилизационна общност и съот-

                                                 
134 Жерне, Ж. Китайската цивилизация, изд.”Кама”, С., 2004 год., стр. 40 
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ветно литература, в която активно участват литератори от различни народ-

ности. 

В политическата система водеща фигура е царят - ван. Той взема най-

важните решения от военен и стопански характер. Но дълго време родовата 

аристокрация и по-специално съвета на старейшините запазва ролята си при 

вземането на най-важните решения. Към царската институция е съществувал 

съвещателен орган – аристократичен съвет. В него влизат изтъкнати предс-

тавители на родовата аристокрация и племенни вождове. Всички висши 

длъжности в управлението на армията и стопанството се заемат от клана на 

властващата династия. Властта се предава по наследство. Но не от баща на 

първороден син, което е типично за Западноевропейската цивилизация (така 

наречения майорат), а от брат на брат по старшинство. Ако няма живи братя 

наследник ставал братът на майката, и впоследствие – племенниците. Тази 

система е много подобна на така наречената „лествическа” система, харак-

терна за наследствеността на по-късно появилите се на историческата арена 

сини тюрки. Императорите от династията Шан са трийсет на брой. Но пора-

ди особеността на „лествичната” наследственост, по време на тази династия 

се сменят 18 поколения.  

В тази първа Китайска цивилизация на империята Шан има силно класово 

разслоение. Родовата аристокрация и отличилите се приближени се превръ-

щат в привилигировано съсловие байсин, разполагащо със значителни бо-

гатства и роби. Основното занимание на това съсловие е воденето на завое-

вателни войни. Пленниците са превръщани в роби. Използвани са не само 

като домашни роби, но и в стопанството, например като пастири. Но по-

често завладяното население е попадало в личностно-поземлена зависимост, 

тоест е превръщано в крепостни селяни. Както и на Запад, царят е подаря-

вал завладените земи заедно с обитаващото ги население на родствениците 
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си и свои приближени под формата на условна собственост. Тази форма на 

собственост и съответните стопански, религиозни, военни, съдебни и т .н. 

прерогативи на местния байсин са много близки до феодалните отношения 

между краля и неговите приближени в епохата на разложение на Западната 

римска империя и утвърждаване на първите варварски кралства. Впрочем и 

последващото усилване на независимостта на местните китайски „княжест-

ва” е идентично с тези процеси в Западноевропейската цивилизация.  

Царят (ванът) е самодържец. Той обединява в своята личност всички 

функции – военната, политическата, административната, стопанската и ре-

лигиозната. Той е „син на небето” и е първожрец. Единствено той има пра-

во да извършва ритуалите свързани с култа към небето и земята. Религиоз-

ните представи имат съществено място в китайската духовна култура. Цент-

рално място в тях има култът към предците. В тяхна памет се правят големи 

жертвоприношения. Тези жертвоприношения се извършват от вана или от 

местния велможа. Жертвоприношенията имали важни функции за запазване 

на единството на династията и на историческата памет. Те имали и друга 

роля – на социални отдушници. На пировете следващи жертвоприношени-

ята, се кани и простолюдието. Създава се чувство за солидарност между ди-

настията и простолюдието. 

Погребенията на починалия или загинал Ван са много пищни. Ванът се 

погребва заедно със своята бойна колесница и конете. Има многобройни 

човешки жертви – не само на неговите слуги, но и на най-приближените му 

служители в пълна бойна униформа. В погребалното помещение се слагат и 

любимите му предмети на бита и разкоша. Погребенията на вана са много 

подобни на тези на другите съществували по това време степни индоевро-

пейски култури в Азия и Европа. Това, заедно с използването на бойни ко-

лесници, плюс еднотипността на украсата със стилизирани животински фи-
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гури на култовите вази и сбруята на конете и пр., напълно липсващи в ав-

тохтонните неолитни културите а в същото време идентични с културата на 

Карасук развила са в Южен Сибир, в защитените долини на горен Об и Ени-

сей, плюс еднотипността на предмети от бита на тези култури, и  т.н. дават 

основание да се допуска културен обмен между китайските племена Шан и 

тези на Карасукската култура. По-далече отива Л.С. Василев. Той изказва 

хипотеза, че Шанците всъщност са част от Карасукската култура, мигрира-

ли в долината на Хуан-хъ. Основният етнически състав на Карасукската 

култура са индо-европейци. Но смесили се в Минуиската котловина с мест-

ни монголоидни племена, те получават характерните за монголоидите 

„дръпнати очи”. Именно от тази култура Шанците наследяват своя антропо-

логичен вид – много близък до европеидите, но с „дръпнати очи”, наследя-

ват използването на бойна колесница и другите особености на своята култу-

ра, които липсват в местните култури по поречието на Хуан-хъ и Янд-зъ, а 

са характерни за степните цивилизации на индо-европейците. 

Освен двата най-важни култа – към небето и земята и към предците, има 

и други, по-второстепенни религиозни култове, по-второстепенни божества. 

Такива са например „Майката на Изтока”, „Майката на Запада”, повелители-

те на четирите основни посоки, божеството на извора на Жълтата река (Ху-

ан-хъ), на свещени планини и т. н. 

Във връзка с гадаенето, което има извънредно широко разпространение, и 

жертвоприношенията, бързо се развива корпуса на гадателите. Ванът се 

допитва до гадателите по всички животрептяши проблеми – военни походи, 

тълкуване на волята на предците, назначаване на длъжности, метеорологич-

ни условия - очаквани валежи, студове, суша, ветрове и т. н., пътувания, бо-

лести, сънища и т. н. 
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Колегиите на гадателите и сходните с тях писари са високообразовани 

личности. Освен с развитието на писмеността и обогатяване на йегролифите 

те се занимават с броенето и изчисляването на сезоните и летоброене. Съз-

дават две бройни системи. Едната е десетичната – от 1 до 10. Другата е по 

сложна. Състои се от две поредици – едната от десетте знака, а другата от 12 

знака. Комбинирането на двата вида поредици дава поредица от 60 двойни 

знака. Втората система се използва да отчитане на времето. Именно тя води 

до поразителната точност на китайската историография. 

През XII век пр.н.е. династията Шан-Ин е победена от родовата аристок-

рация на сродното съседно племе Джоу. Те образуват новата династия, която 

дава нов тласък в развитието на Китайската цивилизация. На практика това е 

втора Китайска цивилизация.  

 

3. Китайската цивилизация в периода на династията Джоу 

Племената, които завладяват империята Шан-Ин са нейни непосредстве-

ни съседи и васали в продължение на столетия. Те обитават поречието на 

река Вей. Охраняват северозападните граници на Шан-Ин. Династията Шан-

Ин жени свои принцеси за князе от племената Джоу. Културният обмен е 

силен и династията Джоу както кръвно, така и социо-културно е приемник 

на династията Шан-Ин. Племената Джоу са на по-ниска степен на развитие 

от Шан-Ин. Но те са енергични и пасионарни, за разлика от династията 

Шан-Ин, която обезкръвява страната с продължителните си войни, и която 

деградира в нравствено отношение. 

По време на династията Джоу започва нов етап в развитието на произво-

дителните сили. Усъвършенства се обработката на земята, като се въвежда 

триполната система и наторяване. Развива се овощарството, зеленчукопро-

изводството, отглеждането на техническите култури – черница и коноп. Бър-
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зо се развиват занаятите. Възлово място заема металургията. Техниката на 

леене и обработка на бронза достига съвършенство. През V век пр.н.е. за-

почва леенето и използването на желязо. Това става в държавни работилни-

ци. В тях работят основно роби. Но постепенно в металургията и занаятите 

се появяват поощрявани от царската власт предприемачи от търговското 

съсловие. Те развиват успешна дейност и стават много богати. 

Бързо се развива вътрешната и външната търговия. Израстват големи гра-

дове. 

В началната фаза – непосредствено след завоюването на териториите на 

Шан, новата династия Джоу се придържа към традицията и императорът 

назначава за началници на старите и новите градове членове на своята ди-

настия или на близки родове (които ако ги определим по западноевропейска 

терминология са крале, а по източноевропейска - князе). Те се наричат гун. 

От своя страна те назначават велможи – дайфу и висши офицери – цин, на 

които срещу тяхната служба предоставят имения. Възниква система за уп-

равление и йерархични отношения много подобни на тези при династията 

Шан. А също и на феодалната йерархия по време на варварските княжества 

в Европа след разпада на Западната римска империя. 

Както и при династията Шан императорът е „Син на Небето” и единстве-

но той има право да извършва ритуалите свързани с култа към небето и ос-

нователя на династията Джоу. Другите благородници имат права да почитат 

и да извършват ритуали в почит на своите родоначалници. Но има два типа 

велможи. Едните са от основният клон на владетелския род. Тоест, те са 

пряко свързани с династията Джоу. Наричат се дадзун. Другите са от стра-

нични клонове на рода. Те се наричат сяодзун. С други думи, има първосте-

пенни и второстепенни благородници. И при двата вида, ритуалите на пок-

лонение пред основателя на рода се поверяват на неговия пряк потомък по 



239 

мъжка линия. Но сяодзун имат право да почитат предци си само от послед-

ните четири поколения – тоест, имали право на ритуали в памет на своя ба-

ща, дядо, прадядо и пра-прадядо. По правило наследственият култ и приви-

легиите се наследяват от първородния син от главната съпруга. Впоследс-

твие благородническите степени от две нарастват на пет. Което също е мно-

го близко до степените на благородство в Западноевропейската цивилиза-

ция. 

Както и при Западноевропейската цивилизация в тази „феодална” система 

започват центробежни процеси. Прерогативите на вана намаляват. Местни-

те гун (крале) извоюват висока степен на автономност. Императорът започ-

ва във все по-голяма степен да играе единствено ролята на арбитър при 

противоречията между местните крале. Развитието на производителните 

сили, нарастването на населението и образуването на нови градове още по-

вече засилва центробежните тенденции и разпокъсването на единната в 

началото империя. През Х век пр.н.е. броя на практически независимите 

княжества е между 1700 и 2000. През VIII век пр.н.е. в Централната равнина 

вече има мощни княжества, които не произхождат от династията Джоу. За 

няколко века на практика възниква в точния смисъл на думата феодално 

общество. 

В това феодално общество, обаче постепенно центростремителните си-

ли започват да превишават центробежните. Това е характерно най-вече за 

новите княжества в периферията на империята. Те са подложени на посто-

янна агресия от войствени племена и степни народи. Принудени са да 

сключват съюзи за отбрана помежду си. Най-силното княжество от даден 

голям, географски и природо-климатично обособен регион става конденза-

ционно ядро за възникване на нова империя. Тоест, центростремителните 

сили вече са насочени не към императорската династия Джоу, а към възник-
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ващите нови династии на нови регионални империи. През средата и края на 

V век пр.н.е. централизираните и воюващи помежду си царства са седем. 

Три от тях произлизат от династия Дзин. Това са Хан, Вей и Джао. Остана-

лите са царствата Ци, Йен, Цин и Чу. Основната битка за доминация е меж-

ду Вей и Цин. 

Успоредно с процесите на, от една страна феодализация, а от друга на 

централизация, текат и други, много важни за държавността процеси. Във 

все по-висока степен се формира нова служебна аристокрация, от която 

впоследствие ще възникне съсловието на мандарините – най-висшата форма 

на протобюрокрация в древността. Започва постепенно „изтласкване” от 

управлението на дадцун от едно ново съсловие образувано основно от дреб-

ните благородници - сяадзун и служители, изпълняващи най-различни фун-

кции по уредбата на царския двор, управлението на имотите, религиозния 

култ, войната и пр. Тези ши са умели войни и добре образовани ерудити. 

Получават за издръжката си от царя в условна собственост имения. Това 

съсловие нараства числено и във все по-голяма степен безусловната позем-

лена собственост, която е материалната основа на благородническата и слу-

жебна йерархия, се измества от условната поземлена собственост, която 

вече се свързва само със служебната йерархия. Условната поземлена собст-

веност става материална основа на новата служебна аристокрация. Този 

процес „тече” и отдолу и отгоре на управленската пирамира.  

„Отдолу”, на местно равнище изтласкването на благородническото със-

ловие от служебна администрация протича по следния начин. Новозавладе-

ните земи стават единствено държавна собственост - на властващата динас-

тия (сиен). Големите родове на дадзун губят право да получават в безуслов-

на собственост завоюваните от тях територии. Императорът разделя тази 

държавна собственост на административни единици и назначава чиновници 
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– ши, за техни управители. За тяхната издръжка са им предоставени в ус-

ловна собственост имения. Общинската земя на принадлежащите към име-

нието селища се разделя на девет части. Централната част се обработва съв-

местно и добива отива за издръжката на местния чиновник. Селяните нямат 

право да напускат местоживеенето си. Така се формира постепенно нов 

апарат за местно управление. 

„Отгоре” също протича подобен процес. Императорът на Джоу назначава 

представител на дадзун за свой пряк помощник. По аналогия на Османската 

империя можем да го определим като „велик везир”, а по аналогия на съв-

ременността – премиер-министър. Прекият помощник отговаря за цялостно-

то функциониране да държавната власт. На него са подчинени трима висши 

велможи. 

Първият е „началник на множеството”. Той управлява стопанството на 

империята. Занимава се със селскостопанските работи, с търговията, цените 

на стоките и  т.н. Под негово ръководство нисши чиновници контролират 

пазарите. Вторият е „началникът на конете”. Той управлява военното ве-

домство. Провежда военните набори, отговаря за обучението на войските, 

предвожда армиите по време на война. Третият е началник на „обществени-

те работи”. Той отговаря за поземления фонд и за мелиорацията. Разполага с 

голям чиновнически апарат, чрез който става подържането на каналите, бен-

товете, пътищата и  т.н. Тези четири висши длъжности по традиция се зае-

мат от дадзун. 

Но освен тези четири висши длъжности има още висши длъжности, които 

са с малко по-нисък ранг. Такива са длъжностите: отговорник за царската 

съкровищница, шеф на съда, уредник на култовите церемонии, главен писар, 

уредник на конюшните и  т.н. На тези висши, макар и непрестижни длъж-

ности се назначават представители на чи. По такъв начин служебната арис-
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токрация започва да измества родовата аристокрация и на върха на управ-

ленската пирамида. Възниква система, при която цялата територия на стра-

ната е административно разделена и управлявана от каста от назначавани от 

императора, платени и сменяеми по всяко време чиновници. Те изцяло за-

висят от централната власт и се подчиняват единствено на нея. 

Обособяването на ведомствата е съпътствано с възникване и развитие на 

данъчно облагане, с организиране на съдебното дело, с оформяне на култ 

към императора.135 За издръжка на този централен апарат се събира десе-

тина от реколтата, обикновено наесен. В натура се плаща и за добивите от 

езерата и гората – една четвърт от добива. Търговците също плащат данъци 

– за място на пазара, данък върху продадените стоки и  т.н. Плащат в тег-

ловни металически пари. Възниква писаното право и углавния кодекс.136 

Правото се основава на прецедента. То е подобно на англосаксонското, а 

не на римското право. Тези нововъведения подронват устоите на феодал-

ната йерархия, основаваща се на кръвно-родствени връзки. Ролята и 

значението на родовата аристокрация отслабват за сметка на новата служеб-

на администрация. 

Империята Джоу преживява своя последен етап в периода V – III век 

пр.н.е. Това е периодът на „Воюващите царства”. Този изключително наси-

тен с войни период, от една страна, е рушителен за империята, но от друга 

страна силно стимулира и интензифисира социалните трансформации. Пре-

образованията в икономиката, културата, управленската система и  т.н. до-

биват необратим характер. 

Например през този период силно се развива агрономията. Култивират 

се нови земи по долината на река Вей и в централната равнина на река Хуан-

                                                 
135 Първите форми на поземлен данък се прилагат в царство Лу през 594-590 год. пр.н.е. и в 

царство Джън през 543-538 год. пр.н.е. 
136 През втората половина на VI век пр.н.е. се появяват първите писани закони върху бронз. 



243 

хъ. Започва използване на торове като се отчитат особеностите на различни-

те почви.137 Определя се точно календарното време за оран и сеитба. Започва 

дрениране, тоест отводняване на почвата и пр. Ускорено се изграждат мели-

оративни съоръжения, които предпазват, от една страна, от наводнения, а от 

друга осигуряват аграрните площи с вода при засушаване. Най-важното тех-

нологично откритие е леенето и обработката на желязо. Чак в този период 

селяните започват да използват металически оръдия на труда. Железните 

рало, мотика, лопата и  т.н. облекчават селскостопанския труд и повишават 

неговата производителност. Облекчават и труда по строителните обекти за 

мелиорация, изграждане на крепостни стени, на дворци, храмове и пр. Инте-

ресно, специфично и различно от другите цивилизации е, че в Китайската 

цивилизация работните инструменти, оръжията и  т.н. са ляти, а не ковани. 

Причината, Китайската цивилизация най-рано да използва тази технология, 

най-вероятно е, че тя най-рано започва да използва въглищата за битови и 

производствени цели. Съответно най-рано си осигурява чрез горенето на 

въглища много висока топлина в металургичната индустрия – 900 до 1300 

градуса. 

Значителни промени настъпват в състава на армиите, въоръжението, на-

чина на водене на военните действия и тяхното управление. В състава на 

армията значително нараства ролята на пехотата. Намалява ролята на бой-

ните колесници и се появява нов и важен вид войска – конницата. Намаля-

ването на ролята на бойните колесници води до намаляване на ролята на 

благородниците, използващи това оръжие. Нещо повече – тяхната роля в 

управление на войската е ревизирано. Царете вече предпочитат да поверя-

ват водачеството и управлението на армиите на военни с по-нисък произход, 

                                                 
137 Най-масово се използва човешката тор. Това е специфика на китайската култура. Селя-

ните често са посещавали градовете с цел – придобиване на човешка тор. 
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но за сметка на това с големи военни познания, опит, лична храброст и во-

енни подвизи. Във въоръжението на войските се включва мечът и сабята. 

Влиза във въоръжение и арбалетът. Той става предпочитано оръжие за дале-

чен бой, поради по-високата си далекобойност и пробивна сила на стрелата, 

а и поради по-лесното обучение на въоръжените с него в сравнение с лъка. 

Колкото и да е странно, в този период на нестихващи войни, Китайската 

цивилизация има значим демографски ръст. Причини са повишената, в ре-

зултат от новите технологии, производителност на труда, превръщането в 

обработваеми на много пустеещи и заблатени земи, успешното развитие на 

занаятите и търговията и  т.н. Империята Джоу по време на „Воюващите 

царства” и Европа, която е в рамките на Римската империя в същия период, 

са приблизително равни по територия и население. Имат приблизително по 

около 50 млн. население, с лек превес на китайската империя. Тази равнос-

тойност се подържа до средата на XVIII век, след което китайското населе-

ние нараства със значително по-бързи темпове от европейското. (Виж фиг. 

35) 
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Фиг. 35. Динамика на населението на Китай, Европа и светът в периода 

1200-1900 год. 

 

През периода на „Воюващите царства” династията Джоу практически за-

губва контрол над империята. Силно централизираните големи нови царства 

воюват ожесточено помежду си. Може да се каже, че от една страна, проце-

сът на феодализация на империята е достигнал своя връх. Но, от друга стра-

на, центростремителните сили вече са набрали „инерция” и се разгръщат 

от ниво – отделно царство, към ниво общокитайска империя. Тоест, про-

тичат добре познатите от историята и на другите древни цивилизации пери-

оди на централизация, децентрализация, отново централизация. 
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Ядро на генотипа на Китайската цивилизация от епохата на династия 

Джоу е нейната духовна култура и религиозни вярвания. Именно в този 

период е създадено духовно богатство – класическа литература, която е 

основа на обучението от тогава до Новото време по философия, етика, поли-

тология и  т.н. Тази класическа литература е най-устойчивият и здрав фун-

дамент на китайската душевност и китайския манталитет. 

Какво представлява класическата литература? 

До наше време са достигнали многобройни текстове с политически, рели-

гиозен и ритуален характер още от XI век пр.н.е. Това са основно документи 

водени от писарите на династията Джоу и на други княжески родове. Те 

включват следните сборници: Шу (Записани истории)138 Шъдзин („Поеми”, 

или още „Песни”), Гуофън (Нрави на княжеството)139, Чунцио („Пролети и 

есени” или още „Летописите на царство Лу”), Джушо дзиниен (Летописи 

писани върху бамбук), наръчника за гадаене „И” на империята Джоу (пре-

вежда се като „Канон на промените”)140, Ли или Лидзи (Записки за ритуали-

те). Има и трактат по музика – Юе, но тя се загубва по двемето на династия 

Хан.  

Освен класическата литература, до съвременността са достигнали и реди-

ца текстове с нейни коментари, писани през V и III векове пр.н.е. 

Други важни компоненти на китайската култура са възникналите през 

осевото време – VI пр.н.е. философски учения на Конфуций и Лао Дзъ. 

Учението на Конфуций има силен етически аспект. През следващата епоха 

– на династията Хан, то се превръща в официална идеология. Школата на 

ерудитите (мандарините), която е основна „спойка” на китайското общест-

                                                 
138 Този сборник е популярен и във вариант Шаншу (Канон на историята). 
139 Своеобразно „разклонение” на Шъдзин, използващо за основа закачливи селски народни 

песни между младежите и девойките при пролетните тържества. 
140 Всъщност вече изброените Шу, Шъ, Чунцио  и И са текстове свързани с неговото тълку-

ване, натрупвали се в продължение на I хилядолетие пр.н.е. 
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во, и която е най-важния фактор за развитието на китайската култура и кон-

тинуитета на китайската цивилизация са наследници, тълкуватели, почита-

тели и  т.н. на Конфуций. И в сегашно време учението на Конфуций е много 

важен компонент на китайската култура. 

Не по-малко значим фактор в развитието на китайската култура и гено-

типа на китайската цивилизация е учението на Лао-дзъ. В духа на китайски-

те традиции за борбата и единството на мъжкото и женското начало (ян и 

ин) в природата, космоса и човешкия живот, той разработва своето учение 

за „Дао”, тоест за „Пътя”. Великолепни са неговите образни внушения за 

диалектиката на живота, за единството, борбата и превръщането на проти-

воположностите една в друга, за отрицанието на отрицанието, за превръща-

нето на количествените натрупвания в качествени изменения. Въпреки, че 

той не формулира по западен маниер, тоест понятийно, трите закона на диа-

лектиката, на практика всичко най-важно за диалектиката на природата, об-

ществото и човешкото мислене го има в неговото учение. Под влиянието на 

учението на Лао-дзъ в Китай възникват многобройни даоистки секти. Те са 

центрирани около въпросите за това, как човек може чрез личното си свето-

възприятие, чрез хранителни диети, чрез физическа и умствена гимнастика и 

пр. може да постигне дълголетие, дори вечен живот, здраве, сексуална по-

тентност и пр. Учението за „Дао”, за „Пътят” бързо завоюва културното 

пространство на Източна и Югоизточна Азия. По време на колониализма 

това учение прониква и на Запад. Влиянието му върху западните интелекту-

алци е много силно! 

В периода на разложение на централизираната империя, период на нейна-

та феодализация (IV-III век пр.н.е.), възниква още една интелектуална школа 

– тази на „легистите” (фадзя), която оказва силно влияние върху формира-

нето на генотипа на Китайската цивилизация. Легистите са привърженици 
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на силната централизация на властта в ръцете на императора. Най-силната 

фигура от легистите е Хан Фей. Според него владетелят не трябва да деле-

гира нищо от своите правомощия на нисшестоящите. Защото ако делегира 

свои права, той създава възможност за възникване на съперници. Задълже-

нията на чиновниците трябва да са точно дефинирани и разпределени. Са-

мите закони също трябва да са ясни и непротиворечиви. Те трябва да са 

много детайлни. По такъв начин „съденето” в максимална степен ще е обек-

тивено и справедливо. Ще се изключат възможностите присъдите да зави-

сят от субективните пристрастия и погрешни представи. Законите трябва да 

се познават от населението. Съдиите трябва да прилагат правото „технок-

ратски”, тоест тяхната задача не е да си изградят „вътрешно убеждение” за 

тежестта на престъплението, а да го формулират точно. Законът ще покаже 

какво наказание се полага за това престъпление. 

Легистите се застъпват за водене на подробна документация от имперска-

та администрация. Всички заповеди и тяхното изпълнение трябва да се до-

кументират. Държавата трябва да присъства във всички аспекти от живота 

на китайското общество. Тя трябва да контролира цените на стоките и па-

ричната маса в обръщение. Всички трябва да са равни пред закона. Родовата 

аристокрация не може да има привилегии и да се подчинява на други закони, 

различни от тези за останалото население. 

Тази „философия на правото” става основен „стълб” в генотипа на ки-

тайската цивилизация. Нейното влияние продължава да съществува и в съв-

ременността. 

През епохата на династията Джоу се формират основните черти на гено-

типа и фенотипа на Китайската цивилизация. Но тя става цивилизация на 

народността „хан” в следващия период – от 206 год. пр.н.е. до 220 год. н.е., 

когато в резултат от селско въстание на народността хан, властта е завзета от 
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Лю Бан и възниква новата династия Хан. Именно при династията Хан, ки-

тайската цивилизация добива своята зрялост и завършен вид. 

 

4. Китайската цивилизацията по време на династията Хан 

 

4.1. Предистория – обединяване на Китай от император Цин Ши-

Хуанди 

Историческата заслуга за създаване на новата империя не принадлежи на 

династията Хан. Преди завземането на властта от династия Хан, има исто-

рически кратък период, в който един забележителен войн, държавник и „ти-

ранин” създава новата китайска империя и на практика новата китайска ци-

вилизация. Периодът на „Воюващите царства” завършва с победа на царст-

вото Цин. Неговият ван – император Цин Ши-Хуанди, създава новата динас-

тия Цин (256-210 год.пр.н.е.), на която той е единствен представител и която 

изчезва от историческата арена с неговата смърт. Този император е леген-

дарен. Неговият живот вдъхновява безброй китайски творци. Например ве-

ликолепният исторически филм „Герой” е вдъхновен именно от неговия ис-

торически образ.141 

Китайците считат, че той е първия император обединил цял Китай. И това 

е така. Първо, защото териториално той обединява всички области, населени 

с китайци. Предходните империи на Шан-Ин и Джоу, обединяват значител-

на част от населените с китайци области. Но далеч не всички. А и китайски-

                                                 
141  Интересът към Цин Ши-Хуанди се засилва, след като през 1974 год. случайно е открита 

неговата гробница. Тя с основание се счита за осмото чудо на света. Площта й е 56 квадрат-

ни километра. Мавзолеят й е с 350 метра дължина, 345 метра ширина и 76 метра височина. 

Статуите-войни са в нормален ръст, височината на всеки от тях е около 1,8 метра Телата на 

войните са еднотипни, но лицата им са индивидуални и с различно изражение, така че най-

вероятно са образи на реални хора. Бойните колесници и статуите на коне, оръжията, пред-

метите на бита и т. н. дават отлична представа за начина на живот по времето на Цин Ши-

Хуанди. 
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те племена от различните области нямат чувство за единна народностна 

принадлежност. Второ, защото той из основи променя китайското общество 

и го „хомогенизира”. Неговите реформи са продължение на започналите 

още по времето на „Воюващите царства” трансформации. Но именно Цин 

Ши-Хуанди ги завършва, като из „дъно” променя начинът на живот, иконо-

миката, културата, управленската система и  т.н. Той съединява участъците 

от Великата китайска стена, строени от седемте царства и по този начин съз-

дал сравнително сериозна преграда пред нашествията на войнствените но-

мадски племена от север. (Виж фиг. 36) 
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Фиг. 36. Обединяване на китайските царства 

Големи са реформите му в икономическата сфера: Той въвежда единни за 

цялата империя мерките за вместимост и дължина на основата на десетична-

та система; Прокарва пътища, свързващи дори най-далечните краища на им-

перията; Уеднаквява дължината на оста на каруците и дори диаметъра на 

техните колела; Въвежда единна парична система, като въвежда кръгла мед-

на монета с квадратен отвор в центъра, която се запазва до съвременността. 

Всичко това стимулира разрастване на търговията. Цин Ши-Хуанди разши-

рява и свързва мелиоративните системи и отводнителните канали, което по-

вишава добивите. Положителен момент за развитие на културата е уеднак-

вяването на йероглифното писмо, защото йероглифите в различните царства 

са имали различия.142 

Най-значими са реформите в административната система. Първо, Цин 

Ши-Хуанди превръща пехотата от селяни в основна военна сила. Селяните 

са освободени от зависимостта си спрямо големите аристократични родове. 

Те стават поданници, които плащат данъци на имперската власт. За тях се 

откриват възможности за растеж в зависимост от личните им качества и пос-

тижения в служебната и военната йерархия. По такъв начин селячеството 

става опора и съюзник на императорската власт срещу домогванията на ро-

довата аристокрация. Главите на селските родове от една страна ръководят 

това производствено звено, а от друга страна са записани в мобилизацион-

ните списъци и при нужда служат в армията. Второ, той разделя империята 

на 36 провинции, които в същото време са и военни района. Техния брой 

скоро нараства до 48. Гражданската власт се ръководи от губернатор, назна-

чен от централната власт. А военната от комендант, също назначаван от им-

ператора. Създава се практика на „ротация” на губернаторите – през опре-

                                                 
142 Жерне, Ж. Китайската цивилизация, изд.”Кама”, С., 2004 год., стр. 90 
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делен период от време те се местят от една в друга провинция. Ротацията се 

прави с цел да не съсредоточават прекалено много власт, „обзавеждайки” се 

в провинцията с лично предани кадри. Родовата аристокрация не участва 

пряко в управлението на областите, защото управлението вече е прерогатив 

на служебната аристокрация. Освен това, когато през 221 год. пр.н.е. Цин 

Ши-Хуанди поставя целият Китай под своя власт, той събира оръжието на 

родовата аристокрация, претопява го и с метала издига дванадесет монумен-

тални статуи, като символ на прекратяване на войните в Китай. Контролът 

над провинциите се осъществява и чрез широка шпионска мрежа. Трето, 

Цин Ши-Хуанди въвежда единна за цялата империя система от закони. Той 

още от най-ранните си години е обучаван от школата на правистите-легисти 

и по-специално от лидера на тази школа Хан Фей. Противоречиво е отноше-

нието му към основната философска школа в Китай по това време – конфу-

цианството. От една страна, самият той е възпитаван в духа на конфуцианс-

твото. От друга страна, обаче под влияние на своите съветници, през 213 

год. пр.н.е. той издава декрет, с който нарежда изгарянето на всички „непо-

лезни” книги. Остават само полезните книги от областта на агрономството, 

медицината, историята на династия Цин, философските и правни текстове 

на легистите. С това си спечелва омразата на многобройните конфуциански 

школи и затова след смъртта му те го представят като безчовечен тиранин.143 

След смъртта му династията Цин просъществува само още четири годи-

ни, избухват селски въстания и през 206 год. пр.н.е. властта е завзета от Лю 

Бан и Сян Ю. През 202 год. пр.н.е. Лю Бан, който е обикновен селски ста-

рейшина отстранява от властта Сюн Ю и се провъзгласява за император. 

Именно той е основоположник на новата династия Хан. 

                                                 
143 Още повече, че в един момент екзекутира 400 конфуцианци, противопоставящи се на 

властта му. 
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4.2. Развитие на Китайската цивилизация при династия Хан – обща ха-

рактеристика 

Новата династия е враждебно настроена към управлението на династия 

Цин. Но тя запазва нововъведенията на Цин Ши-Хуанди. Превръща се в 

продължител на започнатите от него икономически, политически, културни 

и  т.н. трансформации и ги задълбочава. 

Каква е структурата на властта при династия Хан? 

Територията на империята е разделена на комендатури – „хюн”, а те от 

своя страна на префектури – „хзиен”. През II век сл.н.е. има 83 комендатури 

и 20 царски ленни владения. Те от своя страна са разделени на 1346 префек-

тури и 241 маркграфства. Една комендатура е обикновено около 550000 жи-

тели. А една префектура, тоест община – около 30000 жители. 

Комендатурата е управлявана от държавен наместник. Той има в подчи-

нение двама главнокомандващи – полицейски и военен. Начело на префек-

турата стои чиновник – префект. Той има двама служители, един помощ-

ник-префект и комендант – началник на полицията. Тези двама служители 

по правило са с произход от съответната префектура. 

Общият брой на тези служители от висшия ешелон на империята е приб-

лизително 5000. Освен тях в местната власт има и нисши служители – кме-

тове и помощник кметове на селища, жандарми и др., които се назначават от 

началниците на комендатурите. Има и писари, слуги, работници в конюшна-

та, полицаи и др. 

Към имперския състав принадлежи и офицерството. То е командния със-

тав на редовната армия. Тя е два вида – имперска и местна (войска в ко-

мендатурите). Всички китайци отбиват двугодишна редовна служба. Първа-

та година служат в имперските войски. Втората – във войската на родната си 

комендатура. 
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Освен редовните войски с двегодишен срок, в Китай има и професионал-

ни войници. Те служат в пограничните войски. 

Към имперския чиновнически състав принадлежат и специалистите, за-

нимаващи се с ръководство на на строителните работи по големите канали, 

напоителните съоръжения, крепостите, имперските леярни, солници, мани-

фактури за производство на коприна, алкохол и пр. 

Начело на държавата стои императорът-самодържец. Той има дворцов 

съвет. Централната „изпълнителна власт”, се състои от девет департамента, 

тоест „министерства”. Те се оглавяват от висши чиновници – „министър” на 

финансите, „министър” на селското стопанство, министър на администраци-

ята, царски ковчежник, върховен апелативен съдия, маршал – тоест начал-

ник на царските конюшни, комадващ императорската гвардия, началник на 

дворцовото домакинство, комендантът на столицата. 

Това „правителство” се оглавява от канцлер. Наравно с него са Върховния 

главнокомандващ и „Великият секретар”. 

Главна функция на „Великия секретар” е контролът. Той контролира 

местната власт. Поради големите размери на империята, отдалечеността от 

столицата на комендатурите и сравнително високата гъстота на населението 

местната власт може да добие самостоятелност и да компрометира импера-

торската династия с незаконни действия. Централната власт се стреми да 

защитава поданиците по цялата територия на империята от незаконни дейс-

твия на местната власт. За тази цел се създава апаратът на тайната полиция, 

който е подчинен на Великия секретар. В началото контролът на Великия 

секретар се е осъществявал, чрез обиколки на неговите подчинени на тери-

торията на империята. Впоследствие се установява мрежа от контролиращи 

органи „хвърлена” върху имперската територия. Тази „мрежа” с състои от 13 

териториални инспекционни дирекции. Техните началници са с висок ранг 
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и по произход са от други провинции. Те разполагат със служители, които 

отговарят за по няколко комендатури. Тези 13 инспектора правят годишен 

отчет за подчинените им комендатури. Отчетите отиват при Великия секре-

тар. Най-ниското ниво на контрол е в префектурите. То се осъществява от 

служители на инспектората от съответната комендатура. 

Между териториалната „изпълнителна власт” и инспекционните служби 

на Великия секретар съществува постоянно напрежение. На практика често 

главните инспектори се превръщат в междинна изпълнителна власт, стояща 

между централната власт и местната власт. Всеки от 13-те главни инспекто-

ри става фактически „губернатор” на определената му територия. 

По време на династията „Хан” се изгражда добре функционираща систе-

ма за рекрутиране на управленския апарат. В началото рекрутирането става 

според непосредствени впечатления на висшестоящия, според препоръки, 

връзки и роднинства. Роднинският кръг на династията, а също и синовете на 

отслужилите чиновници са със сигурност „материал” за рекрутиране на 

служебната аристокрация. 

По време на император Ву, обаче са направени промени. Той въвежда 

правило ежегодно висшите чиновници да препоръчат за служители двама 

перспективни младежи. Те поемат отговорност за бъдещата работа на два-

мата млади служители. Висшите служители с нежелание поемат този риск. 

През 123 год. пр.н.е. Император Ву създава академия за висша чиновническа 

кариера. Кандидатите се вземат от приготвени от висшите чиновници спи-

съци. Студентите се възпитават според тогавашната официална идеология 

на конфуцианството. 

По време на династия Хан, конфуцианството, със своята нормативна ети-

ка се оказва подходяща идеология за решаване на две основни задачи пред 

провинционалното чиновничество. Първо, да се осигури лоялността на чи-
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новниците, действащи и в най-отдалечените краища на империята; Второ, 

чиновниците да управляват справедливо поверените им територии. 

Етиката на чиновничеството, възпитанието му в кастов дух, осигуряват 

идеологически верността му към династията. 

Икономическата основа на тази административна система са данъците, 

на които е подложено цялото селско население, включително и децата. Да-

нъците са в пари и в ангария – тоест парична и отработъчна рента. 

Ханската династия продължава легистката традиция на империя Цин. 

Тази легистка традиция води до система от наказания и възнаграждения, 

чрез която се изгражда строга йерархизация на цялото население. То е 

стратифицирано в 24-степенна йерархия. Тази йерархия позволява мобил-

ност в социалния статус на всеки. Повишаване в ранг става за заслуги – во-

енни подвизи, предадени на държавата зърнени храни и др. Но по-високият 

ранг може и да се купи!144 По-високият ранг води до по-ниско наказание. Но 

самото наказание води до понижаване на статуса. Понякога по повод се про-

вежда амнистия. Често тези актове са придружени с дарения от властта на 

селските общини. Даренията се състоят от жертвени волове и спиртни на-

питки, които се използват за общински пирове например за ежегодните 

празници в чест на Бога на Земята. По такъв начин династията създава сред 

населението представи за единство, за патриархална грижа за всеки. 

Цивилизацията на династия Хан създава практика на колонизиране на 

пустеещи или заблатени, или завоювани и населени с враждебно население 

                                                 
144 Тази практика цели попълване на държавната хазна. Но тя има силен демобилизиращ 

ефект. Най-големият историк на тази епоха - Съма Цян, с основание се възмущава от тази 

практика. Той пише: „Тогава започнаха да дават чиновнически длъжности на внасящите 

ценности (пари – бел. наша) в хазната, а тези, които доставяха товари (зърно – бел. наша) 

освобождаваха от наказания. Редът на избора и издигането в постове се наруши, а честност-

та и чувството за срам пропаднаха.” Виж: Сыма Цянь Исторические записки (Ши цзи), 

Изд.”Наука”, Москва, 1986 год., стр. 204. Императорският указ за „разписанието” на цената 

на различните степени на чиновническите титли е цитиран на стр. 205, 206.  
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територии със затворници, освободени роби, войници, разорени селяни и пр. 

Тази практика се оказва много успешна от политическа, икономическа и 

военна гледни точки.145 

Заселническите колонии се изграждат като защитени и годни за отбрана 

селища. Чрез тях династията Хан има верен контингент в новите земи, които 

защитават нейната власт в тези територии. Тези колонии са на самоиздръжка 

и не тежат икономически на династията. Нещо повече – те решават демог-

рафския проблем с пренаселеността на някои централни региони. Колониите 

стават икономическа, морална и военна опора на пограничните войски. За-

щото във всички погранични територии империята изгражда военни гарни-

зони, свързани със светлинна сигнализация един с друг и с вътрешността на 

империята. 

Династията Хан въвежда и една нова практика. Тя организира насилст-

вено преселване на големи аристократични родове в чужди за тях терито-

рии. По такъв начин постига двояка цел. От една страна родовите имения и 

съответно вярното на родовете селско население се лишава от елит и става 

вярно и лесно управляемо от династията Хан. От друга страна древните 

аристократични родове, лишени от своите корени и попаднали сред непоз-

нато население се лишават от своето могъщество и възможност да противос-

тоят на династията. 

По времето на династия Хан могъществото на Китайската цивилизация е 

огромно. В основата му лежи големият подем на производителните сили и 

търговията и успешната политика на колонизация. Високата вертикална 

социална мобилност, до която са допуснати селските маси създава стимул 

за икономическа, културна, търговска, военна и пр. активност. Добре „сма-

заната” административна система насочва тази активност в полезна за Ки-

                                                 
145 Подобна практика на колонизиране провеждат и англичаните хилядолетие по-късно. 
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тайската цивилизация посока. Както чрез търговия, така и чрез военна екс-

панзия, Китайската цивилизация обхваща нови, огромни райони на юг, се-

вер и запад. Дори и на изток, доколкото се развива мореплаването. Китайс-

кият начин на живот, китайската култура, китайската писменост, китайското 

земеделия и  т.н. се разпространяват в районите на Вътрешна Монголия, 

оазисите на Средна Азия, поречията на големите реки в Югоизточна Азия, 

горната част на река Хуан-хъ и пр. 

В основата на тези успехи, освен всичко друго, стои големият технически 

напредък по време на „Воюващите царства” – V-III век преди новата ера. 

Този напредък е продължен и доразвит по време на династията Хан. 

Още през II век пр.н.е. китайците започват да произвеждат стомана. В 

това отношение на тях им съперничи единствено индийската цивилизация. 

Производството на стомана води до нов етап в оръжейното производство. 

Защото въпреки, че още от V век пр.н.е. Китайската цивилизация използва 

желязото под формата на чугун, то се използва малко във военното дело. 

Чугунените оръжия нямат качествата на бронзовите. Освен това предимство, 

че са по-евтини и по лесни за производство. Чугунът се използва основно в 

аграрния сектор – за производството на мотики, лопати, брадви и  т.н. и в 

строителството и мелиорацията – за изработване на работни инструменти. 

Откриване на технологии за производството на стомана коренно променя 

нещата. Нейната острота, здравина, гъвкавост и  т.н. я превръщат в предпо-

читан материал за производството на мечове, саби, ножове, копия, алебарди 

и пр. 

Износът на стомана и на технологиите за нейното производство е строго 

забранен. Но тъй като по време на династията Хан китайската цивилизация 

установява контрол чрез военни гарнизони в Средна Азия – по пътя на коп-

рината, то стоманата и технологиите за нейното производство стават извест-
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ни на другите средноазиатски народи. Впоследствие, когато викингите отк-

риват пътя през Русия до Византия и неговото отклонение до древните ог-

нища на цивилизация в Согдиана и Бактрия, техните конунги успяват да се 

снабдяват от там с късове стомана, от които изковават великолепни мечове. 

Още от II век пр.н.е. държавата има монопол над производството на же-

лязо. През 117 год. пр.н.е. тя разполага с 48 леярни, в които работят от ня-

колкостотин до хиляда работника. Тези работници са обикновено престъп-

ници или роби. 

Държавен монопол е установен и над производството на сол и коприна. А 

също и на някои луксозни занаятчийски производства – например предмети 

на бита с лаково покритие. Но и трите монопола не са стриктни и на практи-

ка богатите търговци също откривали работилници за коприна и за лакови 

произведения. 

По принцип държавата се опитва да запазва монопол върху производства 

със стратегическо значение за международната търговия и за подаръци, 

чрез които се подкупват степните князе и царе. Но на практика във всички 

тези производства се развива и частно предприемателство. Такова е и про-

изводството на монетите от мед и на бронзовите огледала. Тези производст-

ва, също като вече отбелязаните, са държавен монопол. Но се произвеждат и 

в частни работилници. Бронзови огледала от епохата на Хан са открити от 

Сибир до Виетнам и дори в Южна Русия. 

Сериозен напредък е постигнат в аграрния сектор. Селскостопанските се-

чива са от доброкачествено желязо. Започва широко използване на рало с 

впряг от волове. Поливното земеделие навлиза и в Северен Китай. Но все 

още отглеждането на ориз на поливни площи е ограничено. Основните земе-

делски култури продължават да са ечемик, пшеница, просо. Култивирана е 

соята и люцерната. Последната позволява отглеждане на коне за военни 
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нужди. В началото на новата ера започва използването на воденици. Освен 

за мелене на зърнени култури, воденици се използват и в металообработката. 

Те задвижват духала с бутало в ковачниците. 

Две много важни нововъведения има в транспорта. Те се отразяват много 

положително на търговията. Първото е използване на нагръдник за впряга-

не на добитъка. Използваният преди това ярем е задушавал животните и е 

намалявал съществено теглителната им сила. Второто е изобретяването на 

ръчната количка. Тя се появява още през III век пр.н.е. Ръчната количка 

дава възможност за лесно пренасяне на товари с тежест до 150 килограма. 

Благодарение на военни експедиции в Средна Азия от Фергана са вкарани 

жребци, които подобряват конската порода. 

Разширяването на територията и народонаселението, увеличаването на 

производството на оръжия и оръдия на труда, на коприна, на сол, на луксоз-

ни и обикновени предмети за бита, значителното увеличаване на вътрешната 

и външната търговия и  т.н. води до постепенно „изтласкване” на държавно-

то производство от частното. От средата на I век пр.н.е. контролът върху 

частното производство все повече отслабва. През късната династия Хан (25-

220 год. н.е.) монополът на държавата на практика изчезва. Издигат се и за-

богатяват родове, които разполагат с многобройна работна сила и съчетават 

селскостопанско производство с манифактурно производство, а също и с 

търговия. Развива се и лихварство. Някои провинциални родове стават изк-

лючително богати и мощни. Тяхната експлоатация на зависимото от тях сел-

ско население все повече се увеличава. В манифактурните им производства 

работят в много тежки условия роби и престъпници. Богатите родове дават 

отлично образование на своите наследници. Поради което от техните среди 

започват да се набират кадрите на служебната аристокрация и те започват да 

добиват влияние и в управленската система. 
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Както населението, така династията се настройват враждебно срещу тази 

свръхбогата и влиятелна прослойка, която води разточителен начин на жи-

вот. Задълбочава се негативизмът към „търговците”, който по начало е 

присъщ на генотипа на Китайската цивилизация. Съма Цян многократно 

посочва отрицателното отношение в китайската цивилизация към търговци-

те.146 

В Китайската цивилизация са силни традициите на моралната мотивира-

ност за производствена, военна, академична и пр. дейност. Силни са етатис-

тките и егалитаристките нагласи. Китайските мъдреци винаги изразяват 

отрицателно отношението към богатството, разкоша и лукса. Такива са раз-

биранията на Конфуций, на Лао Дзъ, на Мо Ди, на легистите и пр. Богатст-

вото и разкоша винаги се възприемат от образованата прослойка на еруди-

тите като признак за липса на добродетели. 

Отрицателното отношение на властващата династия към „търговците” се 

дължи на други причини. Първо, те с основание се опасяват от възникване 

на други центрове на власт и влияние. Защото това е риск за тяхната собст-

вена власт. Второ, защото алчността на тази прослойка, стремежът за тру-

пане на власт и богатства, бруталността на експлоатацията на бедните и ро-

бите, води до остри неравенства, възмущение и бунтове. А това се трупа на 

гърба на династията. Трето, защото лукса и разкоша на „търговците” нару-

шават социалната йерархия. Четвърто, защото обслужването на лукса и раз-

коша отклонява значителни части от населението от военните и икономи-

чески му задължения към държавата. 

От друга страна, обаче класата на „търговците” има принос в техничес-

кия прогрес. Много често нови производства се започват от тази класа. Ди-

                                                 
146 Виж: Сыма Цянь Исторические записки (Ши цзи), Изд.”Наука”, Москва, 1986 год., стр. 

201, 208, 210, 211 и др. 
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настията далеч не винаги може да постигне целите си единствено чрез пред-

приемаческата активност на служебната администрация. На династията се 

налага да предлага, в „концесия” на „търговците” дейности, в които тя се 

проваля, но които са важни за нея. Такива са например снабдяването на во-

юващите армии със зърнени храни, фураж и други провианти, колонизиране 

на новозавладяни области, прокарване на канали и други мелиоративни съо-

ръжения и пр. Така че през четирите века на династия Хан, централната 

власт е между Сцилата и Харидбата на плюсовете и минусите в засилването 

на могъществото на „търговците”. И съответно следват последователни 

„вълни” на засилване и след това на отслабване на натискът на централната 

власт върху търговското съсловие и неговото ограбване. Всъщност още пре-

ди 2000 години типичните за съвременността отношения между „държавата” 

и предприемачите ги има в Китайската цивилизация. Ето няколко примера! 

Непосредствено след установяване на династията Хан империята е в раз-

руха. С цел да облекчи търговията и стокооборота династията Хан сменя 

парите от династия Цин, които са във формата на ножове и са много тежки и 

неудобни, с по-малки по размер монети, като се позволява на „народа” да 

„сече” такива монети. „Търговското” съсловие забогатява и започва да драз-

ни с показния си лукс и разкош обикновените хора. И ето какво прави импе-

ратора: 

„Когато империята беше успокоена (след гражданската война – бел. на-

ша), Гао-цзу издаде постановление, с което на търговците се забранява да 

носят копринени дрехи и да се возят на колесници, техните налози и данъци 

бяха увеличени, за да се затрудни тяхната (дейност) и да бъдат унижени.”147 

Впоследствие, следващите императори – Сяо Хуейди и императрица Гао-

                                                 
147 Сыма Цянь, Цит. произв., стр. 201 
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Хоу отслабват натиска върху търговците. Но запазват забраната техните 

синове да се допускат до чиновнически длъжности. 

За противоречивостта на отношенията между държавата и съсловието на 

„търговците” може да се съди и по следното. Често императорът назначава 

за свои съветници (адютанти) видни представители на това съсловие. Нап-

ример през 120 год. пр.н.е. императорът назначава големия производител на 

сол Сян-ян и собственика на предприятия за металолеене Кун Цзин за по-

мощници на началниците на земеделското и финансовото ведомство. А си-

нът на търговец от Лоян – Сан Хун-ди отличаващ се със забележителни ма-

тематически способности - за свой адютант148. 

В същото време, обаче, издигнатите от императора за висши сановници 

„търговци” са наказвани и екзекутирани, когато се противопоставят на „ло-

ши практики” в икономическата политика на династията. 

Защото самата династия въвежда „лоша практика” на обезценка на пари-

те, тоест използва инфлацията, като средство за попълване на хазната. Тя 

въвежда кожени пари с висока стойност (40000 медни монети) и ниска се-

бестойност – направени са от кожата на белите елени от парка на императо-

ра, които висшите сановници на империята са длъжни да купуват от хазната 

и два пъти – пролетта и есента, да поднасят единствено върху тях своите 

подаръци на императора. За нисшите съсловия пък се изработват три вида 

„бели пари” – сплав от сребро и олово, които съобразно изработения върху 

тях печат стрували 3000, 500 и 300 медни монети. Всички сметки и плаща-

ния, данъци и търговия и  т.н. се изчисляват и извършват в тези пари. Най-

строго се преследват фалшификаторите на пари. 

Ето два примера за двойнственото и противоречиво отношение на динас-

тията към произлезлите от търговското съсловие висши сановници. 

                                                 
148 Пак там, стр. 209 
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Ян И, който от обикновен служител на пощенска станция се издига пора-

ди своите способности и заслуги до началник на земеделското и финансово-

то ведомство е осъден и екзекутиран, поради това че изразява неодобрение 

на производството и използването на кожените пари.149 

Друг случай! Бу Ши, глава на земеделски род, който се отличавал с тру-

долюбие, щедрост, скромност и справедливост, а също и с това, че подарява 

на императора половината от богатството на рода, когато държавата е зат-

руднена финансово поради постоянните завоевателни войни, е назначен на 

високи постове в двореца. Той има многобройни заслуги за просперитета на 

империята. Когато обаче го назначават за главен цензор, той установява, че 

монополното право на държавата в производството на сол и желязо създава 

неудобства на населението, което страда от лошото качество на желязните 

оръдия, от високите цени, от насилственото принуждаване на населението 

да купува всичко, което предлага хазната. Освен това той установява, че об-

лагането с данъци на всички лодки и плавателни съдове е довело да намаля-

ване на търговците и поскъпване на стоките. Когато долага това на импера-

тора, последния го „намразва”, а впоследствие понижава в длъжност.150 

В продължение на повече от два века продължават тези „колебания” на 

засилване на натиска и след това неговото отслабване срещу „търговците” и 

другите заможни хора в Китайската империя. Завоюването и колонизиране-

то на нови територии има висока „цена” за централната власт. „Трендът”, 

въпреки „колебанията” е на отслабване на влиянието и мощта на централ-

ната власт, на нейната деморализация и възникване на нови центрове на 

власт. В китайската цивилизация от времето на династия Хан протича ес-

тествен процес на феодализация, на превръщане на условната поземлена 

                                                 
149 Пак там, стр. 215 
150 Пак там, стр. 215, 216, 221 
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собственост в безусловна. Процес, който е типичен за всички съсловни об-

щества. Този процес на феодализация стига до една възлова точка в начало-

то на Новата ера, която разграничава историята на династия Хан на два пе-

риода – ранната Хан и късната Хан. Характера на обществата на двете Хан 

е твърде различен. 

В официалната китайска историография се приема, че възловата точка, 

разграничаваща ранната от късната Хан е периода от 9-та до 25-та година. В 

този период на власт е „узурпатора” Ван Ман. Счита се, че тогавашната им-

ператрица Сяо Юан, на която той е племенник, спомага за неговата кариера. 

И, че в 9 год. н.е. Ван Ман, узурпира властта като създава друга династия, 

просъществувала до неговото убийство през 23 год. н.е. – династия Син. 

Всъщност това не е точно така. По отношение на кръвната си връзка и на 

начина на завземане на властта, Ван Ман не се отличава от другите импера-

тори на Хан. Защото в края на новата ера разложението в китайската управ-

ляваща класа е пълно. Служебната аристокрация в голяма степен загубва 

своите управленски качества. Тя на практика се превръща в нова родова 

аристокрация, притежател на наследствени феодални имения.151 Във вър-

хушката на династията се водят нескончаеми борби. Различните кланове на 

харема на императора са в постоянна вражда, коя именно от наложниците 

да стане първа императрица и съответно нейният син да стане император. 

Всяка от наложниците е представител на големи, могъщи политически, ико-

номически и административно родове. 

Омразата към Ван Ман на официалната китайска историография се дъл-

жи не на „узурпацията” на властта. Дължи се на неговите настойчиви опити 

за реформи, насочени срещу новата родова аристокрация, насочени към но-

                                                 
151 Поземлената собственост в този период на практика е превърната от условна държавна 

собственост в безусловна наследствена собственост на местните сановници, големи родове, 

старейшини, „търговци” и т. н. 
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во централизиране на властта, и облекчаване на участта на обикновените 

селяни. Той се опитва да си създаде подкрепа сред селячеството. През 9 год. 

н.е. Ван Ман провежда реформа в поземлената собственост. Цялата позем-

лена собственост се дели на еднакви парцели от 1 ли (1 ли = 576 кв.м.). Вся-

ко семейство получава по един парцел. Семействата, които при заварено 

положение имат повече от един парцел, са длъжни да предоставят на бези-

мотните си роднини тези „излишни” парцели. Цялата земя на всяка селска 

община се дели на девет части. Осем части се разпределят между отделните 

семейства, така че всяко семейство да има парцел. Обработката и добивите 

от тези парцели са в правомощията на отделните семейства. А парцелите на 

деветата – централната част се обработват съвместно от всички семейства на 

общината. Получените добиви от тази девета част (кладенец) се предават на 

хазната.152 

Земеделската реформа спечелва известни симпатии към Ван Ман от стра-

на на бедното селячество. Но предизвикала остро недоволство сред новата 

родова аристокрация. 

Още повече се засилва това недоволство, когато през 10 год. н.е. Ван Ман 

провежда централизация на производството и търговията с алкохол, сол, 

железни изделия, сечене на монети, доходите от планинските и блатистите 

местности. Той въвежда 10% налог на ловците, риболовците, производите-

лите на коприна, търговците и занаятчиите. Като се има предвид, че големи-

те родове от новата аристокрация се занимават с повечето от тези дейности, 

е ясно, колко засегнати се чувстват те от тези икономически реформи. 

И още нещо! За да попълни хазната Ван Ман неколкократно прави па-

рични реформи, чрез които изземва златото на новата родова аристокрация. 

                                                 
152 Всеки от деветте части трябва да е осигурен с кладенец. Затова тази система се нарича 

„система на кладенците”. 
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Например, той възстановява ножовидните бронзови пари от древността, 

покрива ги с тънък слой злато и принуждава новата родова аристокрация за 

размени своето злато с тези многократно по-евтини пари. 

В продължение на 14 години омразата от най-активната и с най-големи 

властови ресурси и позиции прослойка в Китай – новата родова аристокра-

ция към Ван Ман се трупа и разгръща. Още през 18 год. н.е. омразата избух-

ва във въстания против императора, подсилени от две допълнителни обстоя-

телства. 

Първо, големите наводнения на Хуан-хъ. Още през 11 год. н.е. Хуан-тъ в 

резултат на порои променя своето течение. Речното русло се измества със 

сто километра встрани. След това почти всяка година има стихийни навод-

нения. Настъпва перманентен глад сред селското население. То става подат-

ливо на бунтовническите призиви на многобройни разбойнически и антип-

равителствени шайки, които са подкрепяни от местната нова родова арис-

токрация. 

Второто обстоятелство е, че в отношенията си със съюзните и васални 

държави Ван Мин не проявява нужната дипломатичност. Той се опитва 

твърде директно да се меси в техните династически борби. В резултат на 

което хуните започват война срещу китайската империя и прекъсват нейна-

та търговия по Великия път на коприната. Това съществено намалява дър-

жавните приходи. 

Ван Ман провежда и редица други реформи в полза на бедните слоеве 

срещу заможните слоеве. Но в крайна сметка природните бедствия, чиито 

последици той не може да овладее и които водят до масов глад в продълже-

ние на много години, силата на новата родова аристокрация, която той не 

може да сломи и редица други фактори водят до това, че за няколко години 

различните въстаннически армии са обединяват под командването на голе-
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мия род Лю, който води произхода си от Лю Бан. През 23 год. те побеждават 

и убиват в сражение Ван Ман. Възстановяват династията Хан, като издигат 

Лю Сюян за император. 

Императорите на късната Хан, за разлика от Ван Ман не воюват, а обрат-

но – опират се на новата родова аристокрация, най вече на едрите земевла-

делци от централната равнина на Хуан-хъ. Самата династия Хан, започва да 

владее едрата поземлена собственост не колективно-групово, а в качеството 

си на отделни феодали. На практика късната империя Хан е едно феодално 

общество, в което тенденциите на децентрализация доминират над тен-

денциите на централизация. Разпалената от Ван Ман неуспешна война сре-

щу хуните води до постепенно отдръпване на народността хан от колонизи-

раните на север земи. Големи маси население от тези области се преселва на 

юг. Тези маси се заселват в именията на едрите феодали и попадат в най-

различни форми на личностно-поземлена зависимост. Освен в качеството на 

крепостни селяни, те се използват и като прислуга, телохранители и дори 

роби.  

В много отношения това феодално общество прилича на феодализма в 

Западна Европа. Има, обаче една съществена разлика между едрите феодали 

в Китай, и феодалите в Западна Европа. Китайските феодали, произлизат от 

една стопански активна прослойка. И те, за разлика от Западноевропейските 

феодали, продължават активно да се занимават със стопанска дейност. Те 

развиват аграрния сектор на икономиката, като се грижат за подържане на 

мелиоративната система в Централната равнина, като развиват животновъд-

ство, рибовъдство и т. н. 

И още една разлика! В Западна Европа представителите на господстваща-

та класа още през Средновековието имат силно развити индивидуалистич-

ни нагласи. Което по-късно през Ренесанса и Реформацията ще се превърне 
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във важна социално-психическа характеристика на Западноевропейската 

цивилизация. Сред господстващата класа на Китайската империя, нагласите 

на колективизма се запазват. Феодал е кланът, а не индивида. Разбира се, 

тези разлики не бива да се преувеличават. Но те са факт!  

 През I век н.е. икономическото, политическото и военното положение в 

Китайската цивилизация се стабилизира. Дори започват военни походи за 

връщане на загубените във войните с хуните северни земи. Започват и воен-

ни походи за възстановяване на контрола над оазисите по пътя на коприната 

в Средна Азия. Тази военна експанзия има успех, макар и временен. 

Феодализацията, освен положителни има и отрицателни последици. Сил-

но отслабената централна власт във все по-голяма степен се деморализира. 

През II век н.е. династията и императорът загубват реалната власт, която 

преминава в ръцете на евнусите. През 135 год. н.е. те получават право да 

осиновяват синове. Натрупали богатства от служебната си дейност, те за-

почват да се занимават и със стопанска дейност – правят манифактури, раз-

виват търговия и дори закупуват имения и развиват селскостопанско произ-

водство. Между феодалите и евнусите назряват остри противоречия. 

Борбата между тези две прослойки е с „променлив успех”. В крайна смет-

ка през 189 год. н.е. един от най-големите феодални родове начело с Юен 

Шао побеждава и избива над 2000 евнуха. 

В хода на борбата между двете прослойки на господстващата класа ико-

номическото положение в страната се влошава. Мелиоративната система не 

се подържа в добро състояние. Отново унищожителни наводнения на Хуан-

хъ предизвикват масов глад. Избухват селски въстания. Най-голямо е въста-

нието на „Жълтите забрадки”. То избухва през 184 год. н.е. в долното тече-

ние на Хуан-хъ, провинции Шандун и Хънан, след унищожително наводне-

ние. Идейната му основа е тълкуван по специфичен начин даоизъм. Подобно 
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е и въстанието на „Петте крини ориз”. То избухва в провинция Съчуан – 

западен Китай, горното течение на река Хан. За разлика от повечето селски 

въстания, въстанието на „Петте крини ориз” успява да създаде държава в 

южната част на Шанси. 

Продължителните войни между двете прослойки на управляващата класа, 

а също и селските въстания водят до това, че императорската власт става 

чисто формална. Реалната власт е в ръцете на военачалниците. Между тях 

започва борба за заграбване на императорския трон. Тази борба се печели от 

Цао Цао, който е осиновен внук на евнух. През последното десетилетие на II 

век н.е. той възстановява единството на империята. Но тя обхваща само те-

риториите на Централната равнина и северните провинции. Завършва един 

голям цикъл в развитието на Китайската цивилизация. Формира се нейния 

фенотип и генотип. 

Какво може да се каже за генотипа на Китайската цивилизация в периода 

на династия Хан? 

Най-напред трябва да се отбележат, силните народни основи на духовна-

та култура в периода на династия Хан. Империята възниква в резултат на 

въстание на народността „хан”. Новата управляваща класа произлиза от на-

рода „хан”. През четирите столетия тя запазва връзката си със своите народ-

ностни корени. Изкуството, литературата, философията и  т.н. се опират на 

народните митове и народното творчество. Дори най-висшите форми на 

дворцово изкуство – например поезията фу, описваща развлеченията, лова, 

парковете, игрите и  т.н. на аристокрацията, използва похвати от народните 

песни и напеви. Създава се Музикална академия (юефу), която събира и 

съхранява хански народни песни и напеви, а също и такива, характерни за 

народностите от завладяните територии. През I и II век. н.е. възниква нов 

тип поезия – гущъ, която също използва народни песни. 
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Второ, в епохата Хан конфуцианството се налага като основна идеоло-

гия на управляващат класа, най-вече в средите на образованата прослойка на 

ерудитите. Но другите два основни мирогледа и идеологии – този на даоис-

тите и този на легистите, не изчезват. Напротив!!! Даоизмът запазва влия-

нието си сред народните маси. Той има влияние и сред висшите кръгове на 

привилигированото съсловия, което живо се интересува от даоистките маги-

чески практики, хранителен режим, гимнастика и т. н., водещи до удължава-

не на живота, запазване на жизнените сили, сексуална активност и пр. 

Запазва влиянието си и легизма. Официално легистите са извадени от уп-

равлението, тъй като те са обслужвали идеологически и административно 

династията Цин. Но и династията Хан се стреми към централизация на 

властта и затова използва философията на правото, мотивите и  т.н. на ле-

гистите, макар и в смекчен вариант, тоест без крайностите на суровите нака-

зания при династията Цин. По един много интересен начин рационалната 

философия на правото на легистите се поставя върху учението за „Ян” и 

„Ин” и върху схоластичната теория за „Петте елемента” и тяхната диалекти-

ка. През късната Хан легизмът вече е напълно реабилитиран. Цуй Шъ (135-

170 год. н.е.) в произведението си „Политически трактат” (Джънлун), защи-

тава необходимостта от силна централизирана власт, която да налага тежки 

наказания към всички, независимо от техния произход или постове. 

Трето – забележителни са откритията в естествените науки и технологии-

те в епохата на династия Хан. Например още през 28 год. пр.н.е. китайската 

наука започва регистрация на слънчевите петна. През 132 год. н.е. е изоб-

ретен първия сеизмограф. Този уред, конструиран от Джан Хън е ефективен 

и регистрира голямото земетресение в Гансу. Джан Хън изработва през 124 

год планетарно кълбо, с екваториален пояс, еклиптика, вертикален и хори-

зонтален план. През 132 год. н.е. планетарното кълбо се усъвършенства, ка-
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то чрез механизъм то възпроизвежда дневното въртене на Земята, контроли-

рано от воден часовник. През 52 год. н.е. Гън Шоучан представя пред импе-

ратора нови астрономически уреди, един от които е сектанта.  

Освен в естествените науки, забележителен напредък има и в историчес-

ката наука. През ранната Хан се ражда големият историк Съма Цян (около 

135-93 год. пр.н.е.). Той е син на историка Съма Тан. Съма Цян използва 

изключително точната хронология на „Летописи на царствата”. Неговите 

изследвания, от една страна, следват традицията да се възпроизвеждат точно 

тържествените церемонии на царската власт, но от друга страна, той въвеж-

да използване на разказа, на анекдота, на устната традиция, на дипломати-

ческите преговори, на диспутите на различните философски школи и  т.н. 

Тоест, той силно разширява документалната база на историческата наука. 

Той е първия който успява да състави цялостна история на Китай. Книгата 

му „Исторически записки” е разделена на три раздела: а) исторически лето-

писи за царете; б) трактати за ритуалите, музиката, астрономията, админист-

рацията, географията, армията, икономиката, правото и т. н.; в) биографии. 

Тези три типа исторически съчинения впоследствие стават общоприета 

форма на исторически изследвания. 

Четвърто, при династията Хан се наблюдава явен стремеж към създаване 

на универсалистични учения – тоест такива, чрез които по дедуктивен път 

и чрез мистични практики да се намира отговор на всички въпроси – от кос-

моса до ежедневието на отделния човек. В основата на тези учения стои раз-

бирането за диалектиката, за противоборството на мъжкото и женското на-

чало – ин и ян и за тяхното превръщане едно в друго и редуване във време-

то. Стои още разбирането за петте елемента – земя, дърво, метал, огън, вода. 

Всеки от тези елементи преминава през фази на растеж, апогей и упадък. И 

след това отстъпва място на следващия след него. При династията Цин ри-
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туалите се привеждат в съответствие с учението за петте елемента. В съот-

ветствие с тяхната смяна се поставя всичко, дори дължината на текста в до-

говорите и формата на церимониалните шапки. Впоследствие при династия 

Хан, това учение продължава да доминира в генотипа на Китайската циви-

лизация. Възниква множество от езотерични школи, които чрез сложни из-

числения се опитват да тълкуват и предсказват всичко. Жак Жерне ги срав-

нява с кабалата.153 

Обобщавайки, можем да кажем, че при династия Хан, както генотипа, та-

ка и фенотипа на Китайската цивилизация претърпяват съществени измене-

ния. Но като цяло историческия континуитет на Китайската цивилизация се 

запазва. Народността „хан” се „устройва” в нови територии с различен ре-

леф и природо-климатични условия. Нейната материална и духовна култура 

е толкова силна, че в по-голяма или по-малка степен „претопява” културата 

на северните номади и високо развитите цивилизации от юга. На свой ред 

Китайската цивилизация запазвайки своята специфика се обогатява от кул-

турата на включилите се в нейната орбита народи. 

 

5. Китайската цивилизация през Средновековието и в съвременност-

та. 

Китайската цивилизация в съвременността е разделена в две държави – 

Китайската народна република и Република Китай (намираща се на остров 

Тайван). И двете страни имат успешно развитие. Тъй като мащабите на Ки-

тайската народна република са неимоверно по-големи в сравнение с Репуб-

лика Китай, ще разгледаме развитието на Китайската цивилизация в тази 

страна. Впрочем, именно тя е представена в ООН и има дипломатически 

отношения, за разлика от другата държава, с повечето страни в света. 

                                                 
153 Цит. произв., стр. 123 
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Няма да разглеждаме подробно развитието на генотипа и фенотипа на 

Китайската цивилизация през Средновековието и съвременността. Само ще 

скицираме няколко основни неща, които се появяват в този период и които 

имат силно влияние върху нейния генотип и фенотип. 

 

5.1. Обща характеристика на развитието на Китайската цивилизация 

през Средновековието и съвременността 

а) Най-напред трябва да се отбележи голямата роля на номадските нашес-

твия в Китай през Средновековието. Те оказват съществено влияние върху 

развитието на Китайската цивилизация. В продължение на хилядолетия Ки-

тайската цивилизация се развива, взаимодействайки си с номадските народи 

от териториите на Севера – Монголия и Манджурия, на Запада – Джунгария, 

Средна Азия и Турфан, и на Юга – Тибет. Експанзията на народността 

„Хан” и стремежът и да „усвои” цялото пространство по течението на Хуан-

хъ, а впоследствие и на Ян-дзъ, в голяма степен се дължи на целта да дос-

тигне „естествени граници”, които по-лесно се защитават от номадските 

нашествия. 

Китайската цивилизация оказва огромно влияние върху номадските наро-

ди, с които съжителства в огромни пространства. Много от тези народи, 

обитаващи пограничните смесени райони в голяма степен се „поки-

тайчват”. Завладявайки Китай, те образуват редица китайски империи. Са-

мото название на държавата „Китай” идва от името на завладялото китайс-

ката империя и управлявало я в продължение на столетия племе – кидани. 

Трябва да се отбележи, че киданите, както и джурджените, също владе-

ещи дълго време големи територии на Китай, са „покитайчени” много по-

рано, от момента, когато завладяват китайските територии. В пограничните 

територии населението е смесено. Китайските земеделци и номадите-
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пастири често мирно съжителстват и обменят опита на присъщия им начин 

на живот. Родовата аристокрация на киданските и джурдженските племена, 

обитаващи тези територии получава „заплата” в коприна, оръжие, предмети 

на лукса и пр. от китайските династии, срещу защитата на границите. Ней-

ните принцове се женят за китайски принцеси и получават китайски титли. 

А китайските принцеси и тяхната свита създават в родовата аристокрация 

вкус и потребност към китайската култура и присъщия й лукс и разкош. В 

определен момент родовата аристокрация на номадите завладява големи 

китайски територии и образува нова династия. Но тази династия в голяма 

степен може да се счита за китайска. 

Не така е, обаче когато китайските територии са завзети от номадски 

племена, обитавщи северните райони на Монголия (Външна Монголия, спо-

ред китайската терминология), долините на Алтай и басейна на Орхон. Те 

нямат продължително съжителство с китайско население, китайски търгов-

ци, посланници и пр. Дори като покорят териториите, населени предимно с 

народността „Хан”, те запазват самобитния си номадски начин на живот, 

обичаи, традиции, ценностна система и  т.н. Такива са тюрките и монголи-

те. 

Номадите също внасят елементи на своя бит и особено на военното си де-

ло в Китайската цивилизация. През Средновековието военното изкуство на 

номадите има забележителни достижения. Най-важното е използването на 

стремето. То създава две нови възможностти за водене на бойни действия. 

Първо, качествено увеличава стабилността на ездача върху коня и с това 

неговите възможности за стрелба с лък по вражеските войски. Второ, води 

до възникване на нов вид войска – тежко въоръжена, защитена с металичес-



277 

ки доспехи и въоръжена с дълга пика, построена в клин бойна единица на 

катафрактите, на атаката на която не може да устои никоя войска.154 

Монголите използват каруци във военните си походи. Те ги използват не 

само за транспорт, но и като защитно средство. При нападение на вражеска 

войска обозът се построява в кръг и каруците са външната стена на този 

кръг. Хусистките войски възприемат тази бойна тактика именно от монголи-

те. Военната мощ на номадите стимулира китайското бойно изкуство. Изоб-

ретяват се нови видове оръжия – например топовете стрелящи с каменни 

ядра, усъвършенстват се средствата за отбрана. 

б) Важна особеност на Китайската цивилизация е, че при нея тенденцията 

на централизация на властта и поземлената собственост доминира над тен-

денцията на тяхната децентрализация. (Виж таблица 5) В това отношение 

тя съществено се различава от Западноевропейската цивилизация, при която 

е обратното - практически през цялото Средновековие тенденцията на де-

централизация на властта и поземлената собственост доминира над тенден-

цията на тяхната централизация. 

                                                 
154 Интересно е, че бойната единица на катафрактите възниква при парфяните още преди 

изобретяването на стремето. Въпреки, че не са имали опората на стремето, тези защитени с 

тежка броня и въоръжени с дълга пика конници, построени в плътен клин, са разрушавали 

македонските фаланги, а впоследствие и римските кохорти. Впрочем, тази бойна единица е 

създадена именно с тази цел. 



278 

 

Таблица 5. Доминация на централизацията над децентрализацията в ки-

тайската история 

 

в) В края на първото хилядолетие и началото на второто хилядолетие на 

новата ера в резултат на постоянните нашествия на номадски народи и обра-

зуване на техни хаганати в Северен Китай, народността „Хан” започва уси-

лено да усвоява обширните земи по поречието и на юг от река Ян-дзъ. В на-

чалото постоянно заплашвания от набезите на северните номади имперския 

двор се премества в Южен Китай. В този период – края на първото и начало-

то на второто хилядолетие н.е. се извършва много важната аграрна реформа 

– започва масово отглеждане на воден ориз. (Виж фиг. 37) 
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Фиг. 37. Отглеждане на воден ориз 

 

Оризът, също като пшеницата е култивиран в сухите долини на Централ-

на Азия и в продължение на хилядолетия се отглежда на сухо. Но той заема 

ограничено място в порциона на китайците. Технологията за водно отглеж-

дане на ориза също е позната от хилядолетия в поречието на река Ян-дзъ. 

Позната е дори в Северен Китай. Но тя става масова практика едва през Х 

век н.е. Тази технология многократно увеличава производството на ориз. 

Изглежда разпространението й се дължи на аграрното нововъведение за отг-
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леждане на една допълнителна реколта от ранен воден ориз.155 В голяма част 

от посевните площи на Южен Китай започват да се отглеждат по две рекол-

ти ориз. А понякога в рамките на една календарна година се отглежда и тре-

та реколта от друга аграрна култура. 

Многократно повишените добиви от единица обработваема земя водят до 

демографски взрив.156 Това води до нарастване на относителната тежест на 

Южен Китай спрямо Северен Китай в цивилизационното развитие на народ-

ността „Хан”.157 Води до преместване на центъра на китайската култура от 

Северен в Южен Китай.158 

Води и до съществена промяна в начина на хранене. Защото Китайската 

цивилизация се превръща окончателно в растителноядна цивилизация. В 

продължение на хилядолетия народността „Хан” употребява както расти-

телни, така и животински храни. Масата от народа рядко употребява местна 

храна. Поради нейната оскъдност. Но аристокрацията и заможните слоеве 

имат предпочитание към местната храна. Още повече, че предпочитането на 

месо е характерно за номадите скотовъди, чиито династии управляват Китай 

в продължителни периоди. През Х век н.е., обаче скотовъдството в Южен 

                                                 
155 Сеитбата на ориза се извършва през януари. През юни той се жъне. Веднага се засажда 

нова реколта от отгледани в разсадник стъбла ориз. През ноември тази реколта също се 

жъне. Почвата се разорава и подготвя за януарската сеитба. 
156 Ето какво казва Ф. Бродел по този повод: „Оризището е същински завод. Във Франция 

по времето на Лавоазие един хектар житна нива дава средно по 5 квинтала; от един хектар 

оризище често се добиват 30 квинтала неолющен ориз. След олющването се получават 21 

квинтала ориз за потребление, а по 3500 калории на килограм се получава колосалното 

количество от 7 350 000 калории от хектар срещу 1 500 000 от хектар пшеница и едва 

340 000 калории животински продукти, ако същата площ се използва за скотовъдство и 

произвежда по 150 кг. месо. Тези данни говорят за огромното преимущество на оризищата и 

растителното хранене. Естествено, цивилизациите на Далечния изток предпочитат расти-

телното хранене не от идеализъм.” Виж: Бродел, Ф., Материалната цивилизация, икономика 

и капитализъм, XV-XVIII век, Том I „Структурите на всекидневието: възможното и невъз-

можното”, изд. ”Прозорец”, С.,  стр. 121. 
157 През XIV век н.е. населението на Южен Китай става 2,5 пъти по многобройно от това на 

Северен Китай. 
158 За това значение има, освен всичко друго, още и преместването на императорския двор.  
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Китай е силно ограничено. Защото става икономически неизгодно да се за-

делят площи за изхранване на добитък, особено на едър рогат добитък и на 

коне.159 Така че – в Китайската цивилизация основната зърнена култура и 

храна през Средновековието става оризът, за разлика от Западноевропейс-

ката цивилизация, където основната зърнена култура и храна през Средно-

вековието остава пшеницата. 

Това води до значително по-голямата гъстота и многобройност на ки-

тайското население, в сравнение със западноевропейското население. Много 

по-сложните начини за отглеждане на основната храна – например задължи-

телната мелиорация, изисква съответно по-сложна организация на труда и на 

институциите за подържане на социалния ред. Фактът, че в Китайската ци-

вилизация центробежните тенденции винаги са били неравностойни на цен-

тростремителните, в голяма степен се дължи именно на това – високите 

изисквания на водното отглеждане на ориз към организацията на труда, по-

държането на мелиоративните системи и подържането на социалния ред. 

Изисквания, каквито не е имало през Средновековието в Западно европейс-

ката цивилизация. 

в) Друга особеност през Средновековието на Китайската цивилизация е, 

че населението не използва столове, маси и легла, според разбирането на 

Западната цивилизация. Китайската цивилизация през Средновековието ос-

тава ниско лежаща и седяща. (Виж фиг. 38) За разлика от Западноевро-

                                                 
159 Дали тази оскъдица на едър рогат добитък е причина народността „Хан” да не употребя-

ва млечни продукти? Факт е, че китайците не употребяват мляко, сирене, масло и т. н. Като 

заместител използват соеви продукти. Отглеждат се крави, кози и овце. Но те се използват 

само за месо, а не за млечни продукти. Това е странна особеност на китайската цивилиза-

ция, възприета и от японската цивилизация.  
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пейската цивилизация, при която, макар и късно, се появяват масите, столо-

вете и леглата.160  

 

 

Фиг. 38. Китайската цивилизация е ниско седяща и лежаща 

 

Впрочем, постилането за спане на дюшеци на пода, или на подиум, които 

сутрин се прибират в ракли, сядането „по турски” на възглавници на пода, 

използването на ниски масички за писане и хранене и  т.н. е характерно не 

само за Китайската цивилизация, но и за останалите средно и южноазиатски 

цивилизации. За източните цивилизации е характерна оскъдна мебелировка. 

                                                 
160 Ф. Бродел отбелязва, че значителна част от бедните слоеве на населението в Западна 

Европа чак до XVIII век не използват столове, маси и дори легла. Цит. произв., стр. 229, 

230. 
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На лукс и разкош се радват само благородниците. При Китайската цивили-

зация е малко по-различно. Защото заможните класи от неблагороден произ-

ход, например служебната аристокрация, „търговците” и пр. притежават 

предмети на лукса и разкоша. 

Като цяло, Китайската цивилизация превъзхожда Западноевропейската 

цивилизация в елегантността, простотата, пестеливостта на своя бит! 

Превъзхожда я и при разкоша и лукса на аристокрацията и заможните сло-

еве. Тези слоеве притежават изискана мебелировка от ценни дървесни видо-

ве. Разполагат с лакирани мебели, шкафове и етажерки. Нещо повече! Вис-

шите съсловия използват маси, столове и легла, също като висшите слоеве в 

Западна Европа. Но те се използват рядко и са по-скоро символ за престиж и 

за уважение. Аристокрацията и заможните слоеве предпочитат, както и ос-

таналото население „…ниски масички, подлакътници за ръце, които създа-

ват удобство за приклекналото тяло, рогозки върху по-високи или по-ниски 

подиуми, ниски мебели за подрежданe на вещи…, възглавници – въобще 

всичко, което е нужно за живот близко до пода.”161 

След XIII век настъпват изменения. Освен ниското, започва и високораз-

положеното сядане. Използват се едновременно и едното и другото сядане. 

Високо разположеното сядане се разпространява не само сред аристокраци-

ята и заможните слоеве, но и в обществени заведения – гостилници, дюгяни 

и пр. Като цяло в домашни условия китайците предпочитат „живота в прик-

лекнало” положение, тоест животът близко до пода. За официални случаи 

управляващата класа предпочита високоразположеното сядане, тоест изпол-

зването на столове. Троновете на императорите са с високоразположено ся-

дане, креслата на мандарините, скамейките и столовете в училищата също. 

                                                 
161 Бродел, Ф., цит. произв., стр. 233 
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г) Особеност през Средновековието на Китайската цивилизация е и това, 

че икономическото, политическото и пр. развитие силно се влияе от демог-

рафските процеси, от редуването на демографски взрив и демографска кри-

за. Взаимодействието на социалната и икономическата динамика с демог-

рафските процеси е двупосочно. (Виж таблица 6) Манкъм Олсън използва 

данните от китайската статистика за да обоснове своите анализи на взаимо-

действието между демографски, технологически, икономически и полити-

чески процеси. 
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Таблица 6. Взаимовръзка между демографските и социално-

икономическите процеси 
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д) Специфика на Китайската цивилизация, която се запазва през цялото 

Средновековие и след това, е ниската цена на човешкия труд. Именно с 

това най-често се обяснява застоят в развитието на технологиите в Китайс-

ката цивилизация след XIII век. Защото до XIII век Китайската цивилизация 

превъзхожда технологично всички други цивилизации. Превъзхожда ги и в 

обема на произвежданите блага и в качеството на стоките. Това превъзходс-

тво продължава до XVIII век. До XVIII век Китайската цивилизация като 

население и равнище на развитост е напълно равностойна на Западноевро-

пейската цивилизация. 

Но първата индустриална революция в Западна Европа през XVIII век 

променя нещата. От този момент в продължение на три века Западноевро-

пейската цивилизация налага своята технологична, производствена и военна 

мощ в целия свят. Превъзходството на Западноевропейската цивилизация е 

такова, че през средата на XIX век тя съкрушава военно Китай и го превръ-

ща в полуколония. 

Според повечето автори именно в Китайската цивилизация се раждат най-

важните технологии, които са предпоставка за развитието на капиталисти-

ческия начин на производство. Такива са използването на каменни въглища 

и производството на чугун и стомана, производството на хартия и книгопе-

чатенето, въвеждането на книжни пари и банкерски практики, силно разви-

тие на парично-стоковите отношения и на вътрешната и външната търговия 

и пр. Но всички тези предпоставки не водят до утвърждаване на капиталис-

тическия начин на производство поради изобилната и евтина работна сила. 

На практика от XIII век настъпва технологически и стопански застой в Ки-

тайската цивилизация. Евтината работна сила става бариера за технологичен 

напредък и за иновационна активност. В средата на XIX век Китай е поста-

вен в полуколониална зависимост. 
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Полуколониалния статут на Китайската цивилизация продължава почти 

цял век – до 1949 год., когато китайската комунистическа партия побеждава 

във войната срещу Гуоминдана. От този момент нататък Китай е напълно 

суверенна страна.162 

Формално Китайската народна република се идентифицира като „социа-

листическа” страна. Всъщност тя е една от страните, в които капиталисти-

ческия начин на производство се утвърждава в рамките на съветския държа-

вен капитализъм. Тази форма на държавен капитализъм е органична и ес-

тествена за повечето от развиващите се страни през втората половина на ХХ 

век. Общоприето е, че този тип обществено устройство е автохтонен за ки-

тайското общество. Генезисът на капиталистическият начин на производст-

во в Китай под формата на държавен капитализъм е благоприятстван от 

генотипа на Китайската цивилизация. На нейният генотип са присъщи ета-

тизма и егалитаризма. В новата – комунистическа власт, начело с вожда 

Мао дзе-Дун, обикновените китайци виждат добре познатите им от истори-

ческата памет силни централизирани империи. Комунистическият Китай се 

възприема от обикновените китайци като силна власт – строга и безкомпро-

мисна, поставяща високи цели в името на обществото, изискваща жертви и 

самоотверженост, апелираща към висок морал, издигаща престижа на Ки-

тайската цивилизация, защитаваща националния суверенитет. 

Успехите на суверенната Китайска народна република са забележителни. 

От 1979 год. под ръководството на Дън Сяопин в нея се извършва сериозна 

икономическа трансформация. Китай се „отваря” за инвестиции на западния 

капитал – основно американски. Дава се възможност за инвестиции и на ки-

тайци от Хонгонг, Макао и други страни със силна китайска диаспора, а съ-

                                                 
162 Последната китайска империя на династия Цин е премахната през 1912 год. Но това не 

променя полуколониалния статут на новата държава – Китайската република. 
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що и на местни предприемачи. Тази икономическа трансформация води до 

бурно развитие на производителните сили. През първото десетилетие на 

третото хилядолетие китайската икономика става втората световна иконо-

мика след тази на САЩ. 

Каква е същността на тази икономическа трансформация? Какви са перс-

пективите през социално-икономическото развитие на Китай в близко бъде-

ще?  

 

5.2. Официалната идеологема за успешната трансформация на „социа-

лизма” в Китай. 

В България в общественото съзнание доминира „лявата” идеологема за 

успешната трансформация на „социализма” в Китай, и съответно - за неус-

пешната в България и другите „социалистически“ страни. Тази теза е офи-

циална за комунистическата власт в Китай. 

В България през 2010 година редица автори, самоопределящи се и опре-

деляни като „леви”, публикуват книги и статии, в които активно пропаган-

дират тази идеологема.163 Внушава се представа, че поради некъдърността 

на партийното и държавното ръководство в България и другите европейски 

„социалистически” страни, „социализмът” не е бил „успешно трансформи-

ран”, а това е било напълно възможно, както показва опитът на Китай. 

Доколко е вярна официалната теза на китайската управляваща класа, и на 

българските „леви“ идеолози, че в Китай има трансформация на „социализ-

ма”? Различни или еднотипни са транформациите на „социализма” в Китай и 

в европейските „социалистически страни? Какво е влиянието на външните 

фактори за успеха, или провала на реформите на “социализма”? 

                                                 
163 Най-активни са Александър Лилов и Васил Проданов. 
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Най-напред - какво разбират “левите” идеолози под “успешна трансфор-

мация на социализма в Китай”? 

а) Неофициалната теза (имплицитното съдържание на техните възгле-

ди) е, че в Китай, за разлика от СССР и другите бивши “социалистически” 

страни, Китайската комунистическа партия успява да разруши монопола на 

държавната собственост, без да разрушава монопола на своята власт. Тоест, 

тяхната болка е, че в бившите “социалистически” страни се разрушава ав-

торитарната политическа система. Разбира се, това те никога няма да го 

експлицират, да го изкажат. Но внушението към “левия” електорат – “Гор-

бачов предаде “социализма” и ни лиши от власт”, е много силно. 

б) Официалната теза на “левите” идеолози 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. А 

“социалистическата пазарна икономика” в Китай вече доказа своите пре-

димства пред “дивия” капитализъм – през 2010 год. Китай излезе на второ 

място след САЩ по Брутен вътрешен продукт. 

Доколко са верни тезите на китайската управляваща класа и на българс-

ките “леви” идеолози – официалната и неофициалната? 

Официалната теза, че същността на трансформацията е преход от “пла-

нова” към “пазарна” “социалистическа” икономика не отговаря на фактите. 

В момента в Китай около половината от БВП се създава в частния, а не в 

държавния сектор. Дори да приемем официалната теза на китайския кому-

нистически елит и на българските “леви” идеолози, че държавната собстве-

ност е “обществена”, очевидно прехода в Китай е към корпоративен дър-

жавен капитализъм (може да се използва и термина “смесена икономика), 

а не към нова форма на “социализъм”. Че това е така, се потвърждава и от 

факта, че 4/5 от увеличението на заетите работни места се осигуряват от сек-
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тора на “необществените форми на собственост”.164 Перспективата е повече 

от ясна! Дори приемайки тезата на официалната идеология на ККП и на бъл-

гарските “леви” идеолози, че в Китай и страните от съветския блок общест-

вения строй е бил „социалистически“, ясно е, че трансформациите в СССР и 

Централна и Източна Европа от една страна, и в Китай, от друга страна, са 

еднотипни по своя характер – преход към корпоративен капитализъм. 

Още по-несъстоятелна е тяхната теза, ако в тълкуването на социалните 

трансформации в “социалистическите” страни се откажем от доминиращата 

в социалните науки ленинова парадигма “социалистическа революция, со-

циализъм, обществена собственост” и възприемем парадигмата на класичес-

кия марксизъм “буржоазна революция, държавен капитализъм, групова соб-

ственост”. Тоест, ако разгледаме Октомврийската, Деветосептемврийската и  

т.н. революции като буржоазни, а не като “социалистически” революции, 

възникналите в резултат на тези революции общества като държавен капи-

тализъм (съветски държавен капитализъм), а не “социализъм” и държавната 

собственост като групова частна собственост, а не като “обществена” собст-

веност.165 При такъв подход се вижда, че трансформацията в СССР и Цент-

рална и Източна Европа от една страна, и в Китай, от друга страна, са естес-

твен и закономерен преход от съветски държавен капитализъм към корпо-

ративен държавен 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 “социалистически” страни. Но: а) Разликата в цената по принцип не 

                                                 
164 Сяогуан, Лин, “Опитът и успехите на Китай през 30-те години на реформи и модерниза-

ция”, сп.”Понеделник”, №1/2, стр.23. 
165 По подробно виж: Найденов, Г., “Стогодишната парадигма, изд. на „Институт по социо-

логия – БАН”, С., 2003 г. Последна много интересна и съдържателна публикация в контекс-

та на класическия марксизъм е – Пачкова, П., “Теорията за държавния капитализъм – недо-

любвана и неизползвана”, сп.”Международна политика”, №3, 2010 год., стр.66-83. 
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е разлика в същността на прехода; б) Социалната цена на прехода съвсем не 

е еднаква в бившите “социалистически” страни. Има група страни – Бълга-

рия, Русия, Румъния и др., където тази цена е безспорно много висока. Но 

има и друга група страни – Словения, Хърватска, Чехия, Словакия и др., 

където социалната цена не е висока. Следователно “социалната цена” не 

може да бъде индикатор за различна същност на прехода в Китай, от една 

страна, и прехода в бившите “социалистически” страни, от друга страна. 

Факт е обаче, че в Китай преходът от съветски към корпоративен държа-

вен капитализъм се извършва без Китайската комунистическа партия да “из-

пусне” властта, запазвайки авторитарната политическа система, за разлика 

от прехода в СССР и централно и източно европейските „социалистически” 

страни.166 Ако приложим класическата марксова методология към транс-

формациите на “социалистическите” общества можем да разберем причини-

те за тази разлика. Кои са те? 

Авторитарните политически системи са естествена форма на политичес-

ки отношения в периода на генезиса на капитализма. Това е така, както 

преди основната буржоазна революция, когато капиталистическият начин 

на производство се развива в рамките на абсолютистка държавност, така и 

след основната буржоазна революция, когато се утвърждава в условията на 

бонапартистка държавност. 

Такъв авторитарен режим в Китай установява Китайската комунистичес-

ка партия. И той е естествен за достигнатата степен на социално-

икономическо развитие. 

В Китай преходът към корпоративен държавен капитализъм се извършва 

по време на индустриализацията. Затова се запазва авторитарната полити-

                                                 
166 Този факт разпалва “розовите” мечти на българските “леви” идеолози, че отново можем 

да опитаме да възстановим “социализма”, тоест да се възстанови чл.1 на конституцията за 

ръководната роля на БКП.  



292 

ческа система – защото тя е естествена форма на политически отношения 

навсякъде по света за периода на индустриализация. Докато в бившите „со-

циалистически“ страни преходът към корпоративен държавен капитализъм 

се извършва след индустриализацията.167 Историческият опит показва, че в 

страни, където е приключила индустриализацията (тоест по-голямата част от 

работната сила е заета в едрото промишлено производство), естествена фор-

ма на политически отношения е демократичната политическа система. 

След като приключи индустриализацията, след като индустрията “всму-

че” гигантската многомилионна маса упражняващо ръчен труд селско насе-

ление – а това ще стане, много вероятно още през следващото десетилетие, 

преходът в Китай към демократична политическа система е неизбежен. 

5.3. Социално-икономическото развитие на Китай – рискове за близкото 

бъдеще? 

В изследването си «Дългите вълни на Кондратиев при «социализма», Из-

дателски комплекс – УНСС, С., 2014 г. с доц.д-р Калоян Харалампиев изс-

ледваме дългите вълни на Кондратиев в икономическото развитие на Ки-

тай.168 

В каква фаза на сегашната си дълга вълна се намира китайската икономи-

ка и каква прогноза за близките перспективи както на икономическото, така 

и на социално-политическото развитие на Китай, може да се направи? 

Установената от нас цикличност позволява да се направи екстраполаци-

онна прогноза за бъдещото развитие на трите изследвани от нас натурални 

                                                 
167 Имаме предвид, че е приключил екстензивния тип индустриализация. По нататъшната 

индустриализация е преди всичко от интензивен тип – тоест капиталовложенията са за 

модернизация и реконструкция на изградените мощности, а не за създаване на нови мощ-

ности. 
168 Виж също: Найденов, Г., К. Харалампиев, „Прогнозиране на кризи – икономическата 

динамика на Китай и „светлите перспективи”, Четвърта международна научна конференция 

„Общество на знанието”. Несебър, 2011, ISSN 1313-4787 
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показателя в Китай.169 Разбира се, тази прогноза е валидна само при допус-

кането, че „и в бъдеще изследваното явление ще проявява закономерностите 

на развитие от миналото”170. Допълнително, освен самата екстраполационна 

прогноза, са изчислени и грешките на прогнозата171. Резултатите от прогно-

зирането до 2020 година са представени на фигури 39, 40 и 41. 

 

 

Фиг. 39. Прогноза за добива на въглища в Китай до 2020 година 

 

                                                 
169 Статистическите изчисления и анализи са направени от доц.д-р Калоян Харалампиев. 
170 Величкова, Н., Ч. Русев, Т. Якова. Теория на статистиката и статистика на вътрешната 

търговия. ИК „Галактика”, 1991, стр. 112 
171 Изчисляването на грешки на екстраполационни прогнози от гледна точка на бейсовската 

парадигма в статистиката е показано подробно в Харалампиев, К. Нетрадиционен поглед 

върху традиционни статистически проблеми. „Балкани”, С., 2004, стр. 79-82. 
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Фиг. 40. Прогноза за производството на чугун в Китай до 2020 година 

 

 

Фиг. 41. Прогноза за производството на стомана в Китай до 2020 година 
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Разработените екстраполационни прогнози показват, че в динамиката на 

добива на въглища се очаква спад, последван от растеж, но с доста по-

забавени темпове спрямо предходния период. В динамиката на производст-

вото на чугун и стомана се очаква спад, като този спад е по-ясно изразен при 

производството на чугун. 

Тази прогноза е сериозно основание на нашия „песимизъм” за икономи-

ческото и социалнополитическото развитие на Китай в близко бъдеще. За-

щото очевидно е, че в близките години китайската икономика ще стигне 

„билото” на сегашната вълна на икономическата конюнктура. Тоест китайс-

ката икономика скоро ще е в ситуация, в която е българската икономика в 

средата на 70-те години. Ще се стигне до необходимост от промяна както на 

икономическия, така и на политическия модел на развитие. А това е свърза-

но с много рискове. 

Първо, защото е много вероятно икономиката да започне да „боксува”, да 

„тъпче на едно място”. Както стана в България! Не че това означава по-лош 

живот за населението. Напротив, в периодите на „застой” и икономическа, 

политическа, нравствена и пр. дезорганизираност, населението живее по-

добре. Но се натрупват нерешени проблеми, напрежения и пр., които могат 

да „избият” в сериозни бунтове и сътресения. 

Второ, защото в китайската икономика в близките десетина години ще 

приключи първичната индустриализация. Тоест, значителна част от работ-

ната сила упражняваща ръчен труд в аграрния сектор (в момента около по-

ловината от работната сила), ще бъде всмукана в промишлеността, и урба-

низацията на това сегашно селско население също ще напредне значително. 

Това неминуемо ще доведе до промяна на политическата система в Китай. 

Както вече отбелязахме авторитарните политически системи са подходяща 

форма на политически отношения в периода на генезиса на капитализма и 
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първоначалната индустриализация. Впоследствие, след като приключи този 

период, в рамките на едно или най-много две десетилетия се извършва тран-

сформация на политическата система – преминава се към плуралистична 

политическа система. В България генезисът на капитализма и първичната 

индустриализация приключиха в средата на 70-те години. Авторитарната 

политическа система се трансформира в плуралистична в края на 80-те го-

дини. Тази неизбежна трансформация е силно рисков фактор за социално-

икономическото развитие на Китай. Защо? 

Защото трансформацията може да се извърши по мирен, но може да се 

извърши и по немирен път. Факт е, че китайският комунистически елит под 

ръководството на Дън Сяо Пин успя да извърши мирна трансформация в 

сферата на икономиката. Преходът от съветски към корпоративен държавен 

капитализъм е извършен без голямо социално насилие (като се изключи 

смазването на протестите на площад Тян ан Мън). Китайският комунисти-

чески елит има рационално поведение, вътрешна мобилизираност и мотива-

ция да извърши тази безспорно сполучлива трансформация. Но възникване-

то на елит, който е рационален, дисциплиниран и мотивиран за извърш-

ване на необходимите социални промени винаги е предшествано от десети-

летия на социални катаклизми, брутално насилие, нищета и мизерия. 

Такъв в Китай е периодът на „Културната революция”. Тогава значителни 

части от комунистическия елит и в частност Дън Сяо Пин дълги години са 

подложени на насилие. И се поучават от „грешките” си! Дън Сяо Пин и не-

говите съмишленици, които в най-ранния период след завземането на власт-

та и националния капитал, строят ресторанти и луксозни заведения и живеят 

в разкош и богатство, след „Културната революция” пропагандират и нала-

гат сред комунистическия елит скромност, дисциплинираност и висока 

морална мотивираност към управлението на страната и в частност – иконо-
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миката.172 Впрочем, в България високите морално-волеви качества на кому-

нистическият елит, който успешно извършва трансформацията на патриар-

халното българско общество в капиталистическо също в голяма степен се 

дължат на това, че в продължение на десетилетия този елит е подложен на 

насилие, преди да вземе властта и собствеността над средствата за произ-

водство. 

Ще има ли китайският комунистически елит енергията, дисциплината, 

мобилизацията и  т.н. за да извърши нова мирна и сполучлива трансформа-

ция на икономиката и на политическата система – ето това е въпросът! 

Предстоящата в близките едно, две десетилетия трансформация и на иконо-

миката, и на политическата система в Китай, е голямо рисково поле не само 

за Китай, но и за целия свят. 

Има още един много важен рисков фактор за бъдещото социално-

икономическо развитие на Китай. При това този фактор е съдбоносен не 

само за Китай, но и за съдбата на цялото човечество. Става дума за това, че 

в момента Китай се превръща в нов център на световната търговия. Между 

него и стария център на световната търговия – САЩ, се зараждат остри про-

тиворечия. Тези противоречия добиват глобален характер и носят рискове от 

Трета световна война. 

Този проблем разглеждаме в Приложение №5.173 

 

Обобщение на осма глава: Историческият континуитет на Китайската 

цивилизация. Възходът на Китайската цивилизация в съвременността. 

                                                 
172 Първото данцибао, с което започва културната революция, е написано от студенти, про-

тестиращи, че в преподавателския стол на университета менюто е от сто ястия, а на тях им 

се полагат само две купички ориз дневно. 
173 Виж Приложение №5 Движението на Запад на центъра на световната търговия. Четирите 

етапа в еволюцията на световния пазар, според теорията на Владимир Пантин и рисковете 

от световна война. 
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 * Китайската цивилизация e с най-продължителен континуитет в 

историята на човешката цивилизация. Тя възниква в средното течение на 

голямата плавателна река Хуан-хъ. За около две хилядолетия тя „покрива“ 

широки територии по цялото поречие на тази голяма река и постепенно обх-

ваща водосборния район и на още по-голямата река Янд-зъ. 

* В периода на първата локална китайска цивилизация – Шан-Ин, ловът 

и риболовът осигуряват значителна част от прехраната. Започват първите 

опити за регулиране на приливите и отливите на Хуан-хъ. 

 * Ядро на генотипа на Китайската цивилизация от епохата на втората 

династия – Джоу, е нейната духовна култура и религиозни вярвания. 

Именно в този период е създадено духовно богатство – класическа литера-

тура, която е основа на обучението от тогава до Новото време по филосо-

фия, етика, политология и  т.н. Тази класическа литература е най-

устойчивият и здрав фундамент на китайската душевност и китайския ман-

талитет. 

 * Китайската народност е обединена в единна империя от легендар-

ния император Цин Ши-Хуанди. Предходните империи на Шан-Ин и Джоу, 

обединяват значителна част от населените с китайци области, но далеч не 

всички. А и китайските племена от различните области нямат чувство за 

единна народностна принадлежност. Цин Ши-Хуанди из основи променя 

китайското общество и го „хомогенизира”. 

* При династия Хан, както генотипа, така и фенотипа на Китайската ци-

вилизация претърпяват съществени изменения. Но като цяло исторически-

ят континуитет на Китайската цивилизация се запазва. Народността „хан” 

се „устройва” в нови територии с различен релеф и природо-климатични 

условия. Нейната материална и духовна култура е толкова силна, че в по-

голяма или по-малка степен „претопява” културата на северните номади и 
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високо развитите цивилизации от юга. На свой ред Китайската цивилизация 

запазвайки своята специфика се обогатява от културата на включилите се в 

нейната орбита народи. 

 * Важна особеност на Китайската цивилизация е, че при нея тенден-

цията на централизация на властта и поземлената собственост доминира 

над тенденцията на тяхната децентрализация. 

 * Специфика на Китайската цивилизация, която се запазва през цяло-

то Средновековие и след това е ниската цена на човешкия труд. Именно с 

това най-често се обяснява застоят в развитието на технологиите в Китайс-

ката цивилизация след XIII век. 

* В средата на XIX век Китай е поставен в полуколониялна зависимост. 

Този статут на Китайската цивилизация продължава почти цял век – до 1949 

год., когато китайската комунистическа партия побеждава във войната сре-

щу Гуоминдана. От този момент нататък Китай е напълно суверенна стра-

на. 

* Китайската народна република се определя като „социалистическа” 

страна. Всъщност тя е една от страните, в които капиталистическия начин на 

производство се утвърждава в рамките на съветския държавен капитализъм. 

Този тип обществено устройство е автохтонен за китайското общество и в 

голяма степен определен от генотипа на Китайската цивилизация. 

* Китай се превръща в нов център на световната търговия. Между него 

и стария център на световната търговия – САЩ, се зараждат остри проти-

воречия. Тези противоречия добиват глобален характер и носят рискове от 

Трета световна война. 

 

ключови думи: Китайска цивилизация, исторически континуитет на Ки-

тайската цивилизация, етнос и народност „хан”, фенотип и генотип на Ки-
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тайската цивилизация, религиозни обряди, култа към предците, тенденции 

на централизация и децентрализация, китайска класическа литература, ди-

настии на Китайската империя, ниско и високо седящи култури, социални 

трансформации в Китай 
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Глава девета: Възникване, развитие и упадък на ислямската цивили-

зация. 

 

1. Възникване на ислямската цивилизация 

Ислямската цивилизация е една от основните човешки цивилизации. Тя 

съществува вече четиринайсет века. Обхваща държави с компактно населе-

ние в значителни части от Азиатския и Африканския континент. Държави, в 

които традиционната религия е исляма има и в Европа – например Босна и 

Херцеговина, Косово, Татаристан в Руската федерация и др. В редица евро-

пейски страни, например в България, има значимо мюсюлманско малцинст-

во. В едни от най-големите европейски страни – например Германия, Фран-

ция и др. има многомилионни мюсюлмански емигрантски общности. В про-

дължение на много векове ислямската цивилизация е в челото на човешкия 

прогрес.174 След XVI век тя изпада в “летаргичен сън”. Западноевропейската 

цивилизация добива икономическо, технологично и военно превъзходство и 

колонизира ислямския свят, подлагайки неговите природни ресурси и насе-

ление на жестока експлоатация. 

През втората половина на ХХ век избухват множество освободителни ре-

волюции. Понякога тяхна идеология е исляма. Но по-често идеологията им е 

някаква форма на “национален комунизъм”. Западноевропейската колони-

алната система се разрушава. По стечение на обстоятелствата най-богатите 

на въглеводороди – нефт и природен газ, територии, са разположени в ис-

лямски държави. Това е един от факторите за “ислямското възраждане” в 

                                                 
174 Според ислямските историци от 7-ми до 16-ти век. Според Ф. Бродел исляма кристали-

зира като самобитна цивилизация едва през 8-ми, дори 9-ти век. Той определя апогеят на 

исляма между VIII и XII векове. От  XIII век, според него ислямската цивилизация губи 

лидерските си позиции. Но, това не означава, пише той, че ислямът е загинал като цивили-

зация. Означава само, че започва да закъснява спрямо Европа. Което става видимо след 

европейската индустриална революция. (Ф. Бродел, Граматика на цивилизациите, Из-

ток/Запад, С., 2014 г., стр. 121) 
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съвремеността. Саудитска Арабия, най-богатата на въглеводороди страна в 

света е сунитска държава, в която държавна религия е една от формите на 

религиозен фундаментализъм - уахабизма.175 В момента над 1 млрд. души 

изповядат исляма. Тоест, всеки четвърти човек принадлежи към ислямската 

цивилизация. 

Думата “ислям” означава послушание, подчинение на Господа. Религиоз-

ната доктрина на исляма е създадена от арабина Мохамед. Той е роден в гр. 

Мека през 570 год. сл.Хр. Произхожда от клан на най-благородното арабско 

племе - курайшите. Има нещастно детство, тъй като баща му умира още 

преди той да се роди, а майка му умира, когато той е на шест години. За него 

се грижи чичо му по бащина линия Абу Талиб. Тъй като техният клан не е 

богат, Мохамед е принуден още от детството си да си изкарва хляба. Поради 

което остава неграмотен. 

Мохамед е личност с невероятни качества. Изключително впечатлите-

лен, паметлив, любознателен, дисциплиниран, трудолюбив, инициати-

вен, отговорен и пр. Освен това е с представителна външност и силно раз-

вит естетичен вкус. Участвайки в керванната търговия на своя клан, той се 

запознава с обичаите и вярванията на много племена, народи и империи. 

Въпреки че не е грамотен, той добре познава религиозните доктрини на 

юдаизма и християнството. 

Когато е на 25 години Мохамед получава предложение за женитба от бо-

гатата, значително по-възрастна от него вдовица Хатиджа, чиито кервани 

той води. Бракът му променя неговото социално положение и той влиза в 

“клуба” на меканската аристокрация. Петнайсет години Мохамед води без-

метежен живот. Но го сполетява най-голямото нещастие за един арабин. 

                                                 
175 Уахабизмът е религиозно учение създадено от шейх Мухаммад ибн Абд ал-Уахаб през 

18-ти век. 
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Умират двамата му синове. За един арабин синовете са най-голямото му бо-

гатство. Защото те са защитници на семейството и ценна работна сила. 

Престижът на арабина се определя от неговите синове. Именно затова, кога-

то му се роди син, той сменя своето име и започва да се нарича по името на 

сина си – Абу Талиб, означава баща на Талиб. 

Смъртта на синовете е душевна катастрофа за Мохамед. Той не може да 

разбере защо съдбата, или боговете, след смъртта на баща му и майка му в 

най-ранната му възраст, сега отново го наказват по този най-мъчителен на-

чин. Мохамед изпада в тежка депресия. Той се усамотява в една пещера на 

близката планина Хира. Води живот на отшелник. Рядко се появява в Мека. 

Страни от предишните си приятели - аристократи. Той преосмисля своя жи-

вот, търси истината за света и човешката съдба, за смисъла на живота, за 

праведния живот и почитта към боговете, за доброто и злото. Тази усилена, 

наситена емоционално, умствена дейност води до екстаза на “просветлени-

ето”. Тъй като тогава осмислянето на проблемите за живота и смъртта, за 

смисъла на живота, за доброто и злото в тази епоха неизменно стават в ре-

лигиозна форма, то и просветлението на Мохамед също приема религиозна 

форма. Богатите му знания на юдаизма и християнството, великолепното 

познаване на хората и природата, личните му страдания в крайна сметка го 

водят до убеждението, че той е избран от единствения Бог да бъде пророк и 

да обедини арабските племена. Тоест, лишил го от синове, Господ го “бла-

гославя” да бъде пророк, да бъде “баща” на всички араби, а след това и на 

цялото човечество. 

Мохамед се връща в Мека. Споделя с Хатиджа за своето просветление. Тя 

безрезервно го приема за Пратеник Божи, за Пророк. След това Мохамед 

споделя своите видения с най-близките си роднини, а впоследствие започва 

да проповядва и сред останалите меканци. Последователите му започват да 
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записват изразените в стихове негови видения и така започва създаването на 

Корана – словата на единствения Господ, предадени на последния пророк – 

Мохамед от Арахангел Габраил. 

Според исляма, чрез пророците Адам, Ной, Авраам, Мойсей и Исус, Гос-

под е изпращал на човечеството своето послание. Но хората бързо забравяли 

Божието послание. Мохамед е последния пророк, който носи това послание 

на хората. И поради това е най-великия пророк. Божието послание трябва да 

стигне и да се приеме от всички хора. 

Животът на Мохамед, личните му страдания и “просветлението”, което 

той получава се “пресичат” по подходящ начин с обективните тенденции в 

живота на арабите от неговото време. Какви са тези тенденции? 

Арабския полуостров е огромна територия състояща се основно от пусти-

ни. Тя е рядко населена. Редките оазиси се населяват основно от араби, кои-

то се занимават със скотовъдство, земеделие и търговия, евреи, които се за-

нимават със земеделие, занаяти и търговия, бербери и други малобройни 

народности. Арабите, обитаващи пустините живеят в условията на родово-

общинния строй. Те живеят по кланове, които повече или по-малко са обе-

динени в племена. Арабите са войнствени и много често между клановете се 

водят битки за пасбища, кладенци и пр. Арабската култура в голяма степен е 

“просмукана” от по-древните цивилизации, които са съседни на арабите – 

цивилизациите на Месопотамия, Средиземноморските цивилизации, циви-

лизациите на Анадола и пр. Ф. Бродел привежда редица примери за “заимст-

ване” на обичаи, един от които е забелязанната от Е.Ф. Готие еднотипност 

на арабското облекло с това на древните вавилонци, описано от Херодот.176 

И заключава: “Това са детайли; но техния език е ясен: мюслманската циви-

лизация, също като западната, е производна цивилизация, от втора степен, 

                                                 
176 Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, изд.”Изток/Запад, С., 2014 год., стр. 90 
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ако се изразим с термина на Алфред Вебер. Тя не се е изградила от нищото, 

а върху същината на онази пъстра и много оживена цивилизация, която я е 

предшевствала в Близкия изток. Следователно биографията на исляма не 

започва с пророчествата на Мохамед или през десетината годии на първите 

мълниеносни завоевания (632-642). В действиетлност нейното начало е в 

безкрайната история на Близкия изток.”177 А самобитна цивилизация, според 

Ф. Бродел, исляма става едва от средата на VIII век, когато арабския халифат 

достига чрез завоевания граници, които впоследствие малко се променят и 

включва в себе многобройни народи. Тези територии и това разнородно на-

селение се превръщат в ислямска цивилизация, благодарение на - „Обратът 

на Абасидите: едва към средата на VIII в. се отбелязват решителни промени 

в полза на една широка политическа, социална и скоро интелектуална про-

мяна, когато халифатът преминава към династията на Абасидите и тяхното 

черно знаме замества бялото знаме на Омеядите.“.178  

По времето на Мохамед родовото общество на арабите е в разложение. 

Керванната търговия, в която участва родовата аристокрация съсредоточава 

в нейните ръце значими богатства. Появяват се градове, които са център на 

занаяти и търговия, включително и междуконтинентална. Мека е един от 

тези градове. Меканските благородници инвестират натрупаните богатства в 

керванна търговия. Те имат редовни сношения с пазарите на Византия, Пер-

сия и Египет. Въпреки че Мохамед е от беден клан на най-благородното 

арабско племе – на курайшите, той отлично разбира неговите интереси за 

забогатяване. И което е по-важно – той има стратегически поглед за разви-

тието на тези интереси. Меканската родова аристокрация е с ограничен кръ-

гозор. Тя е направила сполучлива инвестиция на усилия и пари, като е пост-

                                                 
177 Пак там, стр. 91 
178 Пак там, стр. 123 
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роила Мека в място, което е кръстопът на керванни пътища. Това място е 

малък оазис, “обгърнат” от планини и така защитен от пустинните ветрове. 

От планината извира малка рекичка, която осигурява вода за ограничено 

земеделие и за транзитно преминаващите кервани. Курайшите се възползват 

от тази сполучлива инвестиция. Но – нищо повече! Единственото допълни-

телно усилие, което те правят, е в центъра на града да създадат светилището 

Кааба. В него те поставят камък, който Авраам, преминавайки по тези места 

е подложил през нощта под главата си.179 В обградения с нисък каменен зид 

двор на светилището различните племена и кланове полагат идоли на своите 

племенни богове. И преминавайки с керваните през Мека, всеки клан се мо-

ли на своя бог. А един месец в годината, се прави голям пазар, на който 

всички арабски племена пристигат в Мека на поклонение на своите богове. 

Така че курайшите несъмнено са отлични търговци, правещи сполучливи 

инвестиции. Но техния начин на мислене е в рамките на родовото общество. 

И затова те не могат да осъзнаят своите стратегически класови интереси и 

потенциала на арабските номадски племена – военен и културен. А той, как-

то се оказва впоследствие, е огромен. Трябвало е да се появи човек, който да 

осмисли арабския потенциал. Да създаде идеология, чрез която да тушира 

племенните и клановите различия, да създаде чувство за единство и народ-

ностно самосъзнание, да мобилизира номадите за завоевания. Тоест, необ-

ходимо е било да се появи лидер, който да оглави антиродова класова ре-

волюция на арабите. 

И той се появява! Поради изключително високите си личностни качества, 

поради трагичната си съдба, Мохамед става лидер на революция рушаща 

основите на родовото общество. Благодарение на тази революция курайши-

                                                 
179 Такава е легендата. Но е напълно възможно това да е действително така. 
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те, от господари на един пустинен град се превръщат в господари на по-

голямата част от цивилизования свят. 

Парадокса е в това, че в началото на проповедническата дейност на Мо-

хамед курайшите се отнасят крайно враждебно към него. Те му се подигра-

ват, оскърбяват го, подучват децата си да хвърлят камъни по него. Основни-

те причини за омразата са: 

а) Проповядвайки, че той е последния пророк на Господ, Мохамед изиск-

ва от курайшите да разрушат всички идоли в двора на Кааба. Това за тях е 

абсолютно недопустимо, защото силно засяга техния търговски интерес. 

Един от мотивите за идването на племената в Мека е именно поклонението 

пред техните идоли. От тяхна гледна точка искането на Мохамед ще доведе 

до загуба на пари. 

б) Изисквайки от тях да го признаят за пророк, Мохамед фактически изя-

вява претенция за власт. А курайшите не са свикнали някой да е над тях, 

някой да им е господар. От тяхна гледна точка претенциите на този беден 

сирак, влязъл в техните кръгове единствено чрез брака си с много по-

възрастната от него богата вдовица и наказан впоследствие от боговете със 

смъртта на своите синове, са абсурдни. Кой е той, че да има претенции за 

власт над нас, се възмущават курайшите. 

в) Силна вражда предизвиква в курайшите и съдържанието на проповеди-

те на Мохамед. В тях той провъзгласява, че в очите на Бога всички хора са 

равни, независимо от племенната им принадлежност, от това дали са бедни 

или богати, благородници или простолюдие, черни или бели и  т.н. Тази ос-

новна теза на исляма е в пълно противоречие с кланово-родовия начин на 

мислене на курайшите. 

г) Най-лошото, от тяхна гледна точка е, че Мохамед им причинява пряк 

материален ущърб. Той проповядва сред бедните и робите и създава свои 



308 

верни последователи, готови да жертват живота си за него. Приелите исляма 

роби, отказват да се подчиняват на своите господари. А за тях курайшите са 

броили пари. Нищо чудно няма в това, че техните господари подлагат отказ-

ващите да се подчиняват роби на изтезания, бичуване и най-различни мъки. 

Преследванията на приелите исляма роби толкова се засилват, че Моха-

мед ги съветва да се преместят в други краища, за да се спасят от гнета. Мю-

сюлманите (основно роби, но също и такива с благородно потекло) замина-

ват в Етиопия която е християнска страна. Етиопския цар ги взема под своя 

закрила, след като се уверява, че тяхната вяра е неговата вяра. Тук е мястото 

да отбележим - Мохамед винаги подчертава, че неговата вяра е вярата на 

Авраам, Мойсей и Исус. Така че нищо чудно няма, че единобожието на мю-

сюлманите да се възприема от етиопския цар като идентично с неговото 

християнство. Когато изпратените от курайшите преследвачи пристигат и 

искат да си върнат робите, те получават отказ. Така че първото бягство 

(Хиджра) е успешно. 

Преследванията, обаче на мюсюлманите не се прекратяват. Колкото по 

силна става обединената около Мохамед фракция, толкова в по-голяма сте-

пен курайшите виждат в нея опасност за своята власт. Настъпва времето за 

второто бягство (Хирджата на 20 септември 622 год.) на мюсюлманите. Как 

се стига до нея? 

Славата на пророка Мохамед вече се носи из целия Арабски полуостров. 

Знаейки за враждата на Мохамед с благородниците от неговото племе, мно-

го други номадски племена го канят да се присъедини към тях, предлагат му 

да го осиновят. Но той не бърза и търси племе с необходимия икономичес-

ки и военен потенциал. Чичо му Абу Талиб започва преговори с предста-

вители на арабски племена от град Ятриб (Медина). При едно от следващите 

посещения на ятрибци в тържествен ритуал Абу Талиб прехвърля клановите 
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си права и задължения над Мохамед на ятрибците. Мюсюлманите започват 

поетапно да се изтеглят към Ятриб. Мохамед остава последен. Живота му е 

висял на косъм, но и той успешно стига до Медина. 

В Ятриб Мохамед започва държавно строителство. В началото мюсюлма-

ните са орда, която се занимава с грабежи по керванните пътища. Като 

предпочитат на грабят керваните на курайшите.180 С течение на времето тази 

орда става ядро на огромна империя. Превръщането на ордата в държава 

преминава през много “премеждия”. Мохамед се доказва като гениален иде-

олог, поет, държавник и военен вожд. Неговият триум е, когато начело на 

десетхилядна войска, покачен на бяла камила той влиза сам в Мека, отива в 

светилището Кааба покланя се на светинята – черния камък, и собствено-

ръчно разрушава тристате идола. Мохамед пощадява живота на личните си 

врагове от лагера на курайшите. Нещо повече – той ги инкорпорира в съста-

ва на новата държава. И те стават ядро на новото имперско благородническо 

съсловие. 

Войнствените мюсюлмани започват своите завоевания. До средата на ос-

ми век те завладяват огромни територии и установяват териториален кон-

такт с китайската империя, с индийските княжества и с европейските кралс-

тва.  

За да разберем предпоставките за тази „мълниеностност“ (квалификация 

на Ф. Бродел) на мюсюлманските завоевания, трябва да обърнем внимание 

на следното: 

                                                 
180 Понятието “орда” в науката е много точно определено. И в него няма никакъв отрицате-

лен смисъл, характерен за масовото съзнание. Орда означава обединени около харизмати-

чен водач авантюристични личности от най-различен племенен, народностен, социален, 

расов и пр. произход, които отказват да се впишат в съществуващото обществено разделе-

ние на труда и се борят за власт и богатство, най често използвайки грабежа. В зависимост 

от обстоятелствата, от личностните качества на харизматичния вожд и на последователите 

му, тази орда може да загине. Но може и да спечели, ставайки благородното съсловие на 

нова империя. Повечето от световните империи имат своя произход от орди. Такива са нап-

ример римската империя, монголската империя, османската империя и пр. 
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Арабският полуостров е „лепнат“ до два основни съперничещи си центъ-

ра на глобалната цивилизация – Византия и Иран. Походите на Александър 

Македонски (334-331 год.) поставят на колене Персийската империя и мно-

жеството други княжества и ханства в Мала Азия и Средна Азия. В резултат 

на което управляващите елити на обширните пространства на Мала Азия и 

на Средна Азия в продължение на много векове, до арабското нахлуване, са 

с гръцки произход, или са под влияние на елинската култура. Народните 

маси, обаче се придържат към традиционните си вярвания и обичаи и като 

цяло са настроени враждебно към своите гръцки господари. Ето защо те 

винаги подкрепят въстания, или завоевания насочени срещу гръцките елити. 

Под една или друга форма Персийската империя е възстановявана и винаги е 

противотежест на гръцката цивилизация. Народните маси на територията на 

днешна Сирия (634 год.) и Египет(639 год.) посрещат благосклонно арабс-

ките завоеватели. Най-малкото - масите не подкрепят своите господари. За-

щото възприемат тези господари като чужденци. Персия, изтощена от ве-

ковните си борби срещу Рим и Византия също пада сравнително бързо (642 

год.). 

Ф. Бродел изброява няколко причини за успеха на арабските завоевания. 

Но акцентира на една от тях – религиозната и моралната близост между за-

воюваните народи и арабите, „много древна, плод на дълго съжителство“. 

„Тази нова религия, пише той, която Мохамед създава, се появява на са-

мия този кръстопът на Близкия Изток, следвайки дълбокото си призвание, в 

съгласие със своя дух. През пролетта на своята експанзия ислямът просто 

връща живота на древна източна цивилизация, която е великият персонаж в 

тази авантюра, поне за „втора колона“ на къщата, която се строи (първата 

очевидно е самата Арабия). Тук става въпрос за солидна цивилизация, изг-

радена върху много богати области, в сравнение, с които Арабия изглежда 
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доста бедна. Съдбата на исляма ще бъде в известен смисъл да даде нов тла-

сък на тази стара цивилизация по нова орбита, да я изнесе в нов диапа-

зон.“181 

„Вплитането“ на ислямската доктрина, ритуали, вярвания и пр. сред на-

родните маси на Близкия Изток, Средна Азия, Югоизточна Азия, Африка и  

т.н. не става по еднакъв начин. Колкото и да е парадоксално, но раздвоява-

нето на исляма на две фракции – сунити и шиити, изиграва положителна 

роля, разширява възможностите му за вписване сред различните евразийски 

и африкански народи. Ето как журналистът Ришард Капушчински обяснява 

индоктринирането на исляма сред иранските народи по време на арабското 

завоюване. 

„По това време Иран, изтощен, разорен от вековните войни с Византия, 

току що е завладян от арабите, които започват да налагат новата вяра – ис-

ляма. До този момент иранците са имали официална религия (зороастризма), 

свързана с господстващия режим (на Сасанидите), а сега се опитват да им 

натрапят друга официална религия, свързана с новия (при това чужд), гос-

подстващ режим – сунитския ислям. Нещо като от трън, та на глог. 

Но точно тогава в Иран се появяват изтощените, бедни, нещастни шиити, 

които носят белезите на всички преживени страдания. Сега иранците науча-

ват, че шиитите са мюсюлмани, при това (както сами твърдят) – единствени-

те истински мюсюлмани, единствените носители на чистата вяра, за която са 

готови да дадат живота си. Е, добре – питат иранците, а вашите братя, ара-

бите, дето са ни покорили? Братя ли? – възкликват възмутени шиитите. – Та 

те са сунити, узурпатори, те ни преследват. Убиха Али и заграбиха властта. 

Не, ние не ги признаваме. Ние сме в опозиция! След това изявление шиитите 

                                                 
181 Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, изд. Изток/Запад, С., 2014 год., стр. 93-95 
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питат могат ли да си починат след мъчителното дълго пътуване и молят за 

стомна студена вода. 

Това изявление на босоногите пришълци кара иранците да се замислят. 

Аха, значи можеш да бъдеш мюсюлманин, но не е задължително да си мю-

сюлманин на страната на режима. Нещо повече, от това, което казват, изли-

за, че можеш да бъдеш опозиционер мюсюлманин. И че тогава даже си по-

добър мюсюлманин! Харесват им бедните, онеправдани шиити. По това 

време иранците също са бедни и онеправдани. Разорени са от войната, а в 

страната им се разпорежда завоевателя. Затова те бързо намират общ език с 

изгнаниците, които търсят тук убежище и разчитат на гостоприемство, за-

почват да се вслушват в техните проповеди и най-сетне приемат тяхната 

вяра. 

В тази умела маневра намират израз цялата интелигентност и независи-

мост на иранците. Те притежават особено умение да запазват независимост-

та си в условията на зависимост…..Така постъпват и тогава, когато ги завла-

дяват арабите. Искате да имате ислям – казват те на своите окупатори, - ще 

имате ислям, но в наша, национална форма, в независимо, бунтовно издание. 

Това ще бъде вяра, но иранска вяра, в която ще намерят израз нашият дух, 

нашата култура и нашата независимост.“182  

Териториалният контакт на арабския халифат с китайската империя в 

Средна Азия води до военен сблъсък. Битката между халифата и империя 

Тан при река Талас (751 год.) е спечелена от двукратно превишаващите по 

брой китайците, араби. Но те преценяват, че експанзията им на изток е непо-

силна. В крайна сметка се стига до установяване на равновесие на амбиции-

те на двете империи. Съперничеството им от военно се превръща в култур-

                                                 
182 Капушчински, Ришард, Императорът/Шакиншахът, изд. “Христо Г. Данов“, Пловдив, 

1990 год., стр. 232-234 
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но. Това културно съперничество обогатява и двете страни. Междувременно 

арабските завоевания се простират и по долината на река Инд. С което ис-

лямската цивилизация навлиза в пространството и на другата мощна, далеч-

на цивилизацията – тази на Индия. В другата посока – на Запад, в Европа, 

ислямът завоюва Пирeнейския полуостров още през 711 год. Прави няколко 

опити да завладее Европа от запад. Но през 732 год. загубва много важната 

битка при Поатие. Между исляма и западноевропейските крале и феодали се 

установява равновесие. Несполучлив е опитът да се завладее Европа и от 

Изток.183 Така че през осми век се постига равновесие и на Запад. И ислямс-

ката цивилизация териториално свързва Изтока и Запада. Тя се превръща в 

посредник, в мост на културните, научните, технологичните, военните и пр. 

постижения на тези два региона. 

  

2. Приносът на ислямската цивилизация като „посредник” между 

Изтока и Запада 

Вече отбелязахме самобитния характер на ислямската цивилизация. Тя 

заимства много от чертите си от древната сириакска цивилизация, от гръко-

римската цивилизация и от обичаите и традициите на арабските племена.184 

Но заимствайки, в същото време ислямът „преработва“ вярванията, обичаите 

и традициите на тези различни цивилизации и на практика създава нова, 

качествено различна цивилизация. Тази нова цивилизация е заредена с при-

същата на всяка нова цивилизация жажда за знания. „Всмуквайки“ знания-

та на старите средиземноморски цивилизации, използвайки достиженията на 

китайската, индийската и др. цивилизации, ислямската цивилизация в про-

                                                 
183 При обсадата на Константинопол от арабите през 717-718 год. решително за разгрома им 

е участието на българските войски водени от кан Тервел. 
184 „Не е ли вярно, пише Ф.Бродел, че ислямът си запазва основата на древни, архаични 

общества, в които религиозните ритуали продължават неизменно, както и другите социални 

жестове, както и останалото от самия живот?“. Цит. произв., стр. 99. 
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дължение на много години е в челото на човешкия прогрес. Възходът на 

нейната култура започва с управлението на абасидската династия. Тя произ-

хожда от чичото на Мохамед – Ал-Абас. В продължение на пет столетия – 

от 750 год. абасидската династия осигурява добър социален ред и чудесни 

условия за развитие на изкуството, науката, технологиите, производителните 

сили като цяло. В този период ислямският свят се разцепва политически, а 

впоследствие и раздробява. Но абасидският халифат с център гр. Багдат 

остава голям и мощен. Той осигурява в продължение на няколко столетия 

относително спокойствие и добри условия за развитието на търговията и 

културата по цялата си обширна територия. 

На територията на абасидския халифат, а и на териториите на останалия 

ислямски свят трайно се утвърждава кораничното изискване (илм) на стре-

меж към знание. Започва усилено превеждане на арабски на културните и 

научни постижения на Египет, Вавилон, Персия, Индия, Китай и не на пос-

ледно място – на елинската цивилизация. Важна предпоставка за това е фак-

тът, че при битката при река Талас арабите пленяват много китайски занаят-

чии. Те бързо развиват в халифата производството на хартия. Възниква една 

нова професия, бързо усвоена от арабите – уаракин. Тоест, това е занаятчия, 

който се занимава с производството на хартия. В сферата на неговата дей-

ност влиза и преписването на ръкописи и поддържането на книжарници, 

където се продават книги. В най-големите градове на исляма Багдат, Дамаск, 

Кайро, Гранада, Фес, Самарканд и др. разпространението на книжнината 

става по два начина: а) чрез сергии, които се срещат така да се каже на всеки 

ъгъл; б) Чрез книжарници, които са разположени в просторни помещения и 

са концентрирани в определени квартали. В края на IX век известният мю-

сюлмански учен Ал-Якуби, преброява над сто книжарници в квартала Уадах 
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в Багдат.185 Писателската дейност – преди всичко поезия, истории на хали-

фи, авантюристи и герои е широко разпространена. Развива се и библиотеч-

ното дело. Библиотеките са два вида – частни и обществени. Джамиите и 

другите учебни центрове създават библиотеки, достъпни за всеки. За разме-

ра на библиотечното дело показателни са следните факти. Библиотеката Ха-

заин ал-кусу в Каир е разположена в 40 стаи, някои от тях пригодени за че-

тене, други за преписване, трети за подвързване и  т.н. В нея се съхраняват 

1600000 ръкописа. Когато гр. Багдат е превзет и разрушен от монголите през 

1258 год. в него е имало 36 обществени библиотеки. Друго нещо, необходи-

мо да се отбележи е, че книгите са били много скъпи. Освен труда на пре-

писвача, в цената на книгата е влизала кожената й подвързия. А също и тру-

дът на художниците, ако в нея има миниатюри. От тази гледна точка е ясно, 

колко голяма е просветителската дейност на халифите и на религиозния култ 

по създаване на общодостъпни библиотеки.  

Много успешно се развива и образованието. Образователните институ-

ции от различните равнища се създават с цел изучаване и тълкуване на Ко-

рана. Но тяхната роля далече надхвърля тази цел. В началото обучението в 

ислям се извършва в джамиите. Впоследствие се създават и по-висши учи-

лища за изучаване на исляма – медресе. Първите медресета са създадени 

през XI век. Появявят се и университетите. Първият е университета Ал-

Азхар в Кайро, основан през 970 год. н.е. В университетите освен религия се 

изучавали още логика, метафизика, философия, математика, физика, астро-

номия, реторика, и изработването на инструменти. Започват опити да се кла-

сифицира знанието. Създават се енциклопедии, справочници, речници, геог-

рафски наръчници и пр. 

                                                 
185 Сардар, Зияуддин, Зафар Аббас Малик, Представяме ви Мохамед, изд.“Апострофи“, 

2002 г., стр. 81 
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Ислямската образователна система несъмнено има оригинален и самоби-

тен характер. Но в същото време в нея е силно влиянието на елинската кул-

тура, а също и на много по-древната китайска образователна система. От 

своя страна ислямската образователна система оказва силно влияние на об-

разованието в Западна Европа. В университетите на ислямска Испания са 

идвали на обучение много западноевропейски духовници и монаси, които са 

пренасяли наученото в испанските университети навсякъде в Европа. Запад-

ноевропейското университетско образование възниква под прякото влияние 

на ислямското университетско образование. Отделно трябва да се отбележи, 

че произведенията на Платон, Аристотел и другите древногръцки философи 

са преведени на латински от преводите им на арабски език.186 

Огромно е влиянието на ислямската цивилизация за развитието на запад-

ноевропейската наука. На първо място трябва да подчертаем въвеждането в 

западноевропейската наука на арабските цифри и нулата – непознато за 

европейците понятие. Арабските цифри, заимствани в ислямския свят от 

Индия позволяват бурно развитие на математиката. Алгебрата и логарит-

мите са открити от Ал-Хауаризми (починал през 850 год. н.е.). Неговата 

„Книга за наследството“ изиграва най-важна роля за утвърждаване 300 го-

дини по-късно в западноевропейската наука на тази нова математическа на-

ука и метод. Друг ислямски учен – Абдул Уафа (починал през 997/8 год. 

н.е.) разработва тригонометрията и сферичната геометрия, построява табли-

ците на синусите и тангенсите. Известният поет Омар Хаям (починал през 

1123 год. н.е.) се занимава с уравнения от трета и четвърта степен, като из-

                                                 
186 Произведенията на древногръцката култура са преведени от гръцки на арабски от монаси 

несторианци, които са обитавали завладените от исляма страни. Тъй като исляма е толеран-

тен към народите на „книгата“ – тоест на Библията, несторианците по естествен път се 

включват в развитието на ислямската цивилизация. Ислямската философия, мистицизъм и 

пр. дължат много на тези преводи. Защото ислямските философи и мистици „всмукват“ 

твърде много от неоплатонизма на древногръцката култура. 
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ползва пресичането на конуси. Бурното развитие на математиката се отразя-

ва и на развитието на геометрията. Ал-Хауаризми открива кръглата форма 

на земята. Абдул Уафа открива вариациите в движението на Луната. Ал-

Батани измерва с необикновена точност продължителността на слънчевата 

година и обиколката на земното кълбо. Ал-Бируни обсъжда въртенето на 

земята около оста й. Построени са много обсерватории, в които се наблюда-

ва движението на планетите и звездите. Изготвят се звездни каталози и аст-

рономически таблици. Най-известните обсерватории са в Марага, Дамаск, 

Севиля, Самаркант и др. Някои ислямски автори допускат планетарните мо-

дели, създадени в ислямски обсерватории да са познати на Коперник и да 

имат роля в изработването на неговия модел на слънчевата система.187 

В ислямската цивилизация успешно се развива химията и биологията. 

Най-значимите постижения са: 

 Абу Бакр ал-Рази (починал през 935 год. н.е.) прави квалификация на 

химическите субстанции. Той ги разделя на три вида – минерални, расти-

телни и животински. Определя, че обмяната на веществата в човешкото тяло 

се извършва на основата на химически реакции. 

 Ал-Маджрити (починал през 1007 год. н.е.) доказва принципа за за-

пазване на масата при химическите реакции. Впоследствие, след 900 год. 

този закон е преоткрит от Лавоазие. 

 Джабир ибн Хайан (починал през 813 год. н.е.) открива дестилацията, 

като средство за пречистването на водата, открива методи за получаване на 

сярна киселина, сода каустик, нитрохидрохлорна киселина, която разгражда 

метали, открива живака и изобретява редица лабораторни апарати. 

                                                 
187 Сардар, Зияуддин, Зафар Аббас Малик, Представяме ви Мохамед, изд.“Апострофи“, 

2002 г., стр. 102 
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 Ал-Джахиз (починал през 869 год. н.е.) описва строежа на животинс-

кото тяло. 

 Кемал ад-Дин ад-Дамири (починал през 1405 год. н.е.) прави опит за 

таксономия на животните, тоест за тяхната класификация по групи, съобраз-

но определени признаци. 

 Абу Бакр ал-Байтар написва учебник по ветеринарна медицина. 

Постиженията и откритията в областта на химията и биологията на ис-

ляма се използват през Средновековието и Ренсанса от западноевропейските 

учени. Тези постижения са много важни за създаването на западноевропейс-

ката наука. 

Значими са постиженията на исляма в областта на механиката, техника-

та и технологиите. 

Ал-Хазини през 1121 год. н.е. издава своята „Книга за равновесието на 

мъдростта“. В нея той изследва законите на механиката, на физиката и хид-

ростатиката, на теорията за твърдите тела, за лостовете и  т.н. Най-ценното 

твърдение в неговата книга, което за съжаление не получава по-нататъшно 

развитие чак до Нютон, е че съществува универсална сила, насочена към 

центъра на Земята. 

Тези и други постижения на ислямската наука се използват широко от за-

падноевропейските учени. Нещо повече, западноевропейската наука възпри-

ема и арабското звучене на понятията. Произходът на понятията азимут, 

зенит, надир, химия алкохол, алкален, арсеник и пр. е арабски. 

Забележителни са постиженията на ислямската цивилизация в обществе-

ните науки, на първо място в историята. Най-известните ислямски историци, 

написали значими творби по обща история са Ал-Табри, Ал-Масуди, Ал-

Асир, Ибн Халдун и пр. Техните творби и до сега са изключително ценен 
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источник на сведения. Успешно се развива психологията, учението за дър-

жавата и др. 

Голямо значение за развитието на историята и на обществените науки ка-

то цяло, имат пътеписите и записките на пътешественици по всички краища 

на евразийския континент и усвоените морета и океани. Това води до бързо-

то развитие на географията. Ислямската цивилизация е цивилизация на пъ-

тешествениците и мореплавателите. Тя е създадена от търговци, които със 

своите кервани от стотици, понякога хиляди камили пренасят товари от еди-

ния, до другия край на Стария свят. Камилата с основание се нарича „кораб“ 

на пустинята. Арабите са отглеждали едногърбите камили от хилядолетия. 

Едногърбата камила е едно от последните опитомени животни в древността. 

Непретенциозна е за храна и вода. В същото време има много голяма това-

роподемност – около 300 кгр. Отглеждането и използването на камилата 

като товарно и яздитно животно се е считало за висше изкуство, за висш 

„занаят“. Защото номадският бит, построен около отглеждането на едногър-

бата камила дава на арабите тяхната независимост, възможност за грабежи 

над уседналите народи, и оттегляне в безбрежието на пустините, извънред-

ната подвижност и бързина на техните армии и пр. 

Завоеванията на ислямския халифат освен в земен, превръщат мюсюлма-

нина и в морски пътешественик. Ислямската цивилизация „измайсторява“ 

лодката с триъгълно платно. Тази лодка може да се движи в нужната посока 

при различна посока на ветровете, и е ненадмината по морските и океански-

те пътища, чак до XV век. Ислямските мореплаватели трайно доминират в 

Червено море, Индийския океан и моретата и океаните на Югоизточна Азия. 

Благоприятен момент за тази доминация се явява отказът на Китай за разви-

тие на океанското корабоплаване. Защото в продължение на много векове 

Китай е имал потенции за развитие на забележително корабоплаване. Но 
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той, така да се каже „отстъпва“ океаните на ислямската цивилизация. Прак-

тическите нужди на сухоземните и морски пътешествия (основния мотив на 

които е търговията и завоеванията) е причина за бързото развитие на геог-

рафията. Мюсюлманските учени изработват карти на земната повърхност и 

на океаните и моретата. Моретата и океаните са разделени на квадрати, като 

се отбелязва ширината и дължината. В тези квадрати се посочват посоките 

на преобладаващите ветрове и приливно-отливните условия. През 848 год. 

н.е. е издадена една от първите ислямски книги с географско съдържание – 

„Пътища и царства“. Автор е Ибн Хордадбех. В книгата той дава описание 

на географията на мюсюлманския свят, на Китай, Корея и Япония. През 948 

год. н.е. Ал-Масуди издава една от най-известните географски енциклопе-

дии – „Златни поля и находища на скъпоценни камъни“. В нея освен геог-

рафската повърхност, той разглежда земетресенията и геоложките образува-

ния. Ал-Масуди има заслуги и за изследване на геоложката еволюция. Вър-

хът на мюсюлманската география е издадената през 1154 год. н.е. за пръв 

път в световната наука карта на сферата на Земята. Заслугата е на Ал-Идрис. 

В ислямския свят се издават и много географски речници и наръчници. Ав-

торът на наръчник за навигация, Ибн Маджид, е използван от Васко да Гама 

за лоцман в неговото пътешествие покрай нос Добра Надежда до Индия. 

Именно с това пътешествие се открива пътя на европейските мореплаватели 

към Южна, Югоизточна и Източна Азия. В това пътешествие несъмнено 

голяма е заслугата на ислямската географска наука и опита на ислямските 

мореплаватели. Тоест, ислямската цивилизация и в това отношение е пос-

редник между Изтока и Запада. 

От приложните науки най-развита е медицината. Във всеки голям ислям-

ски град има обществена централна болница. В Багдат има 60 болници. В 

болниците има аптеки, библиотеки, помещения за обучение на студенти по 
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медицина. Мъжете и жените се приемат в отделни крила. Развива се акушер-

ството. То е създадено от Ал-Рази (починал през 925 год. н.е.). Той издава 24 

тома медицинска енциклопедия. В нея се описват симптомите и начина на 

лечение на много болести, включително и наследствени. За пръв път в тази 

енциклопедия е описана дребната и едрата шарка. Има ценни материали за 

очните болести и пр. Друг известен ислямски медик – Ибн Сина (починал 

през 1037 год. н.е.) издава медицинска енциклопедия в 14 тома. Той квали-

фицира болестите, описва ги, дава причините за появата им, начина на леку-

ване, необходимите прости и сложни лекарства, нужната хигиена и пр. Ибн-

Сина разкрива заразния характер на туберкулозата, описва симптомите и 

усложненията при диабета. В продължение на 700 години неговата енцикло-

педия е най-ценният източник на знание за западноевропейските учени и 

медици. Кръво обръщението е описано от Ибн Нафис (починал през 1288 

год. н.е.). В западноевропейската цивилизация то е преоткрито от Харви чак 

през 1628 год. Ал-Захрауи (починал през 939 год. н.е.) издава наръчник по 

хирургия. Описва над сто хирургически инструменти, а също и начините, по 

които се извършват операциите. 

Много голямо развитие получават технологиите. В ислямския свят въз-

никва огромна парфюмерийна промишленост. Производството и търговията 

с парфюми е най-престижното занятие. В ислямските градове най-близо до 

центъра са разположени парфюмерийните магазини. Усвоен е процеса на 

дестилиране на розова вода, на ароматни масла, извличани от различни рас-

тения и цветя. Позната е и дестилацията на суров петрол. Развиват се техно-

логии за извличане на индустриални масла и мазнини. От химията се заимс-

тва получаването на киселини и основи, които се използват в направата на 

сапуни и стъкло, на керамика, мастила, оцветители, бои, хартия и кожени 

изделия. От Китай се заимстват много механизми, чрез които се използва 
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силата на течащата вода. Строят се язовири, мелници и пр. Самите мюсюл-

мани изобретяват много нови иригационни съоръжения. Те строят машини, 

съставени от коленчати лостове и бутала, от зъбчати колела и др., чрез които 

изпомпват водата, доставят я на по-високо ниво и пр. За напояване и битови 

нужди в пустинни области, понякога отдалечени на десетки километри от 

склоновете на планини се използва древната технология за докарване на во-

да посредством подземни тръбопроводи – канати. 

 Отлично са развити технологиите за добив на полезни изкопаеми и за 

леене на метали. Много бързо мюсюлманите усвояват, най-вероятно от Ин-

дия, но не е изключено и от Китай, леенето на стомана. Чрез многократно 

напластяване се изработват невероятно гъвкавите и остри саби-дамаскини. 

Изработването на такива саби, обаче остава тайна за европейските занаят-

чии. 

 Добиването на качествена стомана е предпоставка за изработване на 

точни инструменти. Невероятно е разнообразието и съвършенството на 

медицинските инструменти – хирургически, дентални и пр. Западноевро-

пейската цивилизация заимства много от тези инструменти. Но най-важните 

инструмен ти, които се заимстват от ислямската цивилизация, това са ас-

трономическите инструменти, на първо място планисферичната астролабия. 

 Този инструмент е изобретение на ислямските астрономи, по-точно 

на Ал-Фазари (починал през 790 год. н.е.). С астролабията се определя вре-

мето на изгрев, залез и кулминация на Слънцето и звездите. Може да се оп-

редели местоположението на звездите и планетите в който и да е момент. 

Могат да се решават най-разнообразни астрономически задачи. Този уред е 

незаменим помощник за определяне на собственото местоположение по 

време на морски плавания и походи в безкрайните пустини.  
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 Успешно се развива часовникарството. В ислямската цивилизация се 

изработват много сложни механични часовници. 

 Забележително е развитието на различни видове изкуство в ислямс-

ката цивилизация – преди всичко декоративното изкуство, в частност изра-

ботването на облицовачни керамични плочки, изработване на миниатюри в 

книгите, тъкането на платове, килими и гоблени, и музиката. 

Най-вероятно под влияние на елинизма, в исляма музиката се определя 

като математическа наука. Разработват се различни музикални системи. 

Пишат се редица трактати по теория на музиката. Изследва се ритмичната 

музика. В мюсюлманска Испания ритмичната музика се разпространява през 

първата половина на IX век. От там прониква в Европа. Но чак през XII век. 

Разработва се теорията за „лустрото“, тоест „украсяването“ на мелодията. 

„Лустрото“ има различни форми. Една от тях е „таркиб“. При тази форма 

нотата звучи заедно с нейната четвърта или пета октава. Именно тази форма 

на „лустро“ довежда западноевропейските музиканти няколко века по-късно 

до идеята за хармонията. 

В ислямската цивилизация се „раждат“ редица нови, непознати в пред-

ходните епохи инструменти – духови, ударни и струнни. Особено силно раз-

витие получава струнната музика. Освен лютнята, пандурата и китарата, при 

които звукът се извлича с пръсти или перо, се появяват инструменти, при 

които звукът се извлича с лък. Използват се ноти, които се закрепват върху 

грифа, чрез „фиет“. В същият период западноевропейските музиканти – ме-

нестрели, свирят по слух и то само с два струнни инструмента – цитри и ар-

фи. През Испания постиженията на ислямската цивилизация в областта на 

музиката постепенно проникват в западноевропейската цивилизация. 

Ислямът с основание се гордее, че именно той е „оплодил“ западноевро-

пейската наука и неговите постижения в съхраняване на знанието на древ-
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ногръцката култура, в развитието на математиката, астрономията, медици-

ната и пр., са имали решаващо значение за Ренесанса на западноевропейс-

ката наука и цивилизация. В писаното от съвременните ислямски автори, 

обаче се чувства и обида от това, че ролята на ислямската цивилизация за 

развитието на западноевропейската култура се премълчава и игнорира, че 

много от най-изтъкнатите европейски учени, мореплаватели и пр. от времето 

на Ренесанса и след това премълчават ролята на ислямската култура за тех-

ните постижения. „Европейският Ренесанс и целият предизвикан от него 

напредък в науката, технологиите, медицината, образованието и хуманизма, 

е стъпил твърдо върху наследството на мюсюлманските учени и мислители. 

Всъщност, Ренесансът е немислим без приноса на ислямската цивилизация. 

Това обаче се признава рядко. Напротив, постиженията на мюсюлманските 

учени често подлежат на плагиатство, престижът на творбите им е предна-

мерено и системно омаловажаван, подценяван и отхвърлян.“188 

Ето как двамата съвременни ислямски автори - Зияуддин Сардар и Зафар 

Аббас Малик определят заимстванията на Запада от ислямската наука и кул-

тура: 

* Как се води дискусия (особено във философията): използване на инте-

лектуални методи. 

* Гръцката фирософия: Платон, аристотел и неоплатонициет, емпиричния 

и експериментален метод. 

* Университетската система (от начало до край – включително и катедра-

та). 

* Как се брои: нулата, арабските цифри. 

* Алгебрата, тригонометрията и сферичната геометрия. 

                                                 
188 Сардар, Зияуддин, Зафар Аббас Малик, Представяме ви Мохамед, изд.“Апострофи“, 

2002 г., стр.123 
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* Лабораторните инструменти: епруветки, колби и др. 

* Оптиката, основните закони на светлината. 

* Болниците, хирургическите инструменти. 

* Библиографските атрибути: каталози, библиографии, речници, биогра-

фични речници, енциклопедии. 

* Организацията и администрацията на библиотеките: схемите за класи-

фикация на книгите. 

* Хартиената промишленост. 

* Книгоиздаването (като масова индустрия) и книжарниците.  

* Хидрологията: различните напоителни съоръжения. 

* Как да се ориентираме: изчисленията на посоката; навигацията, компа-

сът.189 

* Картографията: Истинската карта на света. 

* Основните астрономически факти и закони (повечето от които впослед-

ствие бяха подложени на плагиатство). 

* Основните закони за човешкото тяло. 

* Основните закони на медицината (на Ибн Сина и Ал-Рази) 

* Световната история (която впоследствие бе използвана, за да бъзат под-

копани устоите на мюсюлманската история); социологията. 

* Как да бъдеш мистик без да изумееш. 

* Изкуството на „добродетелния живот“. 

* Музикалната хармония; китарата и другите струнни инструменти и тех-

никите на музикално изпълнение.190 

                                                 
189 Заимстването на компаса е типично за посоката на влияние – Китайска цивилизация, 

Ислямска цивилизация, Западноевропейска цивилизация. Компасът, заедно с барута и  

хартията, изобретени в китайската цивилизация, широко използвани от ислямската циви-

лизация и заимствани от нея в западноевропейската цивилизация, са може би най-важните 

открития, допринесли за Ренесанса на науката, технологиите и културата в Западна Европа. 
190 Цит. произв., стр. 124. 
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С известно злорадство Зияуддин Сардар и Зафар Аббас Малик определят 

и „някои неща, които Западът не успя да научи от мюсюлманите (и които 

самите те са забравили)“: 

- знанието и ценностите са неразделни; 

- технологията не е самоцел; 

- важността на холистичната мисъл и действие; 

- защитата на околната среда: идеята за попечителство, идеята за ре-

зерватите; 

- как да се наслаждаваме на секса, без да чувстваме вина;191 

- културното многообразия (мултикултурализъм).192 

Намаляването на творческата мощ на ислямската цивилизация, което за-

почва през XIII век, през XVI век вече е „упадък“. Така се определя не само 

от съвременните западноевропейски, но и от ислямски автори. Посочват се 

различни причини за този упадък. Ислямските автори на преден план изтък-

ват: а) деморализацията на управляващата класа в ислямските страни, при-

викването на арабския елит да живее в лукс и разкош, загубване на войнски-

те качества, игнорирането на обществените дела и управлението на държа-

вата и пр.; б) Нахвърлилите се върху ислямската цивилизация завоеватели - 

най-напред европейските кръстоносци (1095-1270), а след това монголците, 

които разрушават основни центрове на ислямската цивилизация – например 

Багдат (1258). А също и реконкистата, въстановяването на християнската 

власт над Испания. 

Тези две причини несъмнено са верни. И несъмнено – значими! Но, тъл-

куването им не е еднозначно: а) Например деморализирането на управлява-

                                                 
191 Тук е уместно да съобщим трите неща, които Мохамед най-много обича. Това са молит-

вите, парфюмите и жените. Неговата изключителна потентност му дава възможност да 

„уважава“ не само дванадесетте си жени, но и да „уважава“ своите поклоннички. Бил е мно-

го отзивчив към поклонничките си. 
192 Пак там, стр. 124. 
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щата класа на арабските династии в голяма степен е компенсирано от нах-

луването на войнствени тюркски племена, което започва още през Х век н.е. 

и впоследствие има още няколко вълни. Тюрките приемат исляма и стават 

ревностни мюсюлмани. Те от една страна, допринасят за политическото 

разпокъсване на ислямския свят. Но, от друга страна, се оказват единстве-

ните боеспособни войни, годни да противостоят на кръстоносците, а впос-

ледствие и на монголците. Така че ислямският елит получава „свежа“ кръв 

от тюрките. И показателно за това са успехите най-напред на Селджукския 

султанат и след това величието на Османската империя в нейния класически 

период 1300-1600 год.; б) Монголските нашествия несъмнено сами по себе 

си са гибелни за ислямската култура. Но, от друга страна, покоряването на 

Китай от монголите и обединяването на Средна Азия с могъщата китайска 

цивилизация в единна империя, се отразява много положително на търгови-

ята и взаимопроникването на ислямската и китайската цивилизации. Освен 

това създава и нови, огромни пространства за разпространение на исляма. 

Защото през XV век, уйгурите вече устроили се в Северозападен Китай 

(днешния Синдзян-уйгурски автономен район), приемат исляма. 

Причините за упадъка на ислямската цивилизация ще разгледаме, след 

като най-напред покажем последната „вълна“ на нейната експанзия и мощ 

– възникването през XIV век на нова ислямска империя – Османската. 

 

3. Възходът на Османската империя. 

 

Териториалното разширяване на ислямската цивилизация през XIV-XVI 

векове е свързано с успехите на Османската империя.193 Ислямската цивили-

                                                 
193 През XVI век ислямската цивилизация разширява своите територии и в Югоизточна 

Азия. Бабур, пряк наследник на Тимур губи съперничеството за властта в Средна Азия и 

през Афганистан прониква в Индия. Възниква империята на Великите Моголи (1526-1858). 
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зация, така да се каже получава „втори въздух“. В класическия период ос-

манската династия има забележителни военни успехи. Тя завоюва на прак-

тика цялата Византийска империя, цяла Югоизточна Европа и значителни 

части от Средна Европа. (Виж фиг. 42) 

С изключение на Северозападна Европа и земите на Хабсбургите, почти 

всички европейски владетели са васали на османските султани. Показателно 

е, че дори краля на Франция е техен васал. 

 

 

Фиг. 42. Османската империя през 16-17 век 

 

                                                                                                                                      
Ние се спираме на териториалното разширение на ислямската цивилизация, чрез завоевани-

ята на Османската империя не по друга причина, а защото директно касаят съдбата на бъл-

гарската народност в продължение на пет века. Което не означава, че подценяваме разши-

рението на ислямската цивилизация в териториите на днешна Индия. 
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Българските земи в продължение на пет столетия са под властта на ос-

манската династия. Османският елит се рекрутира основно от българските 

земи. За съжаление българската историческа наука не обръща нужното вни-

мание на нашето османско наследство. Знае се само, че на пет 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 изтъкват този факт. Българските велики везири със сигурност са 

много повече. 

Завземането на Констинопол през 1453 год. слага, „поантата“ на османс-

ките успехи. На практика Османската империя обхваща почти всички те-

ритории на Древния Рим. Впрочем, османлиите правят опит, който обаче е 

неуспешен, да завладеят и самият Рим.194 След като завзема Мека през 1517 

год. османският султан става халиф на вярващите. 

Възникналата империя до средата на XVII век е доминираща сила в Мала 

Азия, Централна и Източна Европа и Средиземноморска Африка. След бит-

ката при Лепанто (1571 год.) и особено след втория неуспешен поход до Ви-

ена (1683 год.) нейната инвазия е спряна и силата й започнала да запада. 

Османската империя просъществува до началото на XX век, когато избухва 

предвожданата от Кемал Ататюрк турска националноосвободителна рево-

люция. В продължение на седем столетия османската династия властва над 

огромни земи. В световната история много малко са династиите, упражнява-

ли такава продължителна власт. За съжаление в световната наука успехите 

на Османската империя се пренебрегват и омаловажават. Ето какво пише Ф. 

                                                 
194 По време на османските завоевания Константинопол и Рим не са вече огромните, могъ-

щи градове, центрове на Римската и Византийската империя. Те са разпадащи се градове. 

Константинопол е едва около 80 000 жители. И тъй като не е имал никакъв военен ресурс е 

отбраняван от италиански наемници. 
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Бродел по този въпрос, за времето, когато османлиите през 1526 год. „удрят 

смъртоносно християнска Унгария (битката при Мохач)“: 

„…очевидно се осъществява всеобщо съживяване на исляма под турска и 

сунитска форма, което навсякъде довежда до безспорна победа на традици-

онната религия и правоверието. В този случай става дума за огромен, мощен 

подем, за строго дисциплиниране на умовете от новите господари: установя-

ва се железен режим. 

Турското господство съвпада на Балканите и в Близкия Изток – с под-

чертан материален просперитет и бърз демографски прираст, със замог-

ване на много градове. През 1453 г. Константинопол има може би едва 80 

000 жител През XVI в., вече като Истанбул, наброява 700 000 души в самия 

град, в гръцкия квартал Пера отвъд Златния рог и азиатския квартал Скута-

ри, отвъд Босфора. Тази столица, която обединява – като всички големи гра-

дове – голям лукс и страховита мизерия, дава желаните модели на една им-

перска цивилизация, която се простира надалеч под властта на османските 

турци и налага плана на своите огромни джамии, сред които е и Сюлейма-

ние – джамията построена за Сюлейман Великолепни, джамията „Султан 

Ахмед“, наречена още „Синята джамия“ и др. (Виж фиг. 43) 
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Фиг. 43. Джамията „Султан Ахмед I“ (Синята джамия) 

 

Постепенно това истинско турско величие, впоследствие отричано, изли-

за на бял свят благодарение на търсенията на историците: изключително 

богатите турски архиви, най-накрая подредени, започват да се отварят за 

изследователите и един по един разкриват механизмите на една многообраз-

на, прецизна, прогресивна, авторитарна бюрокрация, способна да изготвя 

подробни преброявания на населението, да провежда последователна вът-

решна политиак, да трупа огромни резерви от злато и сребро, систематично 

да колонизира (като заселва номади) Балканите – щит на империята спрямо 
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Европа. Система на принудителен труд, изумителна армия със сурово обу-

чение…Наистина странни прояви на модерност.“195 

Причините за успехите на османлиите са многобройни. Едни от най-

важните са първо - принципите на управление, към които се придържа ос-

манската династия и второ – начинът на рекрутиране на управляващия елит: 

а) Принципите на управление на Османската династия са съчетание от 

традиционнните за източните деспотии принципи, с някои традиции на тюр-

кските номади и на мюсюлманския Шериат (пътеката на Божията воля). В 

духа на древните имперски принципи султанът счита своите поданици – 

мюсюлмани или немюсюлмани, за “рая”, тоест "стадо". Суверенът като ов-

чар на стадото трябва да се грижи за своята "рая". В държавата трябва да 

има справедливост, да се спазва умереност и да не се позволява потисни-

чество. Ако се прилагат тези принципи, раята ще бъде доволна, ще работи 

съвестно и ще си плаща данъците. Данъците трябва да гарантират богатст-

вото на държавата и да създадат възможности за издръжката на голяма 

войска. Голямата войска ще гарантира сигурността и спокойствието на 

империята. В духа на номадските традиции и исляма пък бил принципът на 

щедростта на султана. Той е длъжен да строи обществени сгради, да прави 

благодеяния и да дава угощения на бедните си поданици. 

Сериозен плюс на османското управление е принципът при завоюването на 

нови земи да не се променят драстично обичаите и начинът на управление на 

присъединените територии. 

Освен раята в империята е имало и привилигировано съсловие, което не е 

плащало данъци. Това било съсловието на войните. То е включвало всички 

военни групи, неучастващи в производството, на първо място, спахиите – 

конницата, която много векове е основната военна сила на османските ар-

                                                 
195 Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, изд.“Изток/Запад“, С., 2014 г., стр. 144 
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мии. Но включвало също и улема – мюсюлманските духовници и части от 

бюрократичния апарат. По принцип индивид от раята можел за определени 

заслуги – обикновено военни, да премине във военната класа, но това са би-

ли големи изключения. 

б) Рекрутирането на управляващия елит – тоест на класата на османлиите 

е специфично в Османската империя в сравнение с други ислямски княжес-

тва и империи. А именно - османлиите са рекрутирали управленския си апа-

рат основно от роби.196 В Османската империя използването на роби е много 

по-широко, отколкото при другите княжества и империи. Османската динас-

тия възстановява стара традиция на източните деспотии – служители в ад-

министрацията да бъдат роби. И в тяхната империя по-голяма част от роби-

те са използвани в домакинствата на заможните турци. Но възниква и една 

значителна прослойка от роби, които са служители в централния администра-

тивен апарат или в еничарския корпус. Тяхното положение е двойствено. От 

една страна, те дължат безприкосновено подчинение на султана, зависят във 

всяко отношение от него, той може да ги накаже със смърт, когато си поже-

лае. Но, от друга страна, тези роби разполагат със значителна власт и богатс-

тва. От техните среди султанът назначава и най-високите длъжности, вклю-

чително и великия везир. 

Тази система възниква постепенно и се утвърждава в средата на XV век. 

Тогава Мехмед Завоевателя започва да назначава за свои велики везири само 

хора с робски произход. Притиснат от улема, в края на живота си той назна-

чава за велик везир Нишанджъ Мехмед – представител на стар бюрократичен 

род от средите на родовата аристокрация. Но след смъртта на Завоевателя 

еничарите вдигат бунт, убиват великия везир, влачат трупа му по улиците на 

                                                 
196 В другите ислямски княжества и империи също се използвали роби, но основно в дома-

кинството и във войската. 
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Истамбул и принуждават новия султан да приеме новата практика – висши 

административни длъжности да се заемат само от техните робски среди. Ро-

бите се набират от завоевателните войни, като една пета от тях по мюсюлман-

ския закон се полагат на султана, купуват се на пазарите и пр. Но още през 

XV век основен източник на роби за султана става данъкът „девширме”, на 

който е подлагана християнската рая, занимаваща се със земеделие. (В период 

от 3 до 7 години еничарите обикалят и вземат най-кадърните деца над осем 

години.) 

В двореца младежите се разпределят в две групи. Първата група – най-

добрите, остават за обучение в двореца. Те се обучават от евнуси в срок от 2 до 

7 години в условията на най-строга дисциплина, като изучават езици, писме-

ност, обноски, религия и военни изкуства – езда, стрелба с лък, фехтовка, борба 

и пр. Втората група се дават срещу незначително заплащане на турски селяни в 

Анадола, за да научат турския език и турските обичаи, да приемат исляма и 

след това да бъдат превърнати в йени чeри (пешата султанска войска, въоръ-

жена с огнестрелно оръжие). (Виж фиг. 44) 

        

Фиг. 44. Йени чери 
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След определено време първата група се подлага на втора селекция. Най-

добрите остават на дворцова служба като прислуга и административни служи-

тели. А другите преминават към служба в султанската кавалерия – капъкулу. 

Най-големи шансове за успешна кариера имат робите от личната прис-

луга на султана. Те са разпределени в четири "стаи" – лична стая, хазна, 

сервизно помещение и походна стая. Най-важна от тях е личната стая, в 

която служат 40 пажа. Те непосредствено обслужват султана, грижат се за 

тоалета, дрехите и оръжието му и го охраняват. Хас ода башията – начал-

никът на личната стая, никога не се отделя от султана и разполага с пълното 

му доверие. Успелите да изкарат дълга успешна служба в личната стая па-

жове получават чин старши аги и са назначавани за управители на провин-

ции, командири на еничарски корпуси или на поделенията на капъкулу. По 

такъв начин във висшата администрация право на достъп имат хора с гръц-

ки, български, албански, сръбски, унгарски и пр. произход. Те, разбира се, 

ни най-малко не запазват манталитета и самосъзнанието на своя произход. Су-

ровото и отлично премислено обучение ги отчуждава от техния народ.197 Но в 

същото време тяхната власт и богатство им дават самочувствие и те не се счи-

тали за равни на анадолските турци. 

 Ето как А.Тойнби оценява тази система за рекрутиране на управленския 

апарат от роби: 

„Дисциплината е сурова, наказанията – жестоки, а от друга страна, съзна-

телно и непрекъснато се разпалват амбициите им. Всяко момче, влязло в 

робовладелската система на османския падишах, съзнава, че е потенциален 

велик везир и че перспективите му зависят от уменията му в обучение-

то…..Създателите на османската робовладелска система изковават инстру-

                                                 
197 Има не малко примери и за обратното, тоест че издигналите се на високи постове осман-

лии толерират своята народност. 
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мент, който позволява на малки банди номади, изтласкани от родната им 

степ, не само да запазят своето в един непознат свят, но и да наложат мир и 

ред в голямото християнско общество, започнало да се разлага, и да застра-

шат още по-голямото християнско общество, което все още хвърля сянката 

си върху цялото човечество.“198 

За Тойнби разлагането на тази система на рекрутиране на управленския 

апарат е една от причините за упадъка на Османската система. Той пише: 

„Изключването от управлението на родените свободни османски арис-

тократи – което изглежда най-странната част от системата – се оправдава от 

резултатите. Защото когато свободните мюсюлмани накрая си пробиват път 

в двореца, в последните години на властта на Сюлейман, системата започва 

да се разпада и Османската империя тръгва към упадъка си.“199 

 

4. Упадъкът на Османската империя и на ислямската цивилизация 

След XVII век упадъкът на Османската империя става видим. Последни-

ят „изблик“ на нейната енергия е втората, неуспешна обсада на Виена 1683 

год. 

 Причините за упадъка са много. Несъмнено Тойнби е прав, че „отва-

рянето“ на управленската система и на йеничарските войски за родени сво-

бодни мюсюлмани, е една от причините за упадъка. Факт е, че йеничарските 

войски постепенно губят своята боеспособност. Факт е, че те постепенно 

започват да се месят в политиката и в утвърждаването на султаните. Факт е, 

че в размирни времена вместо да са опора на трона, те участват в бунтове и 

беззакония. Самата бюрократична машина започва да „скърца“. Участващи-

                                                 
198 Тойнби, А., Изследване на историята, том 1, изд.“Захарий Стоянов“, С., 2001 г., стр. 210, 

211 
199 Пак там, стр. 209 
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те в нея с мюсюлмански произход бюрократи, правят „рушвета“ общоприета 

цена за да вършат служебните си задължения и пр. 

 Но всичко това е по-скоро резултат, следствие на упадъка. То задъл-

бочава упадъка, но така да се каже не е негова „първопричина“. Упадъкът на 

Османската империя е неразривно свързан с упадъка на цялата ислямска 

цивилизация. Така че ще разгледаме причините за упадъка на ислямската 

цивилизация, като конкретизираме спецификите, отнасящи се до Османска-

та империя. 

 а) Най-важната причина, така да се каже - „върхът“, на йерархизира-

ната пирамида от причини, е това, че всички цивилизации и всички империи 

имат „срок на годност“. Че те, както всяко нещо в природата, обществото и 

мисленето имат своята диалектика, тоест развивайки се, вътре в тях се разг-

ръщат процеси, водещи до тяхната гибел. Колкото и парадоксално да е, но 

една от най-значимите причини за упадъка на ислямската цивилизация, са 

нейните успехи. Същото се отнася и за Османската империя. 

Тоест, както цивилизациите, така и империите имат „жизнен цикъл“ - 

възходяща фаза, след която неизменно следва нисходяща фаза. 

Ислямската цивилизация е наследник на най-древните локални човешки 

цивилизации – сириакските, месопотамските, египетската. Тези локални ци-

вилизации възникват по времето на първата световна цивилизация – Ранно 

класовата. Впоследствие се „възраждат“ в други локални цивилизации по 

време на втората световна цивилизация – Античната, най-мощна от които е 

персийската. По време на третата световна цивилизация – Средновековната, 

се ражда ислямската цивилизация. Тя „всмуква“ много от бита, вярванията, 

стереотипите на поведение и пр. на предходните две поколения локални ци-

вилизации. Подчертаваме – ислямската цивилизация е наследник на поколе-

ния локални цивилизации, на „верига“ от разгръщащи се във времето циви-
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лизации. Този „поток“ на следващи една след друга цивилизации е с най-

голяма продължителност в глобалната човешка цивилизация. Разположена 

на териториите на най-древните огнища на човешка цивилизация, и имайки 

висока степен на континуитет (приемственост) с предходните цивилизации, 

ислямската цивилизация има забележителна виталност. Последното „из-

бухване“ на тази виталност на ислямската цивилизация са успехите на Ос-

манската империя през нейния класически период (1300-1600 год.). Но през 

XVII век започва нисходящата фаза на Османската империя. И заслужава 

внимание не това, че през XIX век Османската империя вече се разглежда от 

„Великите сили“ като „болния човек“, а това, че нейният упадък продължава 

толкова дълго време. На практика повече от два века и половина. Което 

показва, че като етап в развитието на ислямската цивилизация Османската 

империя също има нейната виталност! Защо? 

 Защото цикълът на номадските империи е обикновено 100 – 150 го-

дини. Толкова е цикълът и на управляващите династии с произход от усед-

нали народи. Разбира се има империи със значителна продължителност. Но 

при тях има многократна смяна на управляващите династии и те преминават 

многократно през периоди на централизация и децентрализация. Като пери-

одите на децентрализация, които са характерни с постоянни войни, обикно-

вено водят до рязко намаляване на населението на имперските земи. Поня-

кога то се намалява наполовина. Че дори и повече – както е фиксирано в 

Китайската империя. Периодите на централизация и децентрализация са 

относително равностойни като времетраене. В Османската империя също 

има периоди на децентрализация. Два от тях са „драматични“ – първо, по-

литическата децентрализация, която настъпва след поражението на Баязид-
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светкавицата от Тимур.200 Второ, така нареченото „кърджалийско време“, 

когато отцепникът Пазвантооглу на практика създава самостоятелно кня-

жество в Северозападна България, части от Влашко и части от днешните 

сръбски земи.201 Но: 

 Тези два периода на децентрализация са кратковременни. След раз-

грома на османлиите и пленяването на Баязид от Тимур 1402 год. през 1414 

год. Османската империя е пак възстановена. Кърджалийското време също 

продължава кратко – от 1780 до руско-турската война 1809-1812 год. Тоест 

децентрализацията продължила само около 30 години.202 

 Те не „потрисат“ основите на Османската империя. Загубите в наро-

донаселение са много по-малки, отколкото при децентрализациите на други-

те империи. 

 Не се сменя властващата династия. 

б) По време на „упадъка“ на Османската империя на практика протича 

интензивен процес на формиране на турската народност. На Фиг. 20. може 

да се види таблицата на фазите на етногенезата на суперетническо ниво на 

най-древните суперетноси (цивилизации), предложена от Лев Гумильов. 

Видно е, че той също разглежда ислямската цивилизация като като етап от 

разгръщане във времето на най-древната човешка цивилизация – „класичес-

кия изток“, тоест териториите на плодородния полумесец – Месопотамия, 

Сирия и Египет. В рамките на ислямския свят първата фаза на формиране на 

етноса (народността) на османските турци започва в началото на XIV век, 

                                                 
200 Калицин, Мария, Корона от историите на Ходжа Садеддин, изд. “Абагар”, В. Търново, 

2000 год. 
201 Мутафчиева, В., Кърджалийско време, изд. на БАН, С., 1993 год. 
202 По отношение на времетраенето на децентрализацията, тоест на политическото разпо-

късване Османската империя е противоположност на Запада. Докато на Запад тенденцията 

на децентрализация доминира над тенденцията на централизация, то в Османската империя 

е точно обратно – тенденцията на централизация доминира над тенденцията на децентрали-

зация.  
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със завоеванията на Осман гази. До средата на века е фазата на „тласъка“. 

След това – до началото на XVI век е фазата на „подема“. От тогава до края 

на XVIII век е „прегряването“, или още „акматическата“ фаза. А от началото 

на XIX век е фазата на „надлома“. Гумильов проследява как за няколко века 

ордата на Осман гази се превръща в могъща държава, като акцентира, че 

османският етнос говорещ тюркски език се формира от съвършено разноп-

леменни субстрати. „Обединяващото тук е военната, държавната съдба, 

политическото поданство при външен признак – обезателната вяра в ислям-

ската религия. … Самите те не наричали себе си турци, а мюсюлмани, а тур-

ци считали туркменското население от вътрешната част на Мала Азия, къде-

то е имало две или даже три мюсюлмански държави, завоювани от османли-

ите твърде късно, в XV в., след като те превземат Константинопол. Трябва 

да се каже, подчертава Гумильов, че истинските турци се съпротивлявали на 

това завоевание със страшна сила…“.203 

Това е интересен момент от историята на формиране на турската нация. 

Турците последни падат под властта на османлиите и последни извършват 

национално освободителната си революция против властта на османлиите. 

Обединявайки огромни територии с разноплеменно население, османската 

династия дава възможност на различните тюркски племена да общуват по-

между си икономически и културно. Значителна част от племената усядат и 

започват да се занимават със земеделие. Те говорят на различни тюркски 

наречия. Но имат възможност да общуват езиково. Сплотяващ елемент е и 

общата религия – исляма. Съжителстването в рамките на една държавност, 

на обща езикова и културна среда, води до постепенно намаляване на пле-

менната идентификация и засилването на тюркската идентификация. Това 

                                                 
203 Гумилев, Л.Н., Конец и вновь начало,  Издательский Дом „Кристал“, 2003 год., стр. 342, 

343. 
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разбира се, е многовековен процес. Важен момент в него е новата възмож-

ност от края на XVI и началото на XVII век в управленския апарат да про-

никват тюрки-мюсюлмани. Класата на османлиите започва също да възпри-

ема тюркската идентичност. През целият период на упадъка, текат процеси 

на консолидиране на османските тюрки и изграждане на тяхното народнос-

тно самосъзнание. Преходът, обаче от тюркска към турска идентичност се 

извършва едва в началото на ХХ век. Това става след поражението на Ос-

манската империя в Първата световна война. Окупацията на части от Ос-

манската империя от победителите, подронва авторитета на Османската ди-

настия. Кемал Ататюрк създава идеологията на национално освободителната 

революция на турския народ срещу османлиите и срещу западните завоева-

тели. Най-важния момент в тази идеология е тезата, че „ние“ сме преди 

всичко турци, а след това тюрки от еди-кое си племе. И като турци имаме 

право на собствена държавност. Важен момент в утвърждаването на тази 

идеология е приетия в Ерзерум документ от първият конгрес на Дружество-

то за защита на правата след пълното скъсване на отношенията между Кемал 

Ататюрк и османската династия през 1919 год. В документа се говори за 

турска национална държава в нейните естествени граници (тоест идеология-

та на пантюркизма е отхвърлена напълно), за „национални сили и национал-

на воля“, като решаващи фактори в живота на страната, за създаване на 

Временно правителство, което да осигури национална независимост на 

страната и пр.204 

Във времево отношение формирането на турската народност и на турска-

та нация напълно съвпада с периода на съществуване на Османската импе-

рия. Утвърждаването на новото национално самосъзнание, обаче, продължа-

                                                 
204 Парушев, П., Мустафа Кемал Ататюрк, изд. на Отечествения фронт, С., 1973 год., стр. 

104 
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ва и след турската национално-освободителна революция (1919-1923 год.) 

Защото национално-освободителната революция дава само първоначалния 

тласък на прерастване на турската народност в турска нация. Дейността на 

Кемал Ататюрк за реформиране на турското общество и създаване на турска 

нация е неоценима. 

На практика жизненият цикъл на Османската империя от 1302 до 1923 

год. е време, в което балканците - гърци, сърби, българи, румъни, турци и 

пр. развивайки се в рамките на една държавност и относителен мир успяват 

да изградят свое народностно самосъзнание. Някои от тях, например гърци-

те, сърбите и румънците, при които националната буржоазия се формира 

най-рано, успяват да извоюват своята политическа независимост през първа-

та половина на XIX век.205 Други, като например ние – българите, през вто-

рата половина на века. Последни извоюват своята независимост турците.206 

Османските тюрки успешно издържат изпитанията на времето. В много 

кратък исторически период те сформират своята народност, а впоследствие 

и нация. Така че имаме всички основания да твърдим, че продължителността 

на упадъка на Османската империя е признак за нейната виталност, а не 

„ретроградност“. 

Казаното не означава, че отричаме ретроградността, като характеристи-

ка на Османската империя в периода на нейния упадък. Но, когато се говори 

за „ретроградност“, тя трябва точно да се обозначи – в коя сфера, в какво се 

изразява, за кой период се отнася и т. н. 

                                                 
205 Решаващо значение за това имат победите на руското оръжия над турските армии. 
206 За сравнение – българската народност  кристализира за много по продължителен период, 

отколкото народността на османските тюрки. Формирането й започва много по рано (среда-

та на IX).  Два са факторите, които имат решаваща роля - обединяването двете държавни 

образования от сродни групи племена – аспаруховите българи от Мизия и куберовите бъл-

гари от Македония и приемането на християнството за държавна религия. 
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Ето защо ще преминем на следващото, по-ниско ниво от причини за упа-

дъка на Османската империя. Ще започнем именно с ретроградността. За-

щото тази причина за упадъка касае не само Османската империя, но и ис-

лямската цивилизация като цяло. 

в) Прави са ислямските автори, според които основна причина за упадъка 

на ислямската цивилизация, (а несъмнено и на Османската империя), е „вът-

решна и концептуална по характер“. Причината е реакционната роля, коя-

то през XV век започва да играят религиозните институции и съсловието на 

улема.207 Всъщност още през XIV век, в който започва възходът на послед-

ната голяма ислямска империя – османската, улемът губи постепенно качес-

твата си на интелектуален двигател на ислямския прогрес. В зората и разц-

вета на ислямската цивилизация, „учените“ мюсюлмани получават универ-

ситетско образование. Тоест, не само религиозно, но и светско образование. 

Постепенно, обаче, изучаването на светски науки – математика, астрономия, 

химия, биология, медицина и пр. намалява за сметка на бързо разширяващо-

то се религиозно образование. Причината за това е териториалното „набъб-

ване“ на ислямската цивилизация. Тя включва все повече земи с многоброй-

но население. За управлението на това население се назначават мюфтии, 

имами, кадии и пр. Те задължително трябва да имат религиозно образова-

ние, по възможност – висше. Но не е задължително да имат светско образо-

вание. Ето защо младите мюсюлмани, с оглед на кариерата си, се насочват 

основно към религиозни училища. Изследователските усилия на най-

образованите прослойки се насочват основно към изучаване на Корана, жи-

вота на Мохамед (Сира) и поученията, съжденията, разговорите на Пророка 

(Хадис). Водят се дискусии, спорове. Уточняват се безброй детайли. Посте-

                                                 
207 Улема, това са „учените“ хора. Това са образовани мюсюлмани, които се занимават с 

изучаването на Корана и различни науки.  
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пенно в средите на „учените“ хора се утвърждава схоластичен начин на 

мислене. Интелектуалните усилия са насочени към тълкуване на религиоз-

ната книжнина, а не към реалните проблеми на живота, към предизвикателс-

твата, с които се сблъсква ислямската цивилизация. Улема го интересува 

единствено запазването на неговите привилигировани позиции. Ето защо 

той се отнася с недоверие към естествените науки, които представят картина 

на света различна от религиозната. Изпитва омраза към ислямските „протес-

танти“, които лансират религиозни вярвания, различни от сунитската вер-

сия. През XV век тези схоластични нагласи постепенно водят до това, че: 

„1. Те (улема) ограничават значението на понятието илм от „цялото зна-

ние“ до „религиозното знание“. 

2. Променят концепцията за иджма от „консенсус на общността“ в „кон-

сенсус на образованите“, тоест консенсус между самите улеми. 

3. Затварят „портите на иджихада“ – независимите разсъждения по рели-

гиозни въпроси на практика попадат извън закона. 

Това има опустошителен ефект върху мюсюлманското общество. Иджти-

хадът отстъпва място на таклид (сляпо подражание); разсъждаването, раз-

мишленията и нововъведенията са заменени от подражанието. Тълкуването 

на Корана „замръзва“ в историята. При липса на нови идеи, на реакция и 

разбиране за променящите се условия, мюсюлманската мисъл закостенява и 

става напълно реакционна. В резултат на това мюсюлманската култура губи 

динамизма си и запада; мюсюлманската общност се превръща от отворено в 

затворено общество.“208 

Тежък удар върху развитието на мюсюлманската цивилизация е забраня-

ването на книгопечатането. Това продължава три века. Интелектуалният 

                                                 
208 Сардар, Зияуддин, Зафар Аббас Малик, Представяме ви Мохамед, изд.“Апострофи“, 

2002 г., стр. 129 
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„сън“, в който изпада мюсюлманската цивилизация, води до нейното техно-

логично изоставане от бурно развиващата се западноевропейска цивилиза-

ция. И, съответно до завладяване на нейни територии от новите колониални 

сили. 

Реакционността на улема, блокирането на търсещата човешка мисъл се 

вижда при възхода и упадъка на Османската цивилизация. В класическия 

период (1300-1600 год.) османлиите имат „вкус“ към нововъведенията. Те 

успешно въвеждат огнестрелното оръжие в своята армия. Създават извън-

редно силна артилерия. Усвояват корабоплаването, което е голямо пости-

жение за едни номади. До битката при Лепанто (1571 год.), техният флот 

доминира в Средиземно море. За сломяване на османската мощ в Средизем-

но море се налага западноевропейските кралства и морските градове-

държави да се обединят и да образуват обща армада. Дори и след съкруши-

телната си победа при Лепанто, западноевропейските военно-морски сили 

не успяват напълно да унищожат морските комуникации на османлиите. 

Османлиите успяват да удържат морските комуникации между Константи-

нопол и Балканите, от една страна и Сирия и Египет, от друга страна. Но, 

Средиземно море отново, както по време на кръстоносните походи се конт-

ролира от европейците. Думата си казва интелектуалният упадък на ислямс-

ката цивилизация. Османлиите за няколко века успешно копират технологи-

ческите нововъведения на западната цивилизация. Но липсата на самостоя-

телно развита наука и научен потенциал си казват думата. От XVII век ната-

тък османлиите вече не могат дори да копират постиженията на западноев-

ропейците. 

Нито научният, нито технологическият, нито човешкият потенциал на ис-

лямската цивилизация, и в частност на Османската империя, не са достатъч-

ни да се премине към корабостроене и корабоплаване на кораби с високи 
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бордове. През XVI век арабските лодки с триъгълни платна и галерите на 

османлиите все още обслужват търговията в Червено море, Индийския океан 

и моретата на Югоизточна Азия. Но те обслужват предимно кратки маршру-

ти и товари с неголяма обемност и тежина. И постепенно са изместени от 

дългите маршрути между Близкия изток (през Червено море) и Южна, Юго-

източна и Източна Азия от португалската и испанската флота. Тумбестите и 

тромави, но изключително устойчиви европейски кораби имат по-голяма 

товароподемност. Освен това могат да носят на борда си много оръдия. Те 

изстрелват залпове от всичките оръдия на единия си борд. Превъзходството 

на тези кораби в огнева мощ над османските галери ярко се проявява в бит-

ката при Лепанто. Ариегардните битки на османлиите в Средиземно море, 

Червено море, Индийския океан и моретата на Югоизточна Азия са обрече-

ни. 

Още повече се разкрива морското превъзходство на Западноевропейската 

цивилизация, когато холандците и англичаните изместват португалците и 

испанците. В началото на XVII век търговското и военно превъзходство на 

холандската и английската флота оказва изключително отрицателно влияние 

на икономическото развитие на Османската империя. Защо? 

г) Още през XVI век трафикът на стоки от Южна, Югоизточна и Източна 

Азия към Европа се разделя на два потока. Единият, това са традиционните 

морски, комбинирани със сухоземни маршрути, стигащи до Леванта (Източ-

ното Средиземноморие) и от там през Средиземно море до Европа. Другият 

е през Атлантика до Европа. Вторият маршрут тотално се владее от евро-

пейците. И той „всмуква“ все по-голяма част от товаропотока между Изтока 

и Запада. Митническите приходи на османската хазна намаляват. 

Получава се парадокс. Завоеванията на османлиите в Леванта и Балканс-

кия полуостров са винаги насочени към овладяването на най-доходоносните 
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търговски маршрути. Което обаче оскъпява средиземноморската търговия. 

Европейските търговци и мореплаватели са принудени да търсят заобиколен 

път през Атлантическия океан към богатствата на Изтока. Резултатът е, че 

след известно време, когато тези маршрути са разработени, приходите в хаз-

ната на османлиите намаляват. Което се отразява отрицателно на нейното 

икономическо развитие. Тоест, завоеванията с цел увеличаване на приходите 

от овладяване на търговски пътища се превръща в своята противоположност 

– загуба на приходи. И съответно на икономическа мощ. 

Изземване на морската и океанската търговия от европейците става и по 

другите, традиционните маршрути. Холандците и англичаните изместват 

португалците и испанците. И с това османлиите и ислямската цивилизация 

като цяло, окончателно губят моретата. Защото холандците и англичаните са 

много по-мощен противник от португалците и испанците. И като качество и 

многобройност на своята флота. И като военна мощ. 

През 1600 год. н.е. англичаните създават „Източно индийската компа-

ния“. Постепенно цялата търговия между Индия и Запада започва да се осъ-

ществява през Атлантическия океан, а не през Близкия Изток. Нещо повече! 

Дори търговията на самата Османска империя с Далечния изток вече се 

осъществява от английската търговска флота. 

Катастрофа претърпяват османците като посредници и в търговията с 

персийска коприна и други стоки от Централна Азия. През XVII век Руската 

империя изтласква чрез войни Османската империя от търговските пътища 

между Централна Азия и Европа. Османската империя вече се „заобикаля“ 

от всички важни търговски пътища. Тя губи качеството си на търговски пос-

редник между Изтока и Запада.209 Тази „външна“ причина за икономически 

                                                 
209 С руското нашествие един млад колос се изправя срещу един умиращ или поне най-

малкото уморен колос, пише Ф. Бродел. (Виж: Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, 

изд.“Изток/Запад“, С., 2014 г., стр. 146) 
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упадък е допълнена и от една вътрешна причина за деградация на икономи-

ката 

. 

5. Разложение на икономическата и административната основа на 

Османската империя – системата „тимар“. 

Огромна роля за упадъка на Османската империя има разложението на 

нейната икономическа и административна основа – системата за владеене и 

ползване на поземлената собственост - „тимар“. Какво представлява систе-

мата „тимар“? 

а) От една страна тимара е най-малката административна единица в Ос-

манската империя. Най-голямата административна единица - бейбербелика, 

впоследствие еялета, е съставен от санджаци.210 А всеки санджак е съставен 

от тимари. Тимара е малко феодално имение, което централната власт – 

османската династия, дава на рицаря-конник (сипах или спахия) във вла-

дение срещу неговата военна служба. При всяко завоевание основната част 

от земите се обявява за царска земя – мири. Известна част се подарява на 

улема под формата на вакъф.211 Понякога от политически съображения на 

присъединилата се заварена аристокрация се оставя поземлена собственост – 

мюлк.212 Вакъфите и мюлк са единствената поземлена собственост извън 

държавната собственост в Османската империя. Тоест единствената безус-

ловна собственост. Значителна част от царската земя – мири, се дава в ус-

ловна собственост – тимар, на спахиите. В продължение на векове всяка 

пролет османската династия предприема завоевателни походи (от март до 

                                                 
210 Изключение са провинциите саляне и хюкюмет. 
211 Вакъфът е недвижима (поземлена или/и градска) и движима собственост, приходите на 

която се използват за религиозни нужди – подържане на драмии, медресета и др. и за друга 

благотворителна дейност – подържане на кервансарай, пазар и пр. Тя е безусловна собстве-

ност и е неотчуждаема. 
212 Мюлкът е недвижима (поземлена или/и градска) и движима собственост, която също 

като вакъфа има безусловен характер. 
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октомври). Основна военна сила на османските войски са конните рицари – 

спахии, или в османската терминология – сипахи (заедно с еничарите и ка-

пъкулу). Сипахът е въоръжен със сабя, щит, копие, лък и защитен с броня. 

Той има собствен отряд от лековъоръжени конници и прислуга. Можем да 

го оприличим на нисш офицер – взводен командир. Издръжката на отряда 

по време на война и мир се осигурява от самия сипах. А неговите приходи са 

от предаденото му в условна собственост имение – тимар. 

Тази система е много изгодна за централната власт, защото вместо да съ-

бира натуралната рента от държавната собственост, след това да я превръща 

в пари и с тях да плаща на войската, централната власт прехвърля тези фун-

кции върху сипахите, като в замяна получавала боеспособна и силно моти-

вирана бойна сила. Силната мотивация на сипахите се дължала на условния 

характер на собствеността. Именията се раздават на проявилите се със своя-

та храброст войни. Ако сипахът се отклони от военните си задължения, ти-

марът му се отнемал и се предоставя на друг войн. Всъщност до седем годи-

ни, под различни претексти, той можел да не участва във военни кампании. 

Централната власт води точен и регулярен отчет на приходите от населе-

нието в завладените области. Чиновниците "ил язъджъсъ" в подробни регис-

три описват доходите на всяко семейство във всяко поселище. Селищата с 

доходи до 20 000 акчета се дават като тимари на сипахите, тези с доходи от 20 

000 до 100 000 се дават като зеамет на субашията (това бил началникът на 

сипахите от една област). А тези с доход над 100 000 акчета под формата на 

хас се дават на бейовете. Отделно във всяка провинция има села, приходите 

от които се събират за султана, везирите и бейлербейовете. Регистрите на 

всички провинции са разпределяни като кануннаме (тоест като закон) до мес-

тните кадии, които следели за точното събиране на данъците. Бейлербеят на 
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еялета също има копие от регистъра. Копие се пази и в централния архив. 

Периодично регистърът се обновява и актуализира. 

Освен военните си функции сипахът има и други важни обществени фун-

кциии. Той отговаря за поддържането на социалния ред в повереното му 

като тимар селище. На практика сипахът е главата на местната власт. Той е 

изпълнителната власт в най-малката структурна единица на административ-

ната система. Наказанията и глобите се налагат от местния кадия. Сипахът 

отговаря за арестуването, а впоследствие и наказанието на нарушителите. 

Тоест той изпълнява полицейски функции. Той е стимулиран към ревност-

но изпълнение на служебните си задължения от това, че половината от вся-

ка глоба остава за него. Другата половина отива за санджак бея. Следова-

телно и по-високото административно ниво също е материално стимулирано 

да държи „изкъсо“ раята (в раята освен християнското, влиза и мюсюлманс-

кото население). 

Местното кануннаме много точно регламентира правата и задълженията 

на раята и взаимоотношенията между раята и военното съсловие. Раята има 

право да се оплаква до органите на централната власт от произвола на мест-

ната власт. Което означава, че раята в Османската империя е подложена на 

по-малко произвол, отколкото крепостните селяни във феодална Европа. 

Централната власт строго следи да се спазват законите. Разбира се, при раз-

ложението на тази система нещата съществено се променят. 

Право да получават тимар имат мъжките потомци на военното съсловие. 

Практикува се и представители на военното съсловие от завоюваните земи 

да получават тимар. Тимар получават също и тюрки-мюсюлмани, участващи 

във военните кампании, извършили подвизи и препоръчани от своите ко-

мандири. В по-късните периоди тимари получават и еничарите и капъкулу. 
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Султанът раздава тимари и на служители от централната власт. През 

втората половина на XVI век тази практика се засилва и с раздаваните срещу 

подкупи от бейлербейовете тимари на хора от раята, довели до разложение-

то на системата "тимар". 

Естественият стремеж на бейлербейовете и санджак-бейовете да засилват 

своята власт за сметка на централната власт, се ограничава от независимост-

та на кадиите, които са назначавани от султана, и от тяхното право да конт-

ролират изпълнението на административните и финансовите декрети на сул-

тана от местните бейлербейове и санджак-бейове и съответно да докладват 

на централната власт. Друг механизъм за контрол била независимостта от 

местната изпълнителна власт на другата важна фигура на местното управле-

ние – хазине дефтердаря. Той също бил назначаван от султана и кореспон-

дирал директно с централната власт. Ако обаче кадията или дефтердаря из-

лизали извън рамките на своите правомощия, бейлербеят има право да ги 

уволни, като обоснове това пред централната власт, която можела да одобри 

или не уволнението. 

Особено важен механизъм за контрол над местната власт са разположе-

ните в провинцията еничарски гарнизони. Техният паша получава запове-

ди единствено от султана и те са ефективен контрапункт срещу прекомерни 

амбиции на местните бейове.  

Като цяло може да се каже, че през класическия период (1300-1600 г.) ор-

ганизацията на централната и местната власт позволява добро балансиране и 

уравновесяване на интересите на различните класи и прослойки в османско-

то общество. Администрацията успешно изпълнявала функциите си и гаран-

тира подържането на социалния ред. Тежко и леко въоръжената конница има 

достатъчно приходи, и е силно мотивирана за участие във военните кампа-

нии на османската династия. 
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б) През XVII век започва разложение на системата тимар. Основната при-

чина е, че в този период в Османската империя тенденциите на децентрали-

зация се засилват за сметка на тенденциите на централизация. По рано от-

белязахме, че в цялата история на Османската империя има само два крат-

котрайни периода на политическа децентрализация – след поражението на 

Баязид от Тимур и кърджалийското време. Липсата на ярко изразени трайни 

процеси на политическа децентрализация, обаче не означава, че липсват 

процеси на икономическа и властова децентрализация. Борбата между 

тенденциите на централизация и децентрализация всъщност са борба между 

потомствената родова аристокрация, собственик на мюлкове и вакъфи, от 

една страна, която се стреми да укрепи своето положение на независими 

феодали, и от друга страна - османската династия, която се опира на силата 

на служебната аристокрация, йеничарите и спахиите и за целта се старае да 

разширява държавните земи – мири, за сметка на мюлка и вакъфа. Защото 

именно от тези държавни земи тя предоставя в условна собственост тимари 

на спахиите и служебната аристокрация, получавала доходи, с които изпла-

щала заплатите на йеничарите и укрепва икономическата и военната си 

власт. Така че на практика въпросът за съотношението между държавната 

поземлена собственост и феодалната безусловна собственост е въпрос на 

класова борба. По точно борба на различните прослойки на османлиите. В 

класическия период (1300-1600 год.) като цяло тенденцията на централиза-

ция доминира над тенденцията на децентрализация. Но не „абсолютно“. Ве-

ра Мутафчиева подчертава, че „Успоредно със завладяването на Мала Азия 

и Балканите, с образуването на новата империя в османското общество про-

тичали закономерни процеси – то се феодализирало, неотстъпно в него се 

обособявала малобройна феодална върхушка, здраво свързана с мюлковото 
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и вакъфското земевладение, което много по-пълно отговаряло на интересите 

й, отколкото условното служебно земевладение – тимарът.“213 

Съдбоносен удар върху интересите на тази родовата аристокрация нанася 

Мехмед II Завоевателя. Опирайки се върху спахийството, той одържавява 

значителна част от вакъфската и мюлковата поземлена собственост. Тенден-

цията на централизация на икономическата, политическата и военната власт 

се затвърждава. Временно отстъпление има по време на Баязид II. Той възс-

тановява предишните мюлкове и вакъфи. С което настройва срещу себе си 

служебната аристокрация и спахийството. Детрониран е от сина си Селим I 

– привърженик на тимара. При неговия син – Сюлейман Великолепни, сис-

темата на тимара и съответно на централизация на икономическата, полити-

ческата и военната власт във властващата династия се утвърждава напълно. 

Така че като цяло през класическия период тенденцията на централизация 

доминира над тенденции на децентрализация. 

Но през XVII век съотношението между двете тенденции започва да се 

променя. 

                                                 
213 Мутафчиева, В., Османска социално-икономическа история, Изд. къща „Петър Берон“, 

С., 1999 г., стр. 127. Констатацията на факта, че родовата аристокрация се превръща във 

феодали е верен. Но не и контекста, в който се използва термина – „феодализиране на ос-

манското общество“. И то при образуването на „новата империя?! Защо? Защото „феодали-

зиране“ е понятие, което Вера Мутафчиева използва за да обозначи превръщането на пле-

менната родовата аристокрация в привилигировано съсловие.  Но това не е процес на де-

централизация на централната власт! Нито на нейната държавна собственост! Нито на ня-

какво несъществуващо „османско“ общество. Османлиите в процеса на завоеванията все 

още са орда, а не „османско общество“. Факт е, че се раздават земи като поземлена мюлкова 

и вакъфска поземлена собственост на висшата родова аристокрация. Което ги превръща във 

феодали. Но по голямата част от поземлената собственост се раздава като тимари на спа-

хийството и служебната аристокрация. Тоест и в началната фаза на възникване на империя-

та важи общото правило за всички империи – по-голяма част от присвоените територии се 

дава като условна собственост на служебната аристокрация и войнското съсловие. Така 

става навсякъде – и при източните и при западните империи. Историята на Османската им-

перия потвърждава правилото!  
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 След класическия период (1300-1600 год.) тенденцията на децентрализа-

ция започва постепенно да доминира над тенденцията на централизация. 

Започва упадък на спахийството. Упадъкът се изразява: 

*В засилване на диференциацията между висшата прослойка на тимарио-

тите и нисшата прослойка. „Срещу около 10 000 спахийски тимари по вре-

мето на Мехмед II , с установен годишен приход (около 5 000 акчета – бел. 

наша), стояла шепата крупни военни ленове, тия на бейлербейовете и сан-

джакбейовете….В началото на XVII век хасовете на санджакбейовете се 

движели между 100 000 и 200 000 акчета, а бейлербейовете на Румерлия и 

Анадола получавали по 1 100 000 и 1 600 000 акчета годиш-

но….Следователно ½ процент от военните ленници присвоявали повече от 

1/5 от общия приход, предназначен за издръжка на феодалната войс-

ка….Изнесените данни свидетелствуват, че в тимарската система съществу-

вала извънредно остра диференциация, тъй като максималният спахийски 

приход бил 64 пъти по-малък от минималния санджакбейски.“.214 Преко-

мерната подоходна диференциация руши единството на спахийската войска. 

Създава напрежение между централната власт и тимариотите. 

*В намаляване на представящите се във войската спахии. Реално много 

малка част от подлежащите на мобилизация спахии се явяват на сборните 

пунктове. Това налага да се правят проверки на тимариотските списъци (ка-

дастри). През XVII век йоклама-дефтерите показват често отклоняване от 

служба на спахиите. Подчертавайки разликата между списъците на подле-

жащите на мобилизация тимариоти и реално представилите се във войската, 

Вера Мутафчиева констатира – „Това означава, че въпросните санджаци от 

Румелия и Анадола излъчили, ако се вярва на йокламата от 1016 г. (по мю-

                                                 
214 Мутафчиева, В., Османска социално-икономическа история, Изд. къща „Петър Берон“, 

С., 1999 г., стр. 53 
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сюлманското летоброене – бел. наша), малко повече от 1/3 от фигуриращия 

в кадастъра на тези санджаци контингент.“215 

*Друг показател за упадъка е така да се каже „официалното“ дезертьорст-

во. В йоклама-дефтерите съществува една особена категория спахии – „во-

енни не по предназначение“. Тоест, това са подлежащи на мобилизация, но 

не участващи в преките военни кампании спахии. Изброени са по списъци 

представени от някои везири и членове на османската династия. Тези спа-

хии, очевидно са протежета на големци, имащи пряк достъп до висшата ос-

манска власт. И очевидно постигат целите си чрез подкупи и друг вид услу-

ги на големците. Защото, както показват документите имат възможност за 

това. Те са владетели на заимети с доходи между 20 000 и 100 000 акчета.216 

*Освен „официално“, през XVII век се засилва и „неофициалното“ дезер-

тьорство. По време на тежките войни с Унгария в края на XVI и началото на 

XVII век доста спахии напускат фронта и участват в бунтове. Те грабят, на-

силват и пр. раята в Румелията. Избухват спахийски бунтове и в Мала Азия 

и дори в Константинопол. Например през 1596 год. избягалите от фронта в 

Унгария спахии-дезертьори (фирари) с предводители Кара Язяъджи и Дели 

Хасан вдигат бунт, който обхваща значителни части от Мала Азия и се 

превръща във въстание, защото към него се присъединяват и селски маси. 

Това въстание е потушено едва през 1604 год. След потушаването на това 

въстание, обаче, пак в Мала Азия пламва друго въстание – на Календероглу, 

Кара Саид, Сашлу и Узун Халил. То също е подкрепено от значителни слое-

ве на малоазийското население. Бунтове, безредици, въстания има и сред 

християнската рая във Влашко и българските земи. „…безсилието на цент-

ралната власт и упадъкът на основните институции на османската военна 

                                                 
215 Пак там, стр. 201 
216 Пак там, стр. 206 
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организация, каквито били спахийството и еничарството, създавали обек-

тивна възможност за успеха на размирните действия на поробените народи, 

а също и на някои слоеве в самото османско общество. Объркването, в което 

изпаднали османските управници по време на войната 1593-1606 г., се изра-

зило и в непрекъснатата смяна на везири, велики везири, военачалници и пр. 

Този хаос не пощадил дори султаните. През войната тронът на Осман пре-

минал през трима негови наследници – Мурад III, Мехмед III и Ахмед I“217 

в) Успоредно с разложението на системата „тимар“ текат и много други 

процеси, които водят до засилване на тенденцията на децентрализация, 

спрямо тенденцията на централизация в Османската империя.218 На първо 

място това е развитието на парично-стоковите отношения в Османската им-

перия. Делът на натуралната икономика намалява и се увеличава делът на 

пазарната икономика. Тя се увеличава основно под формата на просто сто-

ково производство. Но се развива и капиталистическият начин на производ-

ство. Основният вид капитализъм, който се развива в Османската империя е 

ирационалният капитализъм.219 Развитието на пазарни отношения в Осман-

ската империя е един от най-важните фактори за разложението на системата 

                                                 
217 Пак там, стр. 194 
218 Както в класическия период тенденцията на централизация не се налага еднозначно и 

„изведнъж“ над тенденцията на децентрализация, така и в следващия период тенденцията 

на децентрализация се налага  постепенно и с „колебания“ над тенденцията на централиза-

ция. 
219 Вебер различава два типа капитализъм: а) Ирационален, наричан още авантюристичен, 

спекулативен, търговски капитализъм, който според него се среща в почти всички народи 

през цялата човешка цивилизация. Свързан е с дейности като лихварство, държавни достав-

ки и държавно кредитиране, откуп на данъци и служби, спекулация с цени и стоки, експлоа-

тация на колонии, печалби от финансиране на войни, преврати, революции и пр. Този капи-

тализам има случаен характер и не може да определи характера на обществото; б) Вторият 

вид капитализъм е рационалния, бюргерски, промишлен капитализъм. При него печалбата 

се постига чрез експлоатирането на рационално организираното капиталистическо пред-

приятие. В основата на функционирането на капиталистическото предприятие стои пресмя-

тането. Воденето на сметки прави възможно извършването на трайна, ориентирана към нова 

и нова печалба дейност. Парите играят ролята на средство за съставяне на баланси и изчис-

ление на разходи и приходи. 



357 

„тимар“ и за засилване на тенденцията на децентрализация. Търговско-

лихварският капитал, който и в класическия период има място в стопанската 

система, през XVII и XVIII векове „набъбва“ и завоюва все по-силни пози-

ции в икономиката на Османската империя. 

С търговско-лихварска дейност се занимават различни прослойки в Ос-

манската империя. Гърци, българи, евреи и  т.н. се занимават основно с тър-

говска дейност. А с лихварска дейност се занимават основно представители 

на класата на османлиите. Някои вакъфи също се занимават с лихварска 

дейност. Макар и по-рядко се занимават и с търговска дейност.  

Паричните ресурси, натрупани от търговско-лихварския капитал довеж-

дат до едно ново явление – частни лица започват да откупуват събирането на 

данъци от османската власт. Най-напред тази практика се осъществява под 

формата на „мукатаи“. Османската власт преотстъпва на частни лица пра-

вото на събиране на доходите от определени приходоизточници - данъци, 

митнически и пазарни такси, приходи от солници, мини, монетосечене и 

други държавни монополи срещу незабавното заплащане на част от предпо-

лагаемите приходи. Остатъкът се изплаща периодично в рамките на опреде-

ления срок. За да се увеличат държавните приходи, отдаването на мукатаи 

става чрез търг. Социалният и религиозният статус на частните лица, участ-

ващи в търга е без значение. Например идеологът на нашата национално-

освободителна борба – Георги С. Раковски, заедно с баща си, натрупват сво-

ето богатство от откупуване на данъци. Постепенно тази система – мукатаи, 

обхваща и държавни вземания от поземлена собственост, от данъците 

джизие и харадж, които дължи немюсюлманската рая и пр. 

По време на тежката война с Хасбургите в края на XVII век се въвежда 

нова система на откупуване на данъци (1695 год.), - „маликяне“. На частни 
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лица се предоставя правото на пожизнено откупуване на държавните при-

ходи срещу откуп. 

Въвеждането на откупуване на данъци, от една страна свидетелства за 

деградацията на османската власт, за нейното разложение и упадък. От дру-

га страна, свидетелства за развитието на нещо ново – на капитализма, пък 

макар и във формата му на ирационален капитализъм. Така че разложение-

то и упадъкът на класическата ленна система не може да се приема едноз-

начно като нещо отрицателно. Защото в периода на разложение и упадък се 

раждат нови икономически, социални и в крайна сметка политически отно-

шения.  

Друг момент на разложението на военно-ленната система е увеличаването 

на частното земевладение. Докато през класическия период османската ди-

настия и висшите сановници се стремят да укрепват спахилъка, през след-

ващия период, самите принцове, велики везири, висши сановници и  т.н. се 

стремят да превръщат леновете си в безусловна собственост. А също и да 

закупуват поземлена собственост. Висшата прослойка на османлиите усиле-

но създава вакъфи. Защото вакъфът е най-сигурната инвестиция на тяхно-

то богатство. За всеки османлия, включително и от най-висшата прослойка, 

съществува опасност да бъде низвергнат, да бъде екзекутиран и цялото му 

богатство да бъде конфискувано от държавната хазна. Но държавната хазна 

няма право по шериата да конфискува вакъфи. Ето защо принцове, везири, 

висши сановници, започват да създават вакъфи от градска и поземлена собс-

твеност. Тези вакъфи остават в разпореждане на техните наследници. И ни-

кой не може да им отнеме приходите от тях. Все по-голяма част от поземле-

ната собственост става частна и подлежаща на покупко-продажба. Именно 

частната поземлена собственост е в основата на икономическото, социално-

то и политическото могъщество на местните големци. За които във все по-
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голяма степен притежаването на частна собственост става по-важно, откол-

кото заемането на държавна служба. Увеличаването на частната поземлена и 

градска собственост е реален процес на „феодализиране“, на раздробяване 

на икономическата, военната и политическата власт. 

Това феодализиране на икономическата, военната и политическата власт 

намира израз във възникване на нова институция – на аянлъка. 

г) Аяните са провинциални големци, обикновено собственици на голяма 

частна и служебна поземлена и градска собственост. Избират се от местното 

население да представят пред провинциалните и централните власти иска-

нията, тъжбите и възраженията на това население. Обикновено са хора, от-

личаващи се със своята добродетелност и отзивчивост. За обсъждане на 

проблемите свикват „съвет“ от местни първенци и представители на закона. 

В градовете местното население обикновено избира по няколко аяна. А в 

селски местности, няколко села заедно избират за свой представител един 

аян. Основна функции на аяна е да защитава честта, достойнството и имо-

тите на местното население срещу произволите на местната власт. В края на 

XVI и през XVII век османската династия се стреми чрез аянлъка да контро-

лира и ограничава произвола на местната власт. Тоест, в началото аянлъка е 

средство да се блокират процесите на децентрализация. 

Постепенно, обаче, аянлъка става институция „…чието значение и роля 

нарастнали неимоверни в резултат на разширяващото се частно феодално 

земевладение, а също и институцията, която създала предпоставките за фео-

далната анархия в Османската империя през XVIII век“220 Как и защо? 

През средата на XVII век и през XVIII век аянлъкът вече не е това, което е 

в началото на своето създаване – посредник между интересите на местното 

население и провинциалните власти, гарант срещу самоволието и сепара-

                                                 
220 Мутафчиева, В., Кърджалийско време, изд.“Наука и изкуство“, С., 1977 год., стр. 20 
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тизма на местните паши. Промените в същността и функциите на аянлъка се 

дължат на бързото развитие на парично-стоковите отношения в този период. 

Дължат се на утвърждаването в османското общество на новите градски 

класи, свързани с развитието на парично-стоковите отношения, които са 

социална опора на аянлъка, а също и на нарастване на относителната тежест 

на неговата частна поземлена собственост, която и като територия и като 

приходи вече надвишава ленната собственост на пашите и другата служебна 

местна османска администрация. 

Аяните активно участват в развитието на парично-стоковите отношения, 

като дават кредити срещу лихва на търговците, на еснафите, на манифакту-

ристите и на другите слоеве градско население, занимаващо се с производс-

твена и търговска дейност. По такъв начин те не само съдействали за разви-

тието на градския живот, нещо несъмнено прогресивно в този период, но 

укрепват и своята социална база, и своето влияние в противовест на османс-

ката служебна администрация. Засилва се влиянието на аянлъка и над окол-

ното селско население. Защото значителна част от местните селяни, или ра-

ботят в частните имения на аяна, намирайки се в една или друга форма на 

феодална зависимост от него, или вземат под аренда пак от него поземлени 

участъци. Аянът несъмнено е представител на интересите преди всичко на 

своята класа – новият тип феодали, собственици на частна поземлена собст-

веност, едри търговци, лихвари, манифактуристи и пр. Но той несъмнено е 

представител, в една или друга степен, и на местното градско население и в 

известна степен и на местното селско население. Друг е въпросът, че аянът е 

експлоататор на това местно население. Но, така да се каже, той си е „наш“ 

експлоататор, за разлика от местната служебна аристокрация, която се явява 

експлоататор от името на централната османска власт. Власт, която не приз-

нава никакви граници в експлоатацията на местното население. 
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Когато османската династия „усеща“, че аянството се усилва извънредно 

много и от инструмент в нейните ръце, чрез който тя контролира местната 

власт, се превръща в самостоятелна „трета“ власт, се опитва да го „смачка“. 

Но опитите й се оказват напразни. 

От средата на средата на XVII век и през XVIII век аянлъкът вече се 

превръща във може би най-важния фактор за децентрализация, а не за цен-

трализация на властта. 

„Измененията в структурата на османското общество стимулират „новите 

елементи“ да се стремят и към преразпределяне на властта. Тяхното ико-

номическо възмогване, увеличеното им влияние по места искало да бъде 

гарантирано от отговарящи му институции. Паричното или поземленото 

частно богатство държало да получи обвивката, която османският централи-

зъм му отказвал: власт.“221 

В началото на възникването на новата институция, аяните упражняват 

само морална власт и не разполагат със средства за физическа принуда. Но 

сблъсъците между тях и местната и централна османска власт довеждат до 

създаване на въоръжени аянски дружини. Повратен момент за създаване на 

тези дружини (еялетлии) е периода 1779-1790 год. В този период централ-

ната османска власт се опитва безуспешно да ограничи, или дори ликвидира 

аянството. То, обаче, въоръжавайки доверени хора, предизвиква размирици 

и принуждава централната власт да отстъпи. 

Друг важен момент за формиране на еятлийски военни дружини са пот-

ребностите от жива сила за водене на войните против Русия, Австрия и др. 

империи и държави. През XVII век и XVIII век мобилизациите на корпусите 

на спахиите, на капъ-кулу и на йеничарите дават лоши резултати. Ето защо 

османската династия включва в своите войски и военните дружини на 

                                                 
221 Мутафчиева, В., Кърджалийско време, изд.“Наука и изкуство“, С., 1977 год., стр. 24 
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еятлиите. Те стават съществен фактор за подържане на някаква боеспособ-

ност. През XVIII век тези войски („йерлю“ – местни и „еялетлю“ - област-

ни), вече са основната част от османската армия. 

Мобилизираните спахии, капъ-кулу и йеничарите обикновено са по 7-

8 000 души. Докато само аянът на Бозкяр, Абдулхалим има в края на XVIII 

век 20 000 пешака и 3 000 конница еялетлии.222 „Високата порта“ се „люш-

ка“ между желанието си от една страна да унищожи аянството като съпер-

ничащ нов властови център, а от друга страна, тя разчита именно на негови-

те финансови и военни ресурси за водене на войни. Аяните постепенно ус-

пяват да „вербуват“ мрежа от „агенти за влияние“ в самата централна власт. 

Както сред нисшите служители, така и сред висшите. Защото всички прос-

лойки на служебната аристокрация имат поземлена и градска собственост в 

провинциите. За да защитават интересите си в провинциите, те прибягват до 

помощта на аяните. Така постепенно аяните придобиват влияние не само в 

собствените си провинции, но и в централната власт. 

Какъв е социалния състав на „частните армии“ на аяните? 

* Те несъмнено се набирали от декласираните елементи на османското 

общество. А такива е имало предостатъчно в резултат на развитието на па-

рично-стоковите отношения и на деморализацията на османската власт, коя-

то във все по-голяма степен губи възможностите си да подържа социалния 

ред. 

* Въпреки че са съставени предимно от мюсюлмани, в тях значимо учас-

тие имат християни и изповядващи други религии. Нещо повече, с христи-

янски произход са дори водачите на някои дружини – Индже, Кара Кольо и 

др. 

                                                 
222 Пак там, стр. 27, 28. 
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* Румелийските аяни набират своите дружини основно от маргинализи-

раното местно население. Когато в края на XVIII и началото на XIX век за-

почват размириците, известни като кърджалийство, към него се вливат и 

неуспели да преминат Босфора или Дарданелите и останали на територията 

на Румелия, след неуспешните войни 1768-1774 и 1787-1792 год. разпуснати 

еялетски дружинници и на анадолските аяни. 

* Аяните плащат „заплата“ на еятлиите само по време на бойни действия. 

След прекратяването на войната те задържат малка част от „частните“ си 

армии. Останалите, свикнали на грабежи по време на войните, започват да 

се занимават с грабежи на цивилно население и на територията на Османс-

ката империя. Те са субстрата на феодалната анархия в последното десети-

летие на XVIII и първите две десетилетия на XIX век. 

* д) Феодалната анархия има много измерения. Тя се проявява по разли-

чен начин в различните региони на Балканите. В бейлербейство Румелия 

населявано предимно от българи, най-ярките прояви на феодална анархия са 

масовото разбойничество – кърджалийството и сепаратизма на Пазвантоглу. 

В Белградския пашалък вътрешните борби между различните прослойки и 

кланове на османлиите, дават възможност на сърбите да се вдигнат на въс-

тание през 1804 год. В Шкодренския и Янинския пашалъци, обхващащи 

територията на Албания и Северна Гърция се стига до феодализация, тоест 

до политическо отцепване от империята на Бушатлиите и на Али Тепеде-

ленли. Също и до бунтове на гръцкото население. Феодалната анархия се 

изразява и в това, че аяните воюват помежду си и против независимите от 

тях разбойнически главатари. Самите разбойнически главатари воюват по-

между си и пр. 

В продължение на едно десетилетие – последното десетилетие на XVIII 

век, османската династия се опитва да ликвидира феодалната анархия в Ру-
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мелия. Тя организира два военни похода срещу видинския сепаратист Осман 

Пазвантоглу.223 Претърпява неуспех. Принудена е през 1799 год. да го про-

възгласи за видински паша. Този акт е показателен за безсилието на цент-

ралната власт. А през 1800 год. кърджалиите начело с Кара Фейзи застраша-

ват непосредствено Цариград. Властта води преговори с тях. Опитите да се 

противопостави с военна сила са неуспешни. Дори някои от правителстве-

ните военачалници се присъединяват към Кара Фейзи. 

Още две делетилетия продължава феодалната анархия в Румелия. В нея 

постепенно са „въвлечени“ и някои паши, като например Гюрджи Осман 

паша, които отказват да се подчиняват на централната власт. Но след 1802 

год. феодалната анархия постепенно „затихва“. Причина за това е, че цент-

ралната власт приема фактическото положение на нещата – признава власт-

та на местните аяни.224 Тогава тези местни аяни, подкрепени от местното 

население, постепенно ликвидират кърджалийството. Най-активно в поту-

шаването на кърджалийството участва българското население. То получава 

официално право да се въоръжава и да строи укрепления (кули и стени) за 

защита на своите градове и селища. „За първи път от четири века българите 

строели свои крепости, разполагали със свое оръжие, създавали свои органи-

зации за борба, стоели под водителството на свои първенци.“225 Българските 

първенци, организиращи отбраната, трупат опит и самочувствие. Което се 

отразява положително на Българското Възраждане. Защото въоръжените 

български първенци, впоследствие никога не са оставяли своето оръжие. 

                                                 
223 Което обаче ни най-малко не прекратява военните действия между Високата порта и 

отцепника. 
224 Тогава е седмата поред „амнистия“ на Пазвантоглу. Тя „….отбелязва върхова точка в 

развитието на анархиоята: етапа, на който се образували твърдо очертани, независими от 

централната власт владения със собствена управленческа структура.“ Мутафчиева, В., Кър-

джалийско време, изд. “Наука и изкуство“, С., 1977 год., стр. 255. 
225 Пак там, стр. 351 
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Важен момент в борбата най-напред срещу централизма, а впоследствие 

срещу анархията е единодействието на българското и турското население. 

Краят на феодалната анархия бележи възникването на нов тип властови 

отношения в господстващата класа на Османската империя. На практика 

почти цялата територия на империята е раздробена на наследствени фео-

дални имения. Така е в Анадола и Египет, така е и в Румелия. Фактическа-

та децентрализация се урежда юридически в съюзния договор на „благо-

родници, аяни и първенците“ сключен в Цариград през 1808 год., под ръко-

водството на Мустафа Байрактар, лидер на румелейските аяни, станал велик 

везир след като завоюва столицата. Впоследствие, след смъртта на Мустафа 

Байрактар, централната власт постепенно ликвидира много от подписалите 

този договор паши-аяни. Аянлъка като институция също е ликвидиран. Но 

новата система на феодални отношения се запазва. По-голямата част от ус-

ловната поземлена собственост се превръща в безусловна собственост на 

турските първенци. Производството в тази частна собственост вече в голяма 

степен е насочено към пазара. 

В рамките на тези все още феодални отношения макар и трудно си проби-

ва път капиталистическият начин на производство. Гръцката, сръбската и 

румънската национална буржоазия вече систематично водят борба за нацио-

нална независимост. Освен българският еснаф и българското чорбаджийство 

вече се заражда и българска буржоазия. Новият български елит стои в осно-

вата на Българското Възраждане. Води се успешна борба за самостоятелна 

българска църква. Размах получава просветителското дело – строят се чита-

лища, училища и  т.н. Така че, упадъкът на Османската империя, засилване-

то на тенденцията на децентрализация за сметка на тенденцията на центра-

лизация, в същото време е и процес на „раждане“ на нов начин на производ-

ство и на нови национални държави. 
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Последният удар върху Османската империя нанася турската народност, 

След поражението на османците в Първата световна война и окупацията на 

значителни части от нейната територия, турците водени от Кемал Ататюрк 

започват успешна национално-освободителна борба срещу окупаторите и 

срещу османската династия (1919-1924 год.). Възниква нова, изпълнена с 

енергия национална държава – Република Турция. По-късно, през втората 

половина на ХХ век, когато руква колониалната система на западноевро-

пейския империализъм, не само в Турция, но и в много от нововъзникналите 

ислямски държави започва Възраждането на ислямската цивилизация. 

 

Обобщение на девета глава: Възникване на ислямската цивилизация. 

Приносът на ислямската цивилизация като „посредник” между Изтока и За-

пада. „Възход и падение” на Османската империя. 

* Ислямската цивилизация е една от основните човешки цивилизации. Тя 

съществува вече четиринайсет века. Обхваща държави с компактно населе-

ние в значителни части от Азиатския и Африканския континент. Отделни 

ислямски държави има и в Европейския континент. Броя на мюсюлманите е 

над 1 млрд. Всеки четвърти обитател на планетата е мюсюлманин. 

* Религиозната доктрина на исляма е създадена от арабина Мохамед. Той 

е роден в гр. Мека през 570 год. сл.Хр. През 610 год. получава първото си 

„откровение“ и започва изграждането на ислямската религиозна доктрина. 

Думата “ислям” означава послушание, подчинение на Господ. 

* Чрез исляма войнствените арабски племена се обединяват и започват 

своите завоевания. До средата на осми век те завладяват огромни територии 

и установяват териториален контакт с китайската империя, с индийските 

княжества и с европейските кралства. 
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* Ислямската цивилизация заимства много от чертите си от древната си-

риакска цивилизация, от гръко-римската цивилизация и от обичаите и тра-

дициите на арабските племена. Но заимствайки, в същото време ислямът 

„преработва“ вярванията, обичаите и традициите на тези различни цивили-

зации и на практика създава нова, качествено различна цивилизация. 

* Ислямската цивилизация съхранява и развива постиженията на други 

древни цивилизации. В продължение на няколко века тя е водеща в развити-

ето на естествените и социалните науки, в медицината, в библиотечното де-

ло, в картографията и корабоплаването и пр. 

* Огромно е влиянието на ислямската цивилизация за развитието на за-

падноевропейската наука, медицина, технологии, корабоплаване, земеделие, 

търговия и пр. През XIII век тя постепенно изпада в стагнация. 

* Ислямската цивилизация, получава „втори въздух“ с възхода на Осман-

ската империя през XIV-XVI векове. В класическия период османската ди-

настия има забележителни военни успехи. Тя завоюва на практика цялата 

Византийска империя, Мала Азия, Северна Африка, цяла Югоизточна Евро-

па и значителни части от Средна Европа. 

* Рекрутирането на управляващия елит – класата на османлиите е основно 

от роби. Османската династия възстановява стара традиция на източните дес-

потии – служители в администрацията да бъдат роби.  

* След XVII век започва упадъкът на Османската империя. Последният 

„изблик“ на нейната енергия е втората, неуспешна обсада на Виена 1683 год. 

* Огромна роля за упадъка на Османската империя има разложението на 

нейната икономическа и административна основа – системата за владеене и 

ползване на поземлената собственост - „тимар“. 

* Успоредно с разложението на системата „тимар“ текат и много други 

процеси, които водят до засилване на тенденцията на децентрализация, 
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спрямо тенденцията на централизация в Османската империя. На първо мяс-

то това е развитието на парично-стоковите отношения в Османската импе-

рия. 

* По време на упадъка на Османската империя на протича процес на 

формиране на балканските нации – сръбска, българска, гръцка и пр. Започва 

и формиране на турската народност. 

* Упадъкът е свързан с феодализиране на икономическата, военната и по-

литическата власт и намира израз във възникване на нова институция – на 

аянлъка. 

* Аяните са провинциални големци, обикновено собственици на голяма 

частна и служебна поземлена и градска собственост. Избират се от местното 

население да представят пред провинциалните и централните власти иска-

нията, тъжбите и възраженията на това население. 

* През последното десетилетие на XVIII и първите две на XIX век започ-

ва феодална анархия. Тя нанася тежки поражения на стопанския, културния 

и пр. живот на румелийското население. 

* Но по нейно време се раждат съпротивителни движения на балканските 

народи, които в крайна сметка водят до възникване на балканските нацио-

нални държави. 

 

Ключови думи: ислям, ислямски халифат, сунити, шиити, ислямска ци-

вилизация, медресе, ислямска наука, арабски цифри, алгебра, Османска им-

перия, безусловна и условна собственост – мюлк и мири, османлии, спахии, 

девширме, йени чари, аяни, еятлии 
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Десета глава: Сблъсъкът на цивилизациите.  

 

1. Теорията на Самюъл Хънтингтън за “Сблъсъкът на цивилиза-

циите” 

 

1.1. Основни тези 

Теорията на Самюъл Хънтингтън за “Сблъсъкът на цивилизациите” е 

много популярна както сред изследователите, така и сред интересуващите се 

от политика. Това не е случайно. Теорията има концептуално ядро. Тя е пос-

ледователна и убедителна. Има евристичен потенциал. Използва се богат 

фактологичен материал. 

С. Хънтингтън се занимава с проблемите на войната и мира, с причините 

за военните конфликти и гражданските войни след краха на „социалисти-

ческия“ лагер и „края“ на студената война. Неговата основна теза е, че 

„…културата и културната идентичност, която в най-широк смисъл е ци-

вилизационна идентичност, формират моделите на обединяване, дезинтег-

рация и конфликти в света от времето след Световната война“226. Тоест, 

причините за военните конфликти и гражданските войни са цивилизацион-

ните различия. 

Ето как той определя изводите, произтичащи от тази основна теза, напра-

вени във всяка от петте части на книгата:  

„ - Първа част: За пръв път в историята световната политика е многопо-

люсна и мултицивилизационна; модернизацията е нещо различно от възпри-

емането на западните стандарти и тя не създава нито универсална цивилиза-

                                                 
226 Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред., изд. 

„Обсидиан“, С., 2002 год., стр. 20, 21 
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ция в какъвто и да било смисъл на думата, нито води до прозападна ориен-

тация на обществата, непринадлежащи към Запада. 

- Втора част: Равновесието на силите между цивилизациите се променя; 

относителното влияние на Запада отслабва; азиатските цивилизации разши-

ряват своята икономическа, военна и политическа мощ; в страните, използ-

ващи ислямска религия, протича демографски взрив, което има дестабили-

зиращи последици за мюсюлманските страни и съседите им; незападните 

цивилизации наново утвърждават ценността на собствените си култури. 

- Трета част: Възниква нов световен ред, основан на цивилизационния 

принцип: обществата, които имат културни сходства, си сътрудничат; опи-

тите да се прехвърли дадено общество от една цивилизация в друга са неус-

пешни; страните се групират около водещите или основните страни от своя-

та цивилизация. 

- Четвърта част: Универсалистките претенции на Запада все повече го 

въвличат в конфликт с други цивилизации, което се проявява най-сериозно 

по отношение на исляма и Китай; на локално равнище войните, водещи до 

разпадане на държави, най-често между мюсюлмански и немюсюлмански 

страни, пораждат митинги и демонстрации в „сродни страни“ и заплаха за 

по-голяма ескалация на конфликта, поради което водещите държави полагат 

усилия да прекратят подобни войни. 

- Пета част: Оцеляването на Запада зависи от преутвърждаването на за-

падната идентичност на американците и от нагласата на страните от Запада 

да възприемат западната цивилизация като уникална, а не като универсална 

и от способността им да се обединят, за да я съхранят пред лицето на пре-

дизвикателствата на незападните общества. Предотвратяването на глобална-

та война между цивилизациите зависи от това, доколко световните лидери 
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ще възприемат мултицивилизационния характер на световната политика и 

доколко ще си сътрудничат, за да го поддържат.“227 

 

1.2. Критика на основни тези 

В първа глава на този учебник отбелязахме, че „В качеството си на фило-

софия на историята цивилизационния подход може, и е играл, важни идео-

логически функции.»228 В момента интересът към него е голям, особено сред 

англосаксонския и руския елити. Англосаксонският елит се опитва да легити-

мира в очите на световното обществено мнение завоевателните си войни като 

«Сблъсък на цивилизациите» и най-вече на сблъсък на Западната и Ислямска-

та цивилизации.» Сега е момента да направим по обстойна критика на теория-

та за «Сблъсъкът на цивилизациите». 

Най-напред искаме пак да подчертаем евристичния заряд на теорията на 

Хънтигтън. Несъмнено цивилизационните различия създават огнища на нап-

режение и са предпоставка за избухване на вътрешни междуетнически и 

междудържавни войни. Хиперболизирането на цивилизационния подход, 

обаче, игнорирането на класовите противоречия и класовите интереси, като 

основна причина за войните, води до използването на цивилизационния под-

ход като идеология. И то като реакционна идеология. Изследването на С. 

Хънтингтън, въпреки многото си достойнства, хиперболизира цивилизаци-

онния подход и игнорира класовите противоречия и класовите интереси, като 

основна причина за войните. Съответно внушава разбирания, които са в изго-

да единствено и само на американския англосаксонски и американския ев-

рейски елити. Ето един пример. 

                                                 
227 Пак там, стр. 21 
228 Включително и много реакционни. Постижения на цивилизационния подход са 

използвани за да се доказва “превъзходството” на бялата раса и “мисията” на белия човек да 

„цивилизова” „варварските” народи. 
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В книгата на Хънтингтън има следните тези: „В периода след Студената 

война най-значимите различия между народите вече не са от идеологически, 

политически или икономически характер…..Националните държави си оста-

ват основните актьори на световната сцена. Както и в миналото, тяхното по-

ведение се определя от стремежа им към надмощие и богатство, но вече и от 

техните културни предпочитания, от това, което ги обвързва, и от това, което 

ги разделя….В този нов свят най-разпространените, значими и опасни конф-

ликти няма да бъдат между социалните класи, между бедните и богатите или 

между други икономически дефинирани групи, а между народите, принадле-

жащи към различни културни общности.“.229 Тези тези имат изцяло идеологи-

чески характер и обслужват агресивните интересите на американския англо-

саксонски и американския еврейски елити. Защо? 

* Защото е съвършено невярно, че най-значимите различия между народи-

те в предходните епохи, които водят до конфликти и войни са от идеологи-

чески, политически или икономически характер. Няма такива различия между 

народите!!! Не народите влизат във войни един с друг. Народите са въвлича-

ни във войни от своите елити. Те стават „пушечно“ месо на икономическите 

противоречия между различните елити и на класовата борба между елита и 

народната маса. Тоест, стават жертва на агресивната политика на собствения 

си елит. В момента американският англосаксонски и американският еврейски 

елити, които паразитират върху световната икономика, разпалват войни по 

целия свят. Те се стремят чрез войни да излязат от „задънената улица“, в коя-

то са вкарали американската икономика. Хънтингтън обслужва техните инте-

реси, като лъже, че войните се разпалват от идеологическите, политическите 

и икономическите различия между народите, че „народите“ водят войни меж-

                                                 
229 Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред., изд. 

„Обсидиан“, С., 2002 год., стр. 22, 23. 
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ду себе си. Жертвите – народите, се представят за палачи на самите себе си. А 

агресивните елити, които подлагат на изтребление собствените си народи, са 

„света вода ненапита“. 

* Защото е съвършено невярно, че в сегашната епоха конфликтите и вой-

ните се причиняват от културните различия между народите, а не от сблъсъ-

кът между социалните класи, между бедните и богатите или между други 

икономически дефинирани групи. Напротив – именно класовите интереси на 

американският англосаксонски и американският еврейски елити са в основата 

на разпалване на многобройните войни по света. Интересите на американския 

военно-промишлен комплекс, на американския нефтен и наркобизнес стоят в 

основата на разпалваните от американският англосаксонски и американският 

еврейски елити войни. Друг е въпросът, че американският англосаксонски и 

американският еврейски елити разпалват войните, като използват ентоцент-

ризма на различните етнически и конфесиални групи. Те подкупват местните 

елити и чрез тях разпалват пламъка на местния национализъм, разпалват 

вражди и омраза между различните етнически и конфесиални групи. Без ак-

тивната намеса на американският англосаксонски и американският еврейски 

елити много от тези войни няма да ги има. 

* Защото е съвършено невярно, че „Националните държави си остават ос-

новните актьори на световната сцена“. През 80-те години на ХХ век амери-

канският англосаксонски и американският еврейски елити, чрез европейската 

еврейска диаспора поставиха във васална зависимост европейските елити. 

Понастоящем европейските национални държави нямат самостоятелна външ-

на политика. Те систематично са въвличани във войните, които разпалват 

американския англосаксонски и американския еврейски елити. От тези войни 

европейските национални държави нямат никаква полза. Напротив – те имат 

вреди. В резултат от войните, в които под диктата на американският англо-
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саксонски и американският еврейски елити участват европейските национал-

ни държави в тях се създават огнища на напрежение и рискове за национална-

та им сигурност. Във всички големи европейски държави – Германия, Фран-

ция, Великобритания, Испания, Италия и пр., има големи ислямски общности. 

Войните, в които европейските правителства участват срещу ислямския свят, 

нагнетяват омраза в тези общности срещу западно-европейската цивилизация. 

Млади хора стават лесна плячка на проповедите на ислямски фундаменталис-

ти. Зачестяват терористичните актове в западноевропейските страни. Те се 

извършват от местни жители, родени и израснали в Европа.  

 * Защото е съвършено невярно, че поведението на националните дър-

жави „се определя от стремежа им към надмощие и богатство“. За някои дър-

жави несъмнено е така. Но за други – не е така. Не е така, например за евро-

пейските държави. Двете световни войни през ХХ век се водят основно на 

територията на Европа. Тези войни донесоха неизброими страдания и десет-

ки милиони жертви, предизвикаха колосални разрушения и унищожение на 

значителна част от производителните сили на човечеството. В резултат на 

това след Втората световна война, западноевропейските елити си създават 

нагласа, че съперничествата между тях за пазари и суровини трябва да се 

решават с мирни средства, чрез икономическо съревнование, а не чрез вой-

ни. Че това е възможно доказват икономическите успехи на загубилите вой-

ната агресори – Германия и Япония. От развитите страни само англосаксон-

ските елити (с лидер САЩ) все още нямат тази нагласа и са склонни да из-

ползват войната като средство за решаване на икономически проблеми. 

Причината, според нас е, че на тяхна територия не са се водили унищожи-

телни войни. Техните войски са водили войни на чужди територии. Те не са 

търпели такива загуби, разрушения и страдание, както другите западноевро-

пейски страни. Затова и нямат страх от войната. 
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 Най-реакционната теза на Хънтингтън е относно „сблъсъкът“ на За-

падноевропейската и Ислямската цивилизации. Той твърди следното: 

  „Основният проблем на Запада не е ислямският фундаментализъм. 

Той е ислямът, една различна цивилизация, чието население е убедено в 

превъзходството на своята култура и е обхванато от мания за малоценността 

на своята мощ. Проблемът за исляма не е ЦРУ или министерството на отб-

раната на САЩ. Той е Западът, една различна цивилизация, чието население 

е убедено в универсалността на своята култура и вярва, че неговата домини-

раща, макар и западаща мощ му вменява в дълг да разпространява западната 

култура в целия свят. Това са основните компоненти, които подхранват 

конфликта между исляма и Запада.“230 

 Защо тази теза е крайно реакционна? 

 - Защото абсолютна лъжа е, че Ислямската цивилизация, а не ислямс-

кия фундаментализъм е „проблем“ за Запада. Напротив, двете цивилизации 

са напълно съвместими. В Пиринейския полуостров те съсъществуват заед-

но в продължение на векове, взаимно обогатявайки се. На Балканския полу-

остров също съсъществуват заедно в продължение на векове. Съсъществу-

ваме заедно и понастоящем! В съвременна Западна Европа емигрантите от 

ислямски произход в продължение на десетилетия успешно се интегрират в 

Германия, Франция, Испания, Италия, Белгия, Холандия и пр.231 Сегашното 

напрежение и известно „капсулиране“ на тези общности в Западноевропейс-

ките страни се дължи не на цивилизационните различия между Западната и 

                                                 
230 Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред., изд. 

„Обсидиан“, С., 2002 год., стр. 312 
231 Не е вярна тезата, че не се интегрират. Тези, които защитават тази теза разбират под 

„интеграция“ емигрантите да станат християни. Не това е същността на интеграцията. Същ-

ността е, „всмуква“ ли капитала емигрантите в съществуващата система на наемния труд, в 

системата на общественото разделение на труда. Несъмнено е, че в продължения на десети-

летия емигрантите от ислямски страни имат силно присъствие в обществения труд на 

Франция, Германия, Испания, Италия, Холандия, Белгия и пр.  
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Ислямската цивилизация. А се дължи на войните, които американският анг-

лосаксонски и американският еврейски елити водят срещу ислямските стра-

ни, стремейки се да заграбят техните ресурси. Американският англосаксонс-

ки и американският еврейски елити успяха да въвлекат в тези войни и за-

падноевропейските страни. И ги превръщат в обект на терористични актове. 

 - Защото именно американският англосаксонски и американският ев-

рейски елити носят основна вина за възникването и разпространението на 

ислямския фундаментализъм и терористичните организации. Те финансират, 

въоръжават и осигуряват медийна и политическа подкрепа на талибаните в 

Афганистан през 80-те години. През 90-те години те финансират, въоръжа-

ват и осигуряват медийна и политическа подкрепа на ислямските фундамен-

талисти и терористи в Чечня. С това превръщат „студената“ си война против 

руския народ в „гореща“! Американският англосаксонски и американският 

еврейски елити, макар и с чужди ръце избиват руснаци на руска територия. 

Понастоящем финансират, въоръжават и осигуряват медийна и политическа 

подкрепа на главорезите от ИДИЛ в Ирак, Сирия, Либия и много други 

страни. Нещо повече, американският англосаксонски и американският ев-

рейски елити пряко участват във военни действия срещу правителствените 

сили в Ирак, Либия, Косово и т. н., като по такъв начин съществено подпо-

магат терористите. Техният най-важен съюзник в Близкия Изток е Саудитс-

ка Арабия – страната, която има основна роля в разпространението на ис-

лямския фундаментализъм. 

 - Защото американският англосаксонски и американският еврейски 

елити представят войните, в които въвличат народите, като войни започнати 

по желание на самите народи. А истината е, че тези войни се разпалват от 

американския англосаксонски и американския еврейски елити. Разпалват се, 

с цел тези елити да заграбят природните и човешките ресурси на различните 
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страни. Никой народ няма интерес да воюва срещу друг народ! От това няма 

интерес и американският народ. Абсолютно невярна е тезата на Хънтингтън, 

че населението на Запада „е убедено в универсалността на своята култура и 

вярва, че неговата доминираща, макар и западаща мощ му вменява в дълг да 

разпространява западната култура в целия свят.“ Нито обикновените амери-

канци, нито обикновените западноевропейци имат интерес и подържат вой-

ните, които американския англосаксонски и американския еврейски елити 

водят срещу ислямските страни. 

 Разглеждайки „сблъсъкът на цивилизациите“, Хънтингтън, озаглавя-

ва един от параграфите – „Пространства на обсег: кървавите граници на ис-

ляма“. В нея той се опитва да докаже, че исляма е войнстваща религия, коя-

то по целия свят създава кървави конфликти.232 „Мюсюлманите съставляват 

около една пета от населението на света, но през 90-те години те са в много 

по-голяма степен участници в междугрупови насилия, отколкото хората, от 

която и да е друга цивилизация.“233 Излиза, че виновници за войните, които 

американския англосаксонски и американския еврейски елити води срещу 

ислямските държави за заграбване на техните природни, човешки и пр. ре-

сурси, са самите ислямски народи. Щом са мюсюлмани, значи те са винов-

ни!? 

 Демонизирането на ислямската религия и култура от Хънтингтън е 

идеология пряко в изгода на агресивния американския англосаксонски и 

американския еврейски елити.  

  

2. Концепцията на Греъм Е. Фулър за ролята на исляма в сблъсъка 

между Западната и Ислямската цивилизации 

                                                 
232 Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред., изд. 

„Обсидиан“, С., 2002 год., стр. 368-384 
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 Чудесна критика на демонизирането на ислямската религия и култу-

ра прави Греъм Е. Фулър в студията си „Светът без исляма“.234 

 Той се обръща към тези, които подобно на Хънтингтън търсят при-

чините за насилието, войните, тероризма и пр. в съвременния свят в исляма. 

„Чакайте малко! Какво щеше да стане, ако ислямът изобщо не съществува-

ше? Ако изобщо не беше се раждал Мохамед, ако я нямаше сагата на разп-

ространението на тази вяра в огромни части на Близкия Изток, Азия и Аф-

рика….Ислямът ли е наистина коренът на проблема, или той се крие в дру-

ги, не толкова очевидни, но по-дълбоки фактори?...представете си един Бли-

зък Изток, в който ислямът никога не се е раждал. Щяха ли да ни бъдат 

спестени много от сегашните проблеми? Щеше ли Близкият Изток да бъде 

по-миран? Щеше ли да бъде много по-различен характерът на отношенията 

Изток – Запад?“235 

 Отговорът на Греъм Фулър е, че не, не ислямът е коренът на пробле-

мите. Той най-напред разглежда Близкия Изток. Политиката в този регион, 

според него се доминира от арабите, персите, турците, кюрдите, евреите, 

берберите и пущуните. Далеч преди тържеството на исляма тези големи ет-

носи са воювали помежду си. Много преди исляма, пише той, войските на 

персите завоюват Близкия Изток. Те неколко кратно стигат до Атина. Прев-

ръщат се в главен враг на населението на Анадола. Съперници на персите са 

и семитските народи, населяващи т. нар. „плодороден полумесец“. В „пло-

дородния полумесец“ далеч преди исляма има силни миграционни потоци 

на мощни арабски племена.236 

                                                 
234 Фулър, Греъм Е. Светът без исляма, сп. Foreign Policy, февруари/март 2008 
235 Пак там, стр. 29-30 
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 И да не е имало исляма, пише Фулър, „Монголите пак щяха да прега-

зят и унищожат цивилизациите на Централна Азия и голяма част от Близкия 

Изток през XIII век. Турците все така щяха да превземат Анадола, Балканс-

кия полуостров до Виена и по-голяма част от Близкия Изток. Тези борби (за 

надмощие, територия, влияние и търговия) датират от времена далеч преди 

идването на исляма.“237 

 Тезите на Фулър са убедителни. Той отива, обаче, още по-далеч. Да 

предположим, казва той, че целият Близък Изток е християнски. Отваряме 

скоба - защото ако не е харизматична личност на Мохамед, несъмнено хрис-

тиянството има най-голям шанс да стане господстваща религия в Близкия 

Изток. Прочем в началото самият Мохамед счита своята религия за вид 

юдаизъм и християнство. Е, пита Фулър „…ако целият Близък Изток беше 

останал християнски, щеше ли да бъде в хармония със Запада?… За целта 

трябва приемем, че един неспокоен и експанзивен средновековен европейс-

ки свят нямаше да проектира своето могъщество и хегемония в съседния 

Изток в търсене на икономически и геополитически позиции. В крайна 

сметка какво са кръстоносните походи, ако не западно начинание, мотиви-

рано главно от политически, социални и икономически потребности? Знаме-

то на християнството не е много повече от един завладяващ символ, лозунг, 

който освещава иначе светските пориви на могъщите европейци….Колкото 

и въодушевено да са говорили в Европа за принасяне на „християнските 

ценности сред местното население“, очевидната цел са колонизация, която 

да се превърне в източник на богатства за метрополията, и създаване на бази 

за влияние на Запада.“238 
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 Несъмнено Фулдън е абсолютно прав, че ако религията на Близкия 

Изток е християнство, а не ислям, това ни най-малко няма да спре военно-

колонизаторското движение през Средновековието на западното рицарство 

към него. Че е така, показателен е резултата на четвъртия кръстоносен по-

ход. Западните рицари, вместо да се насочат към Ерусалим, се насочват към 

Константинопол, нападат една от най-древните и висококултурни християн-

ски държави и разграбват величествения град. 

 А ако Близкият изток е християнски, ще приеме ли той доброволно 

грабежа на западното рицарство? Не, отговаря Фулдън! 

 „И да бяха християни, жителите на Близкия Изток едва ли щяха да 

приветстват нахлуващите европейски флотилии и защитените от западни 

оръдия търговци. Империализмът пак щеше да се развива в сложната етни-

ческа мозайка на региона, осигуряваща материал за древната игра „разделяй 

и владей“. И европейците все така щяха да използват податливите местни 

управници, готови да обслужват техните интереси.“239 

 Сега, в съвременната епоха по-различно ли е отколкото през Средно-

вековието? Може би сега, за разлика от тогава, ако бяха християнски, източ-

ните общества щяха да приемат с примирение съвременния империализъм 

на Запада? Не, отговаря Фулън! Историята щеше да се повтори. Близкоиз-

точните християни щяха да се съпротивляват не по-малко енергично на 

„…колониалния проект и на драстичното пре начертаване на границите в 

съответствие с европейските геополитически предпочитания. Нито пък 

близкоизточните християни щяха да приветстват в по-голяма степен импер-

ските западни петролни компании, подкрепяни от техните европейски вице-
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регенти, дипломати, шпиони и армии, отколкото правят това мюсюлмани-

те.“240 

 Фулън дава пример с Латинска Америка. Там държавите са христи-

янски. И то от типичната за Западна Европа конфесия – католицизма. 

Въпреки това те водят упорита борба против „… американската хегемония 

върху техния петрол, икономика и политика.“ Така че, според Фулън, дори и 

да беше християнски, „Близкият Изток щеше със същото желание да форми-

ра националистически антиколониални движения, за да извоюва своите соб-

ствени земи, пазари, независимост и съдба от чуждото посегателство – точно 

както антиколониалните борби в индуистка Индия, конфуциански Китай, 

будистки Виетнам, и християнска и анимистка Африка.“241 

  Но, „Може би Близкият Изток щеше да бъде по-демократичен без ис-

ляма?“, задава въпрос Фулън.242 Отговорът му е отрицателен. Историята на 

самата Европа и на Латинска Америка изобилства с диктатури. Така е и с 

повечето християнски африкански държави. „Тогава защо един християнски 

Близък Изток да изглежда различно?“243 

 Същото, казва Фулън и за враждата между араби и евреи в Палести-

на. Тя не би била по-малка, ако арабите са християни, а не мюсюлмани. „Из-

раелско-палестинският проблем по своята същност си остава национален, 

етнически и териториален конфликт, който само в последно време се вдъх-

новява от религиозни лозунги“, счита той.244 Още повече, отбелязва Фулън, 

че ако бяха християни, арабите щяха да са от източноправославното христи-

янство. А враждата между източно-православното християнство и западния 
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католицизъм през Средновековието и в съвременността не е по-малка от-

колкото между католицизма и исляма.245 

 Същото се отнася и до войните, разпалени от САЩ в Ирак. „Окупа-

цията на Ирак днес нямаше да бъде посрещната по-радушно от иракчаните, 

ако те бяха християни. Съединените Щати не свалиха Саддам Хюсейн – 

един подчертано националистически настроен светски лидер, защото беше 

мюсюлманин. Другите арабски народи все така щяха да са на страната на 

травмираните от окупацията иракчани. Никоя страна не посреща с хляб и 

сол чуждите нашествия или чуждите войски, които убиват нейни граждани. 

Заплашените от външни сили народи неизбежно търсят подходяща идеоло-

гия, с която да оправдават и възвеличават своите съпротивителни борби. 

Религията е само една от тези идеологии.“246 

 Критикувайки абсолютизирането и хиперболизирането на ролята 

на исляма в антиколониалната борба на Близкия Изток, в същото време Фу-

лън не подценява неговата роля. Той подчертава неговата обединителна 

сила по цялата територия на неговото разпространение. Ислямът не е просто 

религия и идеология. Той е създал една голяма цивилизация, „… споделяща 

много общи принципи, свързани с философията, изкуствата, обществото, с 

общи идеали за морално съществуване, общо чувство за справедливост, пра-

вораздаване и добро управление – всички тези неща са част от една висока 

култура с дълбоки корени.“ Според Фулдън със своята културна и морална 

сила ислямът е спомогнал за преодоляване на етническите различия между 

съвсем различни изповядващи го народи. Ислямът създава културна памет 

за една споделена съдба. „Европейците, пише Фулън, са в състояние да 

разделят и завладяват многобройните африкански, азиатски и латиноамери-
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кански народи, които един след друг падат пред западното могъщество. 

Обединената наднационална съпротива при тези народи се постига трудно 

заради липсата на какъвто и да е общ етнически или културен символ на 

съпротивата.“247 Докато ислямът създава такъв символ на широкото прост-

ранство на своето разпространение. И това е „… основната причина, поради 

която мюсюлманският свят е костелив орех за САЩ.“248 

 Тази теза несъмнено в известна степен е вярна. Християнството на 

една латиноамериканска държава не създава такова чувство за солидарност 

с нападната от Запада друга латиноамериканска християнска държава, как-

вото в идентичен случай създава исляма. Но в същото време, не трябва да се 

забравя историческата вражда между двете основни конфесии в исляма - 

шиити и сунити. При тях няма солидарност, а постоянни войни. Тоест, по-

високата солидарност при исляма в сравнение с християнството е, така да се 

каже, „парцелирана“. Тя е в рамките на всяка от двете конфесии. 

 Фулър се противопоставя и на тезата, която свързва исляма с теро-

ризма. Той показва, че съвременният тероризъм не е „патент“ на исляма. Той 

дава примери с еврейските партизани, които използват тероризма против 

британското господство в Палестина, с индуистките „Тамилски тигри“ от 

Шри Ланка, които именно са изобретили пояса с експлозиви и започват 

самоубийствени атентати, със сикхския терор и убийството на Индира 

Ганди и пр. Нещо повече, Фулър посочва, че от 498 терористични акта в Ев-

ропейския съюз през 2006 год. 424 са извършени от сепаратистки групи, 55 

от леви екстремисти, и 18 – от различни други видове терористи. Само един 

е извършен от ислямисти.249 
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 Религията, в случая исляма, според него е по-скоро средство, чрез ко-

ето потиснатите дават израз на своето възмущение. Исляма обслужва идео-

логически „… идеята за успешна съпротива срещу доминантната американ-

ска сила, идеята за слабите, които могат да отвърнат на удара – притегателна 

сила, която надхвърля исляма или близкоизточната култура.“250 За Фулър 

основната причина за ислямския тероризъм е американската агресия по све-

та. Той не използва термина „агресия“, а термина „доминация“. Но в терми-

на „доминация“ влага съдържанието на термина „агресия“. Заключението му 

е: 

 „Днес има хора, които желаят един „свят без ислям“, предполагайки, 

че в такъв свят проблемите, за които говорим, никога е нямало да възникнат. 

Истината е, че конфликтите, съперничествата и кризите на един такъв свят 

нямаше да бъдат кой знае колко различни от тези, които познаваме.“251 

 Можем само да се съгласим с това заключение! 

 Сложните и много често конфликтни отношения между Запада и Ис-

лямската цивилизация се дължат преди всичко на стремежът на техните ели-

ти да завладяват чужди земи, природни богатства и човешки ресурси. В ран-

ното Средновековие агресията е от страна на исляма. По-късно е в обратна 

посока – кръстоносните походи. След това, в продължение на четири века – 

от XIV до XVII век, ислямската Османската империя води агресивни войни 

срещу Запада.252 Но след възникването на капиталистическия начин на про-

изводство, който дава технологично, военно и търговско предимство на За-

пада, започват няколко вълни на колонизация и понастоящем неоколониза-

ция на Близкия Изток и други ислямски страни. И съответно обратната ре-
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акция – съпротива срещу колонизаторите. В първите фази на тази съпротива 

идеологическото знаме обикновено е национализма и марксизма. По насто-

ящем идеологическото знаме е исляма. Повечето от ислямските фундамен-

талистки и терористични движения са под контрола на ЦРУ. Американският 

англосаксонски и американският еврейски елити използват тези терористич-

ни организации, в успешната си борба за власт над европейските елити. През 

90-те години успешно ги използват и във войната си против Русия, като фи-

нансират, въоръжават, осигуряват медийна и политическа закрила на чечен-

ските терористи. Но за разлика от Европа, с идването на Путин на власт Ру-

сия започва успешно да се освобождава от васалитета си спрямо американс-

кия англосаксонски и американския еврейски елити. 

 Съвременните войни в Близкия Изток могат да се разберат, ако зад 

съперничествата на шиитски Иран и Сирия, от една страна и сунитска Сау-

дитска Арабия, Турция, Катар и  т.н. се вижда противоборството между ста-

рия център на световната търговия – САЩ и претендента за нов център на 

световната търговия Китай, подкрепен от Русия. В Близкия Изток те водят 

борба помежду си за контрол над богатите с въглеводороди територии, за 

контрол на пътищата за техния транзит, за контрол над местните политичес-

ки елити. Религията има малко значение за намесата на глобалните сили. 

САЩ в Ирак подкрепят шиитите. А в Сирия подкрепят сунитите-

фундаменталисти. Така че не религиозната принадлежност, а конкретните 

интереси играят роля за геополитиката на глобалните сили. 

 За да се разберат съвременните взаимоотношения между Запада и ис-

ляма, трябва да се знае историческото минало. Защото исляма е религия, в 

която спомените за бруталната агресия на Запада по време на кръстоносните 

походи са живи. Те са дълбока травма в душите на мюсюлманите. И имат 

съществено влияние за отношението им към западния свят. 
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3. „Човекоядците от Маара“ 

 

 „Човекоядците от Маарра“ – така е озаглавена трета глава от книгата 

на ливанския и френски историк Амин Маалуф „Кръстоносните походи през 

погледа на арабите“.253 В тази глава се разглежда невероятната свирепост 

на кръстоносците, с която кръстоносците всяват ужас сред местното населе-

ние и управляващия елит. Свирепост, символ на която става човекоядство-

то в завзетия град Маарра. 

 По начало всяка религия се стреми да запази в паметта на потомците 

своите мъченици и страдалци. И общо взето - да избягва и игнорира дива-

щината и свирепостта, с която се завладяват под нейното знаме територии и 

народи. Ислямът не прави изключение. Още повече, че „Западът“ му дава 

„отлични“ поводи да представя себе си като цивилизована религия, а друга-

та религия и нейната конфесия като „варвари“. 

 В интерес на истината по време на кръстоносните походи – XI – XIII 

векове, Ислямската цивилизация действително е значително по-

цивилизована от Запада. Свирепостта и диващината при завоюването на Ле-

ванта, тоест на източното Средиземноморско крайбрежие, шокират исляма. 

В Близкия изток не са спирали войните. Но такава диващина и варварство, 

като тази на кръстоносците не са се срещали. Със своята свирепост кръсто-

носците сломяват психически народите и елитите на Близкия Изток. Съот-

ветно местните феодали започват да предават своите градове без съпротива. 

Победите на кръстоносците се възприемат като позор от ислямския свят. 

Този позор продължава близо два века. В колективната памет на исляма тези 

                                                 
253 Маалуф, Амин, Кръстоносните походи през погледа на арабите, агенция Меридиани, С., 

2001 год., стр. 45-63 
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два века остават като тежка травма. По-късно, по време на капитализма, ко-

гато Западът отново подлага на брутална колонизация Близкия Изток, тази 

колонизация се възприема като повторение на варварските нашествия от XI 

– XIII векове. Както казахме, в началото антиколониалната съпротива се 

организира под „леви“ знамена. Но понастоящем, когато американският ан-

глосаксонски и американският еврейски елити организират нова вълна на 

нео колонизация, съпротивата се организира под идейното знаме на исляма. 

Една от причините за това е, че исляма остава най-дълбинната основа на 

ислямската цивилизация и на „народната душа“. Втората е, че американски-

ят англосаксонски и американският еврейски елити, с помощта на европейс-

кия Запад, разрушиха почти всички светски режими в Близкия Изток и Маг-

реба. Третата е, че народната памет помни успехите на ислямските знамена 

по време на освободителните войни против кръстоносците. Затова тези зна-

мена понастоящем отново се развяват като символ на приемствеността меж-

ду тогавашната и сегашната борба против западния колониализъм. 

 Човекоядството в завзетия град Маарра става през 1098 год., непос-

редствено сред голямата обсада на Антиохия. Тази обсада заслужава специ-

ално внимание. В нея, от една страна, се проявява героизма и издръжливост-

та на арабското и другото мюсюлманско население на Близкия Изток и кон-

кретно на гражданите на Антиохия, най-вече на тюркския гарнизон. От 

друга страна се проявяват слабостите, както на тюркските емири от сел-

джукската династия, така и военното превъзходство (като въоръжение и ка-

то войнски дух) на западните рицари. 

 Двеста дни трае обсадата на Антиохия. През тези двеста дни тя не 

получава реална помощ от нито един от съседните градове. Феодалните 

князе на съседните градове правят няколко опита да нападнат западните ри-

цари. Но въпреки многократното си числено превъзходство, те се оттеглят 
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от бойното поле без практически да влезнат в сериозна схватка със западни-

те рицари.254 Причината са разногласията сред тези феодални князе. В Сел-

джукската империя, простираща се в огромните територии от Афганистан до 

Черно море, на практика веднага след завоеванията започва процес на фео-

дализация. Мюсюлманските емири от династията воюват постоянно по-

между си. Нещо повече, те се съюзяват с различни фракции от кръстоносци-

те, за да воюват помежду си. Тази колосална деморализация сред мюсюл-

манския военен и административен елит позволява близо двестагодишното 

присъствие на кръстоносците в Леванта. 

 Въпреки героичната съпротива Антиохия е превзета и идва редът на 

град Маарра.  

 Този град е много по-малък от Антиохия. Военните му защитници са 

много малко. Въпреки това Маарра се съпротивлява две седмици на кръсто-

носците. Но губят кураж и прекратяват съпротивата. Въпреки, че обещава да 

запази живота на населението, предводителя на кръстоносците – Боемунд, 

заповядва сеч. Всички жители на града са избити. И започва най-страшното, 

това, което ужасява мюсюлманите. Кръстоносците започват да изяждат 

убитите защитници и жители на Маара. Впоследствие, те се опитват да 

представят своето човекоядство като необходимост. Гладни са, няма прови-

зии, затова са пристъпили към човекоядство. „В Маарра нашите варяха въз-

растните езичници в казани, набучваха децата на шишове, печаха ги и ги 

ядяха“, пише франкския хронист Раул дьо Кан.255 

                                                 
254 Най-позорно е поведението на войската на атабек Карбука. Пред решителната битка, 

когато срещу трийсетхилядната конна войска на Карбука са изправени по-малко от хиляда 

тежко въоръжени рицари, мюсюлманските емири се споразумяват помежду си и изоставят 

своя военачалник на бойното поле. „Така могъщата мюсюлманска армия се разпада, без да е 

нанесла нито един удар с меч или копие, без да е изстреляла нито една стрела“. Виж:  254 

Маалуф, Амин, Кръстоносните походи през погледа на арабите, агенция Меридиани, С., 

2001 год., стр. 44 
255 Пак там, стр. 47 
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 Не така, обаче възприемат мюсюлманите човекоядството. Те го възп-

риемат като характеристика на християнската религия. Възприемат го като 

проява на религиозен фанатизъм. Като вътрешно присъща черта на кръс-

тоносците. Кръстоносците са диви зверове. Силни и свирепи зверове. Тези 

зверове изяждат своята плячка – убитите от тях човеци. „Всички, които нау-

чиха за франжите, видяха в тяхно лице зверове, които притежават превъз-

ходството на смелостта и разпалеността в боя и нищо друго, както зверовете 

имат превъзходството на силата и агресивността.“256 

 Кръстоносците организират лов на мюсюлмани, за да се снабдяват с 

прясна храна. Човекоядството продължава до 13 януари 1099 год., когато 

градът е опожарен и кръстоносците се отправят към нови завоевания.  

 „Случилото се в Маарра, казва Амин Маалуф, ще издълбае такава 

пропаст между араби и франжи, която няма да бъде запълнена в продълже-

ние на векове.257 Но по онова време парализираното от ужас население прес-

тава да се съпротивлява, освен ако не е принудено. И когато нашественици-

те, оставили след себе си само димящи развалини, поемат отново своя път на 

юг, сирийските емири бързат да им изпратят натоварени с дарове емисари, 

за да им засвидетелстват своята добра воля и да им предложат помощ, в слу-

чай, че се нуждаят от нещо.“258 

 Деморализацията на мюсюлманският елит, неговото съглашателство 

със западните завоеватели, ужасът на населението от „дивите зверове“, имат 

за резултат продължило почти два века господство на западните рицари в 

                                                 
256 Пак там, Цит. по летописите на Усама Ибн Мункиз. 
257 Бихме казали – цяло хилядолетие! 
258 Маалуф, Амин, Кръстоносните походи през погледа на арабите, агенция Меридиани, С., 

2001 год., стр. 48 
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Леванта. Но духът на съпротивата зрее сред ислямския свят. В крайна смет-

ка под водачеството на Саладин, един от най-достойните войни и държавни-

ци в историята на човечеството, западните рицари са изгонени от ислямския 

свят. 

 Понастоящем американският англосаксонски и американският ев-

рейски елити ловко се възползват от архетипа на исляма за „дивите зверове“ 

от Запада. Заедно с главния си съюзник в Арабския полуостров – Саудитска 

Арабия, те финансират, въоръжават, подкрепят политически и медийно ис-

лямския фундаментализъм и унищожават всички независими от тях светски 

режими. Те насъскват шиити срещу сунити, разпалват конфесионални и ет-

нически войни. Благодарение на което постепенно поставят под своя конт-

рол най-богатите на въглеводороди територии от света на исляма. 

  

 Обобщение на десета глава: 

 * Причините за съвременните военни конфликти и гражданските 

войни са цивилизационните различия. 

* Модернизацията е нещо различно от възприемането на западните стан-

дарти и тя не създава нито универсална цивилизация, нито води до проза-

падна ориентация на обществата, непринадлежащи към Запада. 

* Равновесието на силите между цивилизациите се променя, незападните 

цивилизации наново утвърждават ценността на собствените си култури. 

* Хиперболизирането на цивилизационния подход, игнорирането на класо-

вите противоречия и класовите интереси, като основна причина за войните, 

води до използването на цивилизационния подход като идеология. 

* Демонизирането на ислямската религия и култура от Хънтингтън е иде-

ология пряко в изгода на агресивния американския англосаксонски и амери-

канския еврейски елити. 
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* Ислямът е символ, знаме, лозунг, но не и корена на проблема за войни-

те, който се крие в други, не толкова очевидни, но по-дълбоки фактори. 

* Ислямът има обединителна сила по цялата територия на неговото разп-

ространение, чрез която ислямските народи се съпротивляват на американс-

кия неоколониализъм. 

* Сложните и често конфликтни отношения между Запада и Ислямската 

цивилизация се дължат преди всичко на стремежът на западните елити да 

завладяват чужди земи, природни богатства и човешки ресурси. 

 * Първата „вълна“ на колонизация по време на кръстоносните похо-

ди се отличава с невероятна свирепост. Свирепост, символ на която става 

човекоядството в завзетия град Маарра. 

 * Ислямът е религия, в която спомените за бруталната агресия на За-

пада по време на кръстоносните походи са живи. Те са дълбока травма в ду-

шите на мюсюлманите и имат съществено влияние за отношението им към 

западния свят. 

 

Ключови думи: сблъсъкът на цивилизациите, цивилизационна идентич-

ност, универсалистки претенции на Запада, мултицивилизационния характер 

на световната политика, демонизиране на ислямската религия и култура, 

религията като символ, знаме, лозунг, „човекоядците от Маарра“, колониза-

ция  
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Единадесета глава: Възникване и развитие на Източноправославната 

цивилизация. Напрежения в държави от полето на цивилизационен 

разлом 

 

 Всички големи изследователи на цивилизационното развитие разг-

леждат Източноправославната цивилизация като една от основните видове 

съвременни цивилизации. За нейно ядро единодушно се определя Русия. 

Интересно е, че съвременната руска цивилизационна школа използва друг 

термин за цивилизацията, към която принадлежи Русия. Тази цивилизация 

се определя най-напред като източнославянска, а след монголското нашес-

твие като евразийска. Не се използва понятие включващо като определение 

православието.259 

Причина е, че за руската цивилизационна школа тази цивилизация 

включва освен православни народи, още народи изповядащи исляма и бу-

дизма. Ние ще използваме по-широко разпространеното определение на тази 

цивилизация като Източноправославна. 

 

1. Формиране на генотипа на Източноправославната цивилизация 

 

1.1.Исторически корени. Византия като наследник на гръко-римската 

цивилизация – Втория Рим в православни одеяния 

 

 Според Тойнби „… то (православното християнско общество - БН) е 

явно близнак на нашето западно и на елинското общество, само географско-

то му изместване е на североизток вместо на северозапад. Чрез люлката си 

                                                 
259 Кузык, Б.Н., Яковец, Ю.В., Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, учебник, 

изд.“Институт экономических стратегий, Москва, 2008 год., стр. 314-355 
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или първоначалния си дом във византийска Анатолия, много стеснен в тече-

ние на много векове от съперничещата му експанзия на ислямското общест-

во, то в крайна сметка си осигурява голямо разширение на север и на изток 

през Русия и Сибир, като се оформя на фланга на ислямския свят и въздейс-

тва на Далечния изток. Разграничаването на западно и православно христи-

янство в две различни общества може да се проследи по схизмата в общия 

им пашкул, католическата църква, което довежда до две институции – Римс-

ката католическа църква и Православната църква.“260 

 Източноправославната цивилизация е „потомък“, исторически нас-

ледник на гръко-римската цивилизация, но не на нейния западен „клон“ - 

Западната римска империя, а на нейния източен „клон“ – Източната римска 

империя (Византия). 

Византия надживява Западната римска империя с цяло хилядолетие. Рим-

ската империя се разделя на Западна и Източна през 395 год. Официалното 

разделяне е резултат на продължителен процес. Завладените от Рим богати, 

високо цивилизовани земи на Източното Средиземноморие – Сирия, Египет, 

Месопотамия и пр. се нуждаят от непосредствено управление. Затова през 

330 год. император Константин прави столица на империята гр. Византион, 

разположен на входа на Босфорския проток от Средиземно към Черно море. 

От икономическа и военно-стратегическа гледна точка градът има много 

предимства. Той контролира търговията в Средиземноморието и Черномо-

рието, между Запада и Изтока. Отлично е защитен както поради своето раз-

положение, така и поради отлично изградената си отбранителна система. 

През ранното Средновековие Византия, за разлика от Рим, запазва своята 

държавност, мощ и влияние. Управляващият елит е съставен основно от 

                                                 
260 Тойнби, А., Изследване на историята, том 1, изд. “Захарий Стоянов“, С., 2001 год., стр. 

34, 35 
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гърци. Гръцкият език става държавен и църковен. В този период християнс-

ката църква все още е единна. Но константинополската патриаршия във все 

по-голяма степен се „откъсва“ от римския папски клир. Християнството вече 

е официална религия в империята. Константинополският клир е част от уп-

равленската система на силна империя, за разлика от папския клир, който 

развива дейност сред варварски племена и феодално раздробени държавни 

образования. Двете организации използват различни езици – константино-

полската патриаршия – гръцки, а римската – латински. Различна е и тяхна-

та диспозиция спрямо светските власти. Папският клир винаги пази своята 

самостоятелност спрямо светската власт. Понякога му се налага да влиза с 

съдбоносни противоборства със светската власт. Понякога дори има амби-

ции да е по-висша власт спрямо светската власт. Факт е, че от падането на 

Западната римска империя до сега няма светска власт, която да е поставила в 

зависимост папския клир. 

Съвсем различно е с константинополската патриаршия. Тя е тясно обвър-

зана с императорската власт. Получава облаги от това – имоти, земи, осво-

бождаване от данъци и пр. Но в същото време изпада в по-малка или по-

голяма зависимост от светската власт. 

Тези две съществени разлики между двете църковни йерархии – различ-

ния език на богослужението и общуването на църковния клир, и различната 

диспозиция спрямо светската власт, постепенно раздалечават папския клир 

и константинополската партриаршия. Раздалечаването се задълбочава от 

намесата на папския клир във вътрешните борби на константинополската 

патриаршия през VIII – първата половина на IX век. Тогава двете основни 

фракции в управляващата класа – военно-служебната аристокрация, от една 

страна, и градската сановническа аристокрация и духовенството, от друга 

страна, на Източната римска империя влизат в остър конфликт. 
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Причина за конфликта е „апетитът“ на засилилото се в този период во-

енно съсловие към църковните земи. Идеологически конфликтът между 

двете фракции на управляващата класа се афишира като борба между ико-

ноборците и иконопоклонниците. Военното съсловие издига като своя идео-

логия тезата, че изобразяването в иконите на образите на Исус, Богородица 

и пр. християнски „персонажи“ е идолопоклонничество.261 По такъв начин 

военното съсловие подкопава авторитета на църквата. И съответно заграбва 

земи на църковния клир. Но постепенно иконоборството се компрометира в 

очите на господстващата класа. Защото то става идеология и на потиснатите 

класи, става важен елемент на религиозната ерес на парликяните. А в нача-

лото на IX век е един от лозунгите на голямото въстание на малоазийския 

военачалник Тома Славянина против централната власт. Ето защо в средата 

на на IX век (843 год.) императрица Теодора възстановява иконопочитането. 

Без обаче да връща на църквата завладените от военното съсловие имоти. 

В тази вътрешна борба се намесва папството, като категорично подкрепя 

иконопоклонниците. Така то, от една страна помага на църковния клир. Но, 

от друга страна разпалва неговата „ревност“. Константинополският клир се 

чувства унизен от тази помощ. В него се засилва стремежът към отделяне и 

независимост от папската институция. 

„Обслужвайки“ социумите и управляващите класи на два различни реги-

она, двата църковни клира неизбежно влизат в съперничество помежду си. 

Това съперничество започва да се проявява особено остро при приемането 

на християнството като държавна религия в новите княжества на славянски-

те народи. Константинополската патриаршия включва в орбитата на своето 

влияние България, Сърбия и Русия. Но пък губи битката за Италия.262 

                                                 
261 Прочем, това е основна теза и на исляма. 
262 Византия дълго време владее значителни части от Южна Италия. Но през XI век нейната 

светска власт в Южна Италия отслабва. Което позволява на римския папа, да присъедини 
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Папството присъединява още Унгария, Чехия и Моравия. Опитва се да възс-

танови влиянието си и върху България и Илирия. Ето защо през 1054 год. 

изпраща делегация до Константинопол, за да се решат тези по същество те-

риториални спорове. Които, обаче, естествено за това време, са „обвити“ 

идеологически – съперничеството се представя като спорове по догматиката 

и ритуалите. 

Основното противоречие в догматиката между константинополската и 

римската църква е следното: Константинополската счита, че „светият дух“ 

изхожда от „бога отец“. Римската – че изхожда от „бога отец“ и „бога син“. 

Основното обредово противоречие е за начина на причестяване. При конс-

тантинополската църква духовниците и миряните се причестяват с хляб и 

вино. При римската миряните се причестяват само с хляб, за разлика от ду-

ховниците, които се причестяват с хляб и вино. В Константинополската 

църква кръстенето е с три пръста. В Римската – с пет пръста. 

Пратеничеството в Константинопол се проваля. Още там през 1054 год. 

папската делегация обявява анатема на константинополския патриарх. Той 

отвръща със същото. Това е моментът на официалното разделяне на църква-

та на католическа и православна. В основата на това разделяне лежи съпер-

ничеството между двата клира за сфери на влияние, лежи търговската кон-

куренция между Константинопол и италианските градове-републики, лежат 

междудържавните противоречия в средиземноморското пространство. Раз-

делянето на двете църкви прокарва линия на „разлом“ между западно и цен-

трално европейските народи, приели католицизма и източно и южноевро-

пейските народи, приели православието. В продължение на векове цивили-

зационните отлики между народите от двата обряда се задълбочават. Задъл-

                                                                                                                                      
тези области към своя клир. Константинополската патриаршия се противопоставя, но неус-

пешно. 
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бочава се и резервираността, предубежденията, дори враждебността меж-

ду тях. 

 

1.2.Руската православна църква - исторически приемник на гръцкото 

православие 

 

Руската православна църква е генетичния „код“ на Източноправославната 

цивилизация. От приемането на християнството през Х век, досега, тя влияе 

извънредно силно на формирането и развитието на руската духовна култура. 

Дори по време на болшевизма, когато срещу църквата има репресии, тя про-

дължава да има влияние върху руския народ. Показателно е, че по време на 

Втората световна война, Сталин се обръща за съдействие към руската пра-

вославна църква и тя участва активно в повдигане на духа на народа, в ук-

репване на неговите съпротивителни сили срещу нацисткото нашествие. 

В сегашното тежко време, когато руският народ отново е обект на чуж-

дестранна агресия, руската православна църква отново повдига духа на рус-

наците. Тя изживява своеобразен „ренесанс“. Руската държава и родолюби-

ви олигарси правят сериозни дарения на руската църква за възстановяване 

на нейните храмове, манастири и пр. Резултатът е впечатляващ. Руската 

църква възвръща предишния блясък и въздействие на своите храмове и на 

своите обряди. Влиянието й върху руския народ е много голямо. Разбира се, 

както всяко едно нещо, и нарастването на влиянието на руската църква има 

своите рискове. Защото под знамето на православието се нареждат крайни 

националисти. 

Приемането на християнството по източен образец, тоест от Константи-

нополската патриаршия за държавна религия в Киевска Рус става през Х век. 

Руската княгиня Олга се покръства през 957 год. а държавна религия хрис-
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тиянството става благодарение на княз Владимир през 988 год. Той е кано-

низиран за светец от руската православна църква. „Като изключително умен 

човек, пише руския историк Е.Ф. Шмурло, руският княз разбира, че езичест-

вото е и може би ще остане завинаги сериозна пречка за общуването с кул-

турна Европа, ще отдели младата страна от нея с висока ограда…. Тъй като 

за Русия по онова време културна Европа се олицетворява в Гръцката импе-

рия, той заимства тази религия именно оттам….Католическите мисионери, 

които се стараят руският княз да приеме християнството от ръцете на римс-

кия първосвещеник, нямат успех по същата причина, по която не намира 

благоприятна почва и пропагандата на мюсюлманската и еврейската рели-

гия; папата би въвел Владимир и неговата страна в кръга на Западна Европа, 

с която по онова време той няма никакви допирни точки. С една дума, в този 

момент римската вяра е безполезна за Владимир и практическия държавен 

ум в негово лице взема новата вяра оттам, където това е най изгодно.“263 

Покръстването в православната вяра създава генетичния код на източ-

ноправославната цивилизация. Голяма роля за утвърждаване на православи-

ето в Киевска Рус има не само византийското, но и българското духовенст-

во. Солунските братя Кирил и Методий по поръчение на Константинополс-

ката патриаршия създават славянска азбука – глаголица. Целта на Констан-

тинополската патриаршия е да улесни мисионерската дейност сред славянс-

ките държави, религиозната литература да се превежда на славянски език и 

богослуженията също да се извършват на език разбираем от местното насе-

ление. В българската лингвистика се счита, че при създаването на глаголи-

цата оказват влияние особеностите на рупските български говори. 

Кирил и Методий имат успешна мисия във Великоморавия и Панония. Те 

защитават пред римския клир правото да се проповядва християнството на 

                                                 
263 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 36 
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славянски език. Двамата създават Великоморавска академия, където обуча-

ват ученици на славянска писменост и християнство и превеждат богослу-

жебните книги.  

 Но през 886 год. папството взема връх във Великоморавия и учениците 

на Кирил и Методий са прогонени. Те намират гостоприемство в християнс-

ка България. Именно в нашата страна учениците на Кирил и Методий широ-

ко разпространяват богослужението на славянски, старобългарски език. Ос-

вен вече съществуващата Преславска, създава се и Охридската школа. Кли-

мент Охридски усъвършенства азбуката и създава по опростения и „приго-

ден“ неин вариант – кирилицата. Дълго време са използвани и двете азбу-

ки. Постепенно се утвърждава кирилицата. Български духодници пренасят в 

Киевска Рус богуслужебни книги преведени в България на старобългарски 

(старославянски) език. Те активно участват във формиране на нова класа в 

Киевска Рус – руското духовенство. Дори през XIV век един българин – Св. 

Киприян Цамблак Чудотворец, по произход от В. Търново, става митропо-

лит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия. 

Християнството играе съществена роля за „цивилизоване“ на обществе-

ните отношения в Киевска Рус. Изкоренява се многоженството и обичая да 

се крадат моми. Осветеното от църковния брак семейство става основна ин-

ституция в обществото. Църквата проповядва любов и грижа към слабите и 

безпомощните. Болни, сакати, просяци и пр. могат да разчитат на църквата 

за оцеляването си. „Изобщо християнството внася в обществения живот но-

ви идеали, променя самите понятия за морал, представите за истината и дъл-

га и подчинява грубата сила на изискванията на нравствения дълг.“264 

Църквата играе голяма роля за развитието на духовния живот и създаване 

на духовна култура. Следвайки опита на Византия, в Киевска Рус възниква 

                                                 
264 Пак там, стр. 37 
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монашеството. Някои монаси живеят като отшелници. Но повечето живеят 

в общежитие, тоест в манастири. Те стават центрове на духовен живот. Ма-

настирите се занимават с проповядване на християнството, с обучение в че-

тене и писане, с преписване на богослужебните книги, с преводи от гръцки 

език на богослужебна книжнина и пр. Тоест те са „възпитателна школа, раз-

садник на просвета, благотворително учреждение“. Първият манастир, въз-

никнал в Киевска Рус е Киевско-Печорския. (Виж фиг. 45) 

 

 

Фиг. 45. Киевско-печорската лавра (съвременен изглед) 

 

От византийската православна църква са пренесени и отношенията между 

църковния клир и княжеската власт. Както във Византия, така и в Киевска 

Рус църквата повече или по-малко в различните периоди е в зависимост от 

светската власт. Князът, впоследствие императорът, се възприема като божи 

помазаник, като пратеник на Бога, на когото се дължи безусловна вярност и 

подчинение. Княз Владимир, извършил покръстването става светец на рус-
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ката православна църква. Църквата много упорито проповядва сред народа 

идеологията за подчинението на светската власт. Това е една от причините, 

когато възниква руската интелигенция, отношението й към руската правос-

лавна църква да е враждебно. 

Православната църква играе огромна роля във формиране на руската на-

родност. На мястото на различни езически племенни вярвания, се поставя 

една обща стройна религиозна доктрина. Тя създава общ мироглед, общи 

религиозни преживявания, един и същ религиозен обред. Православието се 

отличава със своята пишност и великолепие, с величието на своите църкви 

и манастири, с разкоша на църковните одежди, с красотата на иконите, ико-

ностасите, религиозната утвар. По сетивно-възприемаем начин православие-

то поставя руския народ в досег с красотата, изгражда в него естетическо 

чувство. Нещо повече! Православната църква привлича самия руски народ 

към изкуството, към създаване на красота. Природо-географската среда, ко-

ято обитава руският народ, изобилието на разнообразен дървен материал, 

води до изграждане на неговите забележителни умения да обработва дърво-

то. Той винаги е имал гения да работи с дърво и да създава прекрасни къщи, 

обществени сгради, утвар и пр. от дърво. Църквата привлича този гений на 

руския народ в строежа на дървени храмове и манастири. 

Прекрасни дървени църкви са построени по цяла Русия. Но най-много и с 

особена красота са църквите на остров Кижи в Карелска област. В съвре-

менността Остров Кижи е обявен за музей на открито на руската дървена 

архитектура. В него са пренесени и сглобени църкви от различни руски ре-

гиони. Църквите са построени без използване на желязо. Основният работен 

инструмент е брадвата, защото тя, за разлика от триона не разкъсва влакната 

на дървото и запазва неговата влагоустойчивост. Стилът на храмовете е 

уникален и самобитен. 
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Прекрасни са и започнатите да се изграждат по късно каменни и тухлени 

храмове. Те се изграждат в началото с помощта на изпратени от Византия и 

дори от Западна Европа строители. Но въпреки известни заемки, също имат 

уникален и самобитен стил. Православната църква става работодател на 

руски строители, художници (иконописци), певци (църковните хорове) и пр. 

Те черпят от опита на византийското изкуство. Но създават свое, руско из-

куство. Формирането на това изкуство има съществена роля в изграждането 

на руската народностна идентичност. 

Най-голяма роля за освобождаване от племенната идентичност и изграж-

дане на руска народностна идентичност, на формиране на генотипа на из-

точноправославната цивилизация, има тласъка на просвещението, до което 

води покръстването в християнската вяра.  

В началото, обаче, просвещението върви твърде бавно. Князете Владимир 

и Ярослав Мъдри започват да изграждат училища и строят църкви. Ярослав 

Мъдри създава първата библиотека в Киевска Рус. „Но, пише Е.Ф. Шмурло, 

първите ни князе-християни не намират последователи и насаденото от тях 

просвещение не пуска корени….Просветата продължава да се насажда, но 

това е изключително църковна просвета; училищата не отиват по-далеч от от 

разпространението на обикновената грамотност, литературата, която се обо-

гатява само количествено, е преводна или подражателна, лишена от самос-

тоятелност; а поученията, с които духовенството се обръща към народа, са 

скалъпени от византийски образци…До XVI век почти няма светска литера-

тура…, а поетичната мисъл, макар и да дава ценни образци на художествено 

творчество…, все пак не издава просветеност. В Древна Рус не съществува 

научно движение – нито в Киевския, нито в Московския период; техничес-

ките знания се ограничават само с архитектурата и главно църковната.“265 

                                                 
265 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 44 
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Основна причина за това е, че за разлика от Западна Европа, където заво-

ювалите териториите на Западната римска империя варварски племена са 

нищожно малцинство сред местното население – около 5%, в руските земи 

не само местното население, но и създалите държавност варяги са изцяло 

хора на равнище племенно-общинен строй. Тоест, в земите на Древна Рус 

всичко започва от началото. Източноправославната цивилизация е приемник 

на гръко-римската цивилизация. Но за разлика от западните народи няма 

нито териториална, нито народностна връзка с нея. И затова духовната кул-

тура при нея се развива значително по бавно, отколкото в западноевропейс-

ките страни. 

 

1.3. Причини за бавното развитие на духовната култура 

 

Много са причините, поради които духовната култура в Русия се развива 

бавно до XVI век. Три се открояват над останалите: 

 *Географската отдалеченост на Русия от Западна Европа и Визан-

тия. Тази географска отдалеченост не е само физическа, но и икономико-

политическа. 

На Юг връзката на Киевска Рус с Византия е прекъсната от половците 

(наричат се още кумани и кипчаци). Те владеят прикаспийските и причер-

номорските степи от средата на XI век почти до монголското нашествие. 

Половците са тюркски номади и достойни военни съперници на руските 

князе. Извършват ежегодни опустошителни нападения над руските земи. 

Близо два века борбата между руските князе и половците тече с променлив 

успех. Самите руски князе често използват половците един срещу друг. 

Опустошителните набези на половците рушат икономиката на Киевска 
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Рус.266 Освен това те прекъсват търговските пътища на Киевска Рус с Визан-

тия. На практика речното корабоплаване от Киев по Днепър до Черно море и 

оттам до Константинопол става прекалено рисково. Киев запада икономи-

чески и духовно.267 В търсене на сигурност населението от Киевска Рус за-

почва да се изтегля на запад – към гористите области на Карпатите и на се-

вероизток – в безкрайните гори и мочурища, недостъпни за степните нома-

ди. 

На Запад също е невъзможно да се изградят връзки със Западноевропейс-

ките кралства. Защо? 

Изтеглянето на руското население в западна и североизточна посока води 

до възникват два нови центъра на развитие на руската народност. На запад 

това са Галич и Волин. На североизток Суздал и Москва. Всеки от тези два 

центъра започва да обединява руските земи около себе си. 

В Галич възниква княжеска власт. Волин също бележи успехи – завладява 

Галич и Киев. Но перспектива за създаване на устойчива държавност и са-

мобитно развитие на руската народност в тези краища няма. Защото тези 

земи са заобиколени от войнствени и силни съседи – унгарци, поляци и ли-

товци. А от юг продължават да оказват натиск половците, след тях монголи-

те. Западните руски земи са разкъсвани между тези войнствени кралства. 

Най-голяма част от тях попадат под властта на литовците, а впоследствие на 

полско-литовската държава. Възниква полоса между Балтийско и Черно Мо-

ре населена основно с руснаци, в която те обаче са само зависими от чуждо-

родци зависими селяни. Превратностите на съдбата водят до това, че значи-

                                                 
266 Която по това време е раздирана от враждите и войните на князете. 
267 Киев е ябълката на раздора между князете. Те водят постоянни войни за него. Тези войни 

засилват разрухата на Киев. През 1169 год. той е завзет и опустошен от Суздалския княз 

Андрей Боголюбски. Който поради това започва да се титулува Велик княз. Но Боголюбски 

не остава в Киев, а се връща в престолния си град – Владимир. Което окончателно обезце-

нява значението на Киев за руската земя.  
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телна част от това руско население стават униати, тоест запазвайки голяма 

част от ритуалите на православието, преминават към папството. Тази полоса 

става бариера за проникване на западната култура, на западните научно-

технически постижения към основната маса на руския народ усвоил северо-

източните краища. Въпреки, че управлявщият елит на този край още дълго 

време има претенции да постави под властта си цялата руска народност, на 

практика тази част от руската народност се откъсва от основната маса на 

руския народ и се формира като друга, намираща се под полско и западно-

европейско влияние, народност. 

*Религиозната вражда между източното православие и католицизма съ-

що е бариера за проникване на постиженията на западноевропейската циви-

лизация в руските земи. Покръствайки се от Византия, руската народност 

възприема враждите между православието и католицизма. „Духът на непри-

язън, взаимно недоверие и вражда още тогава двете църкви и християнство-

то идва в Древна Рус с възгледа, че Западната църква като „латинска“ е не-

чиста и пълна със заблуди. Руските хора започват да се възпитават в отчуж-

дение и ненавист към Западната църква и всичко, свързано с нея, да прирав-

няват „латинството“ към „поганното“ езичество. Тази нетърпимост прави 

невъзможно влиянието на западната образованост в Древна Рус, което е явна 

вреда за последната, тъй като по онова време Западната църква е голяма 

културна сила: училището, просветата, писмеността, литературата, получе-

ното от Древния свят богато наследство намират разностранно тълкуване в 

нея. Вследствие на това културната мисъл на Запада остава извън кръга на 

руското мислене, което дълго време, почти до времето на Петър Велики, се 

възпитава изключително чрез византийските образци и идеали.“268 

                                                 
268 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 41 
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*Монголското иго (от средата на XIII до края на XV век) също е отрица-

телен фактор за развитието на духовната култура на руския народ. Самото 

разорение на руските земи, избиването на руско население е голяма щета. 

Още по-голяма щета е възприемането на варварски обичаи от монголците. В 

продължение на повече от два века руси и монголци съсъществуват като 

съседи. Те постоянно общуват помежду си. Взаимопроникват в своите тери-

тории. Много руснаци служат в монголските армии. След поражението на 

Златната орда те остават в южноруските земи. И са основен етнически ком-

понент на руското казачество. 

Отрицателните последици от монголското иго, обаче не бива да се преу-

величават. Защото монголите се отнасят толерантно към християнството. 

Руската църква не само не търпи големи щети, а обратно, развива се успеш-

но в този период. Строят се много нови храмове и манастири, превеждат се 

от гръцки богословски книги. Много книги на религиозна тематика са пре-

несени от България и се използват в българския им превод: На първо място 

това е Манасиевата хроника. Тя е разказ за световната история от Адам до 

1081 год. Украсена е с много ценни миниатюри; „Александрия“ е повест за 

приключенията и подвизите на Александър Македонски; „Повест за Варла-

ам и Йосиф“ е аргументирана защита на християнството; „Соломон и Ки-

товрас“ е повест за митичен демон-звяр, принуден да участва в строежа на 

соломоновия храм и др. 

Създават се и чисто руски произведение. Например: „Слово за гибелта на 

Руската земя“, „Задоншчина“ – разказ за Куликовската битка, Лаврентиевска 

летопис – препис на „Повест за миналите времена“ на Нестор-Силвестър, с 

добавено продължение до 1305 год., „Повест за осмия събор“ – съчинение на 

суздалския свещеник Симеон и др. В този период изписва своите иконописи 

забележителния руски художник Андрей Рубльов (починал 1424-1430 год.). 



409 

Населението в Североизточните области във все по-голяма степен „попи-

ва“ православното християнство като свой мироглед, като обичайна обред-

ност, като сплотяваща идеология. Раздорите на князете не са пречка за раз-

витието на православието като генетичен код на руската народност. 

 

2. Идеологемата за Москва като Третия Рим – първа форма на рус-

кото месианство и най-важният елемент на генотипа на Източнопра-

вославната цивилизация 

 

2.1.Обективни предпоставки за формиране на идеологемата за Москва 

като Третия Рим 

 

В североизточните територии на разпространение на руската народност 

княжество Москва постепенно започва да доминира. Територията на това 

княжество е по-гъсто населена от останалите княжества. Управлява се от 

прагматични, пресметливи, хитри, търпеливи и напористи князе, с особено 

силно развито държавническо и патриотично чувство. Митрополията, като 

глава на руската православна църква се премества в Москва. Във всички 

конфликти на московските князе с другите князе, православната църква 

твърдо взема страната на московското княжество. Постепенно московското 

княжество поставя във васална зависимост другите княжества. Възниква 

единна държава, която в отношенията със заобикалящите я други държави 

действа като единен политически субект. 

Това се отразява положително на изграждането на народностно съзнание. 

„Въпреки че руският човек отдавна е забелязъл у себе си определени етног-

рафски и културни особености, които го отличават от другите народи, сега 

той изпитва осъзната потребност да ги утвърди и прояви, да създаде благоп-



410 

риятни условия за по-нататъшното съществуване на своя роден език, вяра и 

порядки или, с една дума, едва сега руските хора започват да се чувстват 

нация, народ, единен и различен от други цялостни политически образова-

ния.“269 

 За утвърждаване на народностното съзнание на руския човек голямо 

значение има победата над Мамай в Куликовската битка. Тази победа на 

общоруските войски, предвождани от московския княз Дмитрий Донски, е 

предмет на общонародна гордост. Друг такъв момент е освобождението от 

монголското иго (1480 год.). Това става в период, когато Константинопол 

вече е паднал под ударите на османлиите (1453 год.). Московския княз Иван 

III се жени за наследницата на византийския престол София Палеолог. Мос-

ковското княжество започва да гледа на себе си като наследник на Византия, 

респективно на Древния Рим. За московския елит Москва е несъмнено 

„Третия Рим“. Още повече, че за тях единствено руската църква твърдо от-

стоява православието, единствено тя е „вплетена“ в „тялото“ на силна, цент-

рализирана, независима държава. Иван III и неговият син Василий III започ-

ват да се титулуват като царе. Тоест, с върховната титла за суверен. Василий 

III, който е син на византийска принцеса и носи кръвта на византийските 

императори, заставя императора на Великата римска империя на германски-

те народи Максимилиан I, в официални документи да го титулова „цезар и 

всеруски господар“. Но титлата „цар“, в смисъл на „самодържец“, се утвър-

ждава за руските царе едва при Иван IV (Грозни). 

Москва, като Третия Рим става основна стратегическа идеологема на 

руския елит. Тя става органична и много важна част от духовната култура, 

от генотипа на руската народност, на руската нация. Дълбоко в руската 

                                                 
269 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 108 
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„душа“ се вкоренява месианството, убедеността че ние, русите, защитаваме 

правата вяра и сме носители на Божията истина, че ние сме избраници, спа-

сители на човечеството, че в нас са въплатени най-висшите човешки ценнос-

ти и добродетели, че ние сме защитници на цивилизацията срещу варварст-

вото. 

Тази нагласа на общественото съзнание, от възникване на руската държа-

ва до сега, многократно се потвърждава от историята. В продължение на 

много векове руснаците са бариерата, която спира нашествията на номадс-

ките народи към Централна и Западна Европа. Те са бариерата, в която се 

разбиват номадските вълни. Руският народ търпи безброй страдания, дава 

безбройни жертви, в характера му наред с мекотата, обичливостта и жертво-

готовността се изграждат суровост, жестокост, воля за победа на всяка цена. 

По-късно, в края на XVI век, когато Москва вече има военна доминация над 

номадските народи, и започва нейната експанзия в Средна Азия и Сибир, тя 

пренася в огромните пространства на Евразия постиженията на Западноев-

ропейската цивилизация. Тоест, в нейната експанзия има силен цивилиза-

ционен елемент. И в такъв смисъл нейното убеждение, че тя е „Третия 

Рим“, се закрепва и усилва. Както Древният Рим е носил цивилизацията на 

изостаналите племена, така и ние носим цивилизацията на изостаналите но-

мади - това е важна идеологема за руския елит и руското простолюдие. 

Новото време също носи сериозни доказателства на руската нация за ней-

ната месианска роля, за нея като последна опора на цивилизацията. Именно 

Москва разбива големите завоеватели, на които не може да се „опре“ нито 

една европейска държава. Москва побеждава шведите и слага край на тяхна-

та експанзия. Разбива Наполеон! Разбива Хитлер! В момента единствено 

Москва, от всички европейски държави, успява да се освободи от васалитета 

спрямо американския англосаксонски и американския еврейски елити. Тя 
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става лидер на борбата на народите срещу американското господство. Тя е 

защитник на цивилизацията срещу варварството. 

 

2.2.Формиране и утвърждаване на идеологемата за Москва като Третия 

Рим 

 

Идеологемата за Москва като Третия Рим започва да се формира от сре-

дата на XV век. До тогава руската митрополия е подчинена на цариградската 

патриаршия. Руските князе признават върховенството на византийския им-

ператор. Но през XV век Византия реално вече не е империя. Тя не може да 

се възстанови от разрухата, причинена от превземането на Константинопол 

от кръстоносците. Още от началото на XIV век нейните територии на Бал-

канския полуостров и в Мала Азия постепенно се завоюват от османските 

турци. През XV век властта на византийския император е ограничена до 

Константинопол и неголяма територия около него. Самият Константинопол 

е не повече от 80 000 души. Византийският император е принуден отново да 

се обърне за помощ към западноевропейските крале. Слабостта на светската 

власт се отразява и на позициите на константинополската патриаршия. През 

1439 год. на Флорентинския събор константинополския патриарх признава 

върховенството на римския папа. 

Това се възприема като ерес от Московската митрополия, от целия руски 

елит и от руския народ. Оказва се, че константинополската патриаршия ста-

ва вероотстъпница, предава основите на православието. Когато през 1453 

год. османските турци превземат Константинопол, това се възприема от рус-

кото православие като Божие наказание за гръцките грехове. В руското 

мислене се утвърждава разбирането, че „ако Вторият Рим е загинал, това не 

значи, че с него е загинало православното царство, понеже то не може нико-
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га да загине. От това, че „съдът“ е строшен, още не следва, че неговото съ-

държание е изчезнало, тъй като съхраняваната в този съд Истина е безсмър-

тна. Господ може да допусне неверниците да покорят гърците, но Той нико-

га не ще позволи истинската вяра да бъде заличена от лицето на земята и 

латинците и злите агаряни да тържествуват над нея. Правата вяра е вечна и 

не умира; пресъхне ли тя, ще дойде краят на света. Но засега светът още съ-

ществува и затова строшения „съд“ трябва да бъде сменен с нов, за да се 

въплати вечната истина и отново да й се придадат външни форми на същес-

твуване.“270  

Естествено, че този „съд“ може да бъде единствено могъщото обширно 

православното московско княжество. Женитбата на Иван III с наследницата 

на византийския престол – София Палеолог, отхвърляне на васалитета от 

монголците, използването от Василий III на титлата цар в политическите 

взаимоотношения с другите държави, са външните прояви на убеждението, 

че Москва е Третия Рим. 

Възникват легенди, обосноваващи легитимността на претенциите на 

Москва за Трети Рим. Например „Сказание за владимировските князе“, „По-

вест за Вавилонското царство“, легендата за „Бялата калимавка“ и пр. В 

първата, руските князе от династията на Рюрик се представят за потомци на 

римския император Август, по линията на неговият брат Прус. Във втората, 

царските регалии – шапката на византийския император Мономах и бармите 

на Мономах се изкарват с вавилонски произход – те са носени от цар Но-

вуходоносов, но Божието провидение ги изпраща на византийския импера-

тор, а той също по Божие провидение ги изпраща на московските князе. 

Третата легенда търси произхода на „Бялата калимавка“ – символ на вър-

ховна религиозна власт от римския император Константин Велики, който я 

                                                 
270 Пак там, стр. 138 
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връчва на римския папа Силвестър. А той, от своя страна, осъзнал, че е не-

достоен, я предава на константинополския патриарх, от него тя отива при 

новгородци и накрая стига до достойния носител – московския митрополит. 

През 1589 год. синът на Иван Грозни – Фьодор Иванович убеждава конс-

тантинополския патриарх Йеремия, който пристига в Москва и въздига в 

патриашески сан московския митрополит Йов. Руската православна църква 

става международно призната като автокефална. Самият константинополс-

ки патриарх провъзгласява, че Москва е Третия Рим. 

Идеологемата, че Москва е Третия Рим влиза в официалния държавен 

език. В държавните документи Москва се нарича „богохраним, именит царс-

тващ град, Трети Рим, процъфтяващ с благочестие“. 

В качеството си на автокефарна църква руското православие започва да 

канонизира местни и общоруски светци. Това също е важен момент в разви-

тието на общоруско съзнание, в убеждението на руския народ, че той има 

особена мисия, че той е хранител на нравствените ценности на православие-

то, че той е опора и защитник на истинската вяра. 

Идеологемата за Москва като Третия Рим, за руския народ като месия, 

като спасител на човечеството, като защитник на доброто срещу злото, на 

цивилизацията срещу варварството и  т.н. има огромна мобилизираща сила 

на всички етапи от руската история. Тя мобилизира руския народ за безпри-

мерни жертви в победата над шведите и „стъпването“ на Балтийско море, на 

построяването на прекрасния Петроград, форпост за проникване на евро-

пейската цивилизация на изток. Тя мобилизира руския народ и руския елит 

на безпримерни жертви по време на наполеоновото нашествие, на хитлерис-

ткото нашествие, сега в национално-освободителната му борба срещу аме-

риканската агресия. Във всеки един от тези драматични не само за руския 

народ, но и за човечеството преломни моменти православната вяра, дълбо-
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ката религиозност на руснака играе съществена роля. Колкото и да е пара-

доксално, но по времето на така наречения „социализъм“, когато Русия е 

една от двете свръхдържави, пак руското месианство и своеобразна руска 

„религиозност“ са в основата на руското могъщество. 

 

2.3. „Комунизмът“ като втора форма на руското месианство 

 

Великата октомврийска революция 1917 год. създава нов вариант, нова 

форма, нов модел на трансформация на патриархалното, традиционно об-

щество в капиталистическо. През ХХ век този вариант на социална транс-

формация става основен за цялото човечество. Комунистическата идеология, 

под знамето на която се извършва тази трансформация официално е атеис-

тична. Срещу руската православна църква се извършват гонения и репре-

сии. Но самата комунистическа идеология, самата болшевишка партия дъл-

боко е пропита от възпитания в руския народ от правосланието месиански 

дух. 

Във великолепната си книга „Извори и смисъл на руския комунизъм“ го-

лемият руски религиозен мислител Николай Бердяев Бердяев подробно раз-

глежда връзката между болшевизма и християнството. Според него кому-

низмът има християнски или юдео-християнски източници. Болшевиките са 

задължени извънредно много на християнството. Те основават цялата си 

дейност върху превключването на религиозната енергия, върху пренасочва-

нето й върху нерелигиозен обект - строителството на комунизма. Най-

добрият тип комунист, тоест човек, напълно отдаден в служба на идеята, 

способен на огромни жертви и на безкористен ентусиазъм, е възможен един-

ствено чрез християнско възпитание на човешката душа като резултат на 

преработването на естествения човек от християнския дух. Според Бердяев 
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резултатите от това християнско влияние върху човешките души остават, 

дори и когато хората са се превърнали във врагове на християнството. Успе-

хите на „комунизма" се дължат на това, че неговите идеали са подобни на 

християнските и неговите кадри имат моралните добродетели, възпитани 

от християнството.271 

 Болшевишката идеология създадена от Ленин, Бердяев нарича „транс-

формирания по руски марксизъм". Според него този марксизъм се отказва от 

научната, еволюционна, детерминистична страна на марксовото учение и 

прегръща неговата месианска, митотворческа, религиозна страна. В него 

според Бердяев се съдържат силни идеалистически елементи. Той говори за 

„русификацията и ориентализацията на марксизма". Меншевиките, които 

считат, че поради неразвитостта на капиталистическия начин на производст-

во в Русия е невъзможна социалистическа революция, според Бердяев се 

опират, изхождат от „социологическия детерминизъм" на марксистката док-

трина. Болшевиките са носители на месианския дух на марксизма. „Марк-

сизмът - пише Бердяев - е не само учение за историческия или икономичес-

кия материализъм ... марксизмът е също учение за спасението, за месианско-

то призвание на пролетариата, за бъдното съвършено общество; ...Душата на 

марксизма е тук, а не в икономическия детерминизъм".272 Според него пър-

вите руски марксисти попадат в конфликтна от морална гледна точка ситуа-

ция. Ако се прилагат марксистките принципи към Русия, за социалистическа 

революция би трябвало да се чака дълго време. „Възможността от непосред-

ствена социалистическа дейност се поставя под въпрос".273 И затова най-

революционно настроените руски марксисти, според него, се виждат прину-

                                                 
271 Бердяев, Н., Извори и смисъл на руския комунизъм, изд. “Хр. Ботев“, С., 1994 г., стр. 188, 

189 
272 Пак там, стр. 106, 107 
273 Пак там, стр. 113 
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дени „...другояче да изтълкуват марксизма... В това крило на руския маркси-

зъм революционната воля преобладава над интелектуалните теории, над 

книжно-кабинетното тълкуване на марксизма."274 Болшевизмът, според него, 

е верен на духа на марксизма, като съчетава „традициите на революционния 

марксизъм с традициите на старата руска революционност".275 Обсебени от 

месианство, екзалтирани от революционната си воля, от идеята, че едно 

незначително малцинство, ако е „добре организирано и дисциплинира-

но, може да извърши чудеса, може да преодолее детерминизма на социална-

та закономерност", болшевиките извършват революция в името на Маркс, но 

не по Маркс.276 

Тезите на Бердяев са много интересни. Но той хипертрофира ролята на 

идеологическия фактор в избухването и победата на Октомврийската ре-

волюция и строителството на „социализма“. За него в основата на новата 

държава стои господстващата идеология. „Руската комунистическа държава 

сега е единственият в света тип тоталитарна държава, която съществува вър-

ху основата на светогледна диктатура, върху ортодоксална доктрина, задъл-

жителна за целия народ."277 „Комунистическата" държава е особен вид дик-

татура. Това е „...диктатура на светогледа, не само политическа и икономи-

ческа, но и интелектуална, диктатура спрямо духа, спрямо съвестта, спрямо 

мисълта... Това е идеокрация, псевдоморфоза на теокрацията."278 Според 

него всичко в съветската държава е поставено под знака на ортодоксалната 

доктрина. Политиката също е подчинена на идеологията. Следователно ця-

лата държава всъщност представлява църква. И затова съветската държава е 

теокрация.  

                                                 
274 Пак там, стр. 113, 114 
275 Пак там, стр. 114 
276 Пак там, стр. 116 
277 Пак там, стр. 158 
278 Пак там, стр. 187 
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Въпреки несъгласието си с болшевишките методи, Бердяев подчертава 

големите им заслуги за руската държавност. Той показва прагматичността, 

историческия усет на болшевиките. Разкрива огромната заслуга на болше-

вишката партия, която овладява разпада на държавността. Бердяев подчер-

тава изключително силното позитивно въздействие на революцията върху 

развитието на Русия. „Като всяка голяма революция - пише той - тя извърш-

ва смяна на социалните слоеве и класи. Поваля господстващите, командва-

щите класи и издига народните пластове, преди потиснати и унижени, дъл-

боко разорава почвата и сътворява почти геологически преврат. Революция-

та освобождава скованите дотогава работническо-селски сили за историчес-

ка работа. Това определя изключителния актуализъм и динамика на кому-

низма. В руския народ се разкрива огромна витална сила, която дотогава 

няма възможност да се разкрие“279 

Според Бердяев: „Болшевизмът се оказва най-малко утопичен и най-

реалистичен, най-отговарящ на цялата ситуация, каквато е възникнала в Ру-

сия през 1917 г., и най-верен на някои отколешни руски традиции, на руски-

те търсения на универсална социална правда, разбирана максималистично, и 

на руските методи за управление и властване чрез насилие."280 Той пра-

ви великолепен анализ на националните корени на руския комунизъм, на 

столетните революционни традиции на руската интелигенция, чиито про-

дължител в началото на XX век според него е болшевизмът. Той разглежда 

особеностите на славянофилството, на нихилизма, на народничеството в 

Русия и показва до каква огромна степен тяхната специфично руска нравст-

веност, идеология и поведенски стереотипи са вплетени и определят фи-

зиономията на руския комунизъм. 

                                                 
279 Пак там, стр. 151 
280 Пак там, стр. 124 
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Болшевизмът, според Бердяев, е явление, породено и детерминирано от 

цялата история на руската държавност и на руското разколничество. Руската 

революция, въпреки че е универсалистична по своите принципи, едновре-

менно с това е и дълбоко национална по своите резултати.281 „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."282 Болше-

визмът слива волята за социална правда с волята за държавна мощ и „втора-

та воля се оказва по-силна". След февруари 1917 г. Русия е заплашена от 

пълна анархия, от анархистичен разпад. Но той е спрян от комунистическата 

диктатура, намерила лозунгите, на които народът е съгласен да се подчини. 

„В това е безспорната заслуга на комунизма пред руската държава"283, пише 

Бердяев. 

ХХ век е под знака на „комунизма“. Повечето от водещите национално-

освободителни борби местни елити в една или друга степен са повлияни от 

месианството на комунистическата идеология. Когато, обаче, тази форма на 

държавен капитализъм – съветският държавен капитализъм, изчерпва въз-

можностите си и в края на 90-те години на ХХ век „социалистическите“ 

страни започват преход към следващата фаза в развитие на капиталистичес-

кия начин на производство, това се възприема като „крах на комунизма“. 

Налага се руският елит да търси нова, трета форма на руско месианство. 

Каква ще бъде тя е рано да се каже. Понастоящем търсенето на нова форма 

на руското месианство се изразява във възраждане на руската православна 

църква. Възстановява се великолепието на православните храмове и манас-
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тири. Строят се нови храмове и манастири. Църквата активно участва в со-

циалния живот. Голямо е участието й в официални държавни ритуали. Прес-

тижът на православието сред руското население е много висок. Руската пра-

вославна църква се представя и реално изпълнява функциите на пазител на 

традиционните ценности – Семейство, Бог, Родина. Тя енергично се възпро-

тивява на пропагандата на хомосексуализма, на сексуалните извращения, на 

еднополовите бракове и т.н. Православието става израз на съпротивата сре-

щу покварата и разложението идващо от „Запад“. 

Руските обществени науки започват да търсят нова форма за руското ме-

сианство. Засега не особено успешно. Лансира се теза, идваща от големия 

руски и американски социолог Пиритим Сорокин за преход от разлагащия 

се западен чувствен социокултурен строй към интегрален обществен строй, 

където Русия с присъщия й хуманизъм и исторически традиции ще има сво-

ето водещо място. Но тази идеологема в момента не е „избистрена“.  

 

3. Развитие на генотипа на Източноправославната цивилизация 

 

3.1. Развитие на генотипа на Източноправославната цивилизация в епо-

хата до Петър Велики 

 

а) До големите реформи в руското общество извършени от Петър Велики 

в края на XVII и началото на XVIII век, развитието на генотипа на руската 

цивилизация става в рамките на православното християнство. Светската ли-

тература и изкуство са ограничени. Успешно се развиват църковното изоб-

разително изкуство и архитектура, църковната литература - жития, пропове-

ди и пр. В „светлия“ период на Иван Грозни – (1547-1560) се написват ня-

колко исторически хроники и друга книжнина със светски характер. 
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Завършва се написването на голямата енциклопедия Чети-Минеи. Тя е с 

духовно-религиозно съдържание. Но предназначението й е светско. Съста-

вена е от митрополит Макарий. Разделена е на дванайсет части – за всеки 

месец по една. Всяка част, от своя страна е разделена по дните на месеца. 

Така че руските читатели могат всеки един ден от годината да четат религи-

озни текстове, хроники, жития на светци, похвални слова за светците, нази-

дателни повести, и пр. подходящи за съответния ден. 

Окончателно е редактирано съдържанието на Степенната книга – история 

на Русия от Владимир I Святославич до Иван IV, която е съставена въз осно-

ва на летописи, хронология, родословни книги и пр. Започва съставянето на 

Царствен летопис – илюстрирана история на Русия. Издава се „Домостроят“ 

– кодекс на семейно-обществения морал и правилата на „светското устройс-

тво“. Започва подготовката на Книга на Големия чертеж, която трябва да 

представи географията на Русия по времето на завоеванията на Иван Грозни. 

Това, все още плахо начало на развитие на светската култура и наука е 

подпомогнато от няколко царски инициативи: Изпращане на немеца Шлите 

в Европа, за да доведе в Русия опитни инженери, техници, лекари, печатари 

и пр.; Изграждане на първата печатница в Русия през 1553 год.; Създаване 

на Царската майсторска палата за подготовка на иконописци и калиграфи и 

пр. 

В чест на победата над Казанското ханство на Червения площад е постро-

ен великолепният храм Василий Блажени. Той е уникален израз на самобит-

ното руско архитектурно изкуство. Построен е от руските майстори Барма и 

Постник. Храмът е с пъстри цветове на куполите, което е оригинален синтез 

на руското и източното изкуство. 

В „мрачния“ период на Иван Грозни – (1560-1584), духовния живот в 

царството замира. Така е и впоследствие през Смутното време – (1584-1613). 
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б) В следващия период – (1613-1682) в управляващата класа постепенно 

кристализира разбиране за необходимостта от просвета. “Лекуването на 

„раните“ от Смутното време, пише Шмурло, търсенето на „лечение“, самата 

„диагноза“ на „болестта“ – всичко това постепенно разкрива бедността на 

духовните средства, с които разполага тогавашното общество. Това на свой 

ред спомага през втората половина на XVII век да се осъзнае една нова пот-

ребност – издигането на страната в културно отношение. Културната работа 

се извършва в две насоки: в областта на духовната просвета (училища, лите-

ратура, общуване със Запада) и църковна реформа (реформата на патриарх 

Никон).“284 

Като цяло „интелектуалните“ сили на „просветеното“ руско общество са 

насочени в областта на църковната догматика и обрядност. Противоречи-

вата църковна реформа на патриарх Никон (1653-1667) довежда до разкол в 

руското православие. Обусловена от обективната потребност да се рефор-

мира закостенялата, догматична, непригодена към потребностите на живота 

руска църква, тази реформа се извършва с бруталност и насилие. Положи-

телните й резултатите са ограничени. Възниква обширна литература против 

или в полза на старообрядниците. Още по-широко се дискутират въпросите 

на унията на православната църква с папството в руските земи попаднали 

под властта на полските крале.  

Но все пак, макар и ограничени, в този период има кълнове на светска 

духовна култура. Издават се съчинения описващи и тълкуващи Смутното 

време: „Иносказание за самозванците“; „Временник“ на дяк Иван Тимофеев; 

„Повест от миналите години“ на княз Катирев-Ростовски и др. Издава се 

първият учебник по руска история – „Киевски синопсис“, първото библиог-

рафско описание на руската книжна литература – „Заглавията на книгите и 

                                                 
284 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд.“РИВА“, С., 2008 год., стр. 204 
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кой ги е съчинил“. Започва издаването на белетристика, основно приказки, 

повести, стихове, драми, например: „Приказка за Еруслан Лазаревич“, 

„Приказка за кралския син Бов“, „Повест за Фома и Ерьома“, „Повест за зла-

та участ“, „Комедия за цар Новуходоносор“ и пр. Издават се много книги с 

илюстрации. Например: „Царствена книга“, „Книга за избирането и коро-

нясването на цар Михаил Фьодорович“, „Евангелие от Сийския Антониев 

манастир“ и др.  

Илюстрациите са проявление на новите възможности на руските живо-

писци. Макар и в рамките на църковната тематика, те излизат извън задъл-

жителните маниери на иконописта, използват техники и похвати на западна-

та живопис. Художникът Симеон Фьодоров Ушаков (1626-1686) създава 

школа. Той сближава иконописта с живописта. Лицата на светците са изра-

зителни и емоционални. Друго поле на изява на руските живописци са сте-

нописите на храмове и манастири. Великолепни са фреските в ярославските 

църкви. Те не отстъпват по мащаб, композиция и колорит на италианските 

фрески от ранния Ренесанс. В архитектурата възниква нов стил. Преминава 

се към външна декорация на църковните храмове. Фасадите се украсяват с 

разноцветни тухли и кахлени плочки. 

 

3.2. Развитие на генотипа на Източноправославната цивилизация в епо-

хата на Петър Велики 

Петър Велики, царувал от 1682 до 1725 год. е една от най-великите лич-

ности в световната история. Огромни са неговите заслуги за реформирането 

на Русия, за нейното приобщаване към Западноевропейската цивилизация, 

за изграждането й като една от най-мощните империи в Евразия. При Петър 

Велики ясно се вижда, как изправена пред колосални изпитания и колосални 

задачи руската земя ражда колосални личности. 
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Петър Велики е с гигантски ръст (над два метра) и невероятна физическа 

сила и енергия. Гигантски са и неговия патриотизъм, любов към Русия, 

жажда за познание, решителност, целеустременост, трудолюбие, обаяние и 

др. качества, чрез които той преобразува Русия. 

По времето на Петър Велики, руската империя е изправена пред големи 

предизвикателства: 

* Вековният стремеж на руската империя да получи излаз на Балтийско и 

Черно море, така че да възстанови непосредствения си контакт с другите 

европейски държави, се сблъсква със силни противници. На север - Швеция, 

на запад – Полша, на Юг – Османската империя и Кримското ханство. Пър-

вите войни, които води Петър Велики показват, че състоянието на руските 

войски е трагично – неявяване на служба, дезертьорство, нисък боен дух, 

лошо въоръжение и пр. Нужна е нова система за рекрутиране на армията, за 

нейното въоръжаване, за комплектоването на офицерския състав, за издига-

не на нейната дисциплина и боен дух. 

* Финансовото състояние на страната е много лошо. Въпреки реформите 

на Иван III, на Василий III, на Иван Грозни и пр. държавните финансови ре-

сурси са крайно оскъдни. Особено с оглед войните, които се водят. Данъч-

ното бреме върху руския народ е непоносимо. Именно то е причина за ши-

рокото разселване на север, на изток и на юг на значителни маси селско на-

селение. По времето на Петър Велики става пределно ясно, че приходите от 

аграрния сектор трябва да се допълват с приходи от промишлено производс-

тво и търговията, че държавата трябва да създава добри условия за развитие-

то на тези отрасли. 

* Тревожно е вътрешното състояние на страната. Честите бунтове и въс-

тания, особено въстанието на Стенка Разин, показват, че класовите отноше-

ния са особено напрегнати. Че държавният апарат не изпълнява основната 
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си функция – да тушира класовите противоречия, да ги прави приемливи за 

основната маса на експлоатираното население.  

* Отговорност за това състояние на отношенията между класите носи и 

православната църква. Тя не изпълнява социалните си функции. Духовенст-

вото лентяйства, гуляе, пиянства. Богослуженията са лишени от възвишено 

духовно въздействие. Просветителските и морално-възпитателните функции 

на църквата са сведени до минимум. 

 * Бавното развитие на Русия, което в голяма степен е обусловено от ней-

ните огромни размери, я прави слаба икономически и военно в сравнение с 

Западна Европа. Там в епохата на Петър Велики с бързи темпове се развива 

манифактурното, а впоследствие машинното производство, колосално на-

раства вътрешната и външната търговия, завоюват се и се експлоатират мно-

гобройни колонии. На Русия също се гледа като на територия подлежаща на 

колонизация. За да запази своята независимост, своята самобитност, своята 

цивилизация, Русия трябва да бъде приведена в „режим“ на интензивно раз-

витие. Тя е длъжна да „всмуче“ постиженията на западната наука, техника и 

технологии, изкуство, култура, просвещение и да ги развие по-нататък, така 

че да бъде равностойна на западните страни. 

Как се развива генотипът на руската цивилизация в епохата на Петър Ве-

лики? Успява ли той да промени в положителна посока православието, да 

даде тласък в развитието на духовната култура? 

Отговорът на първият въпрос е отрицателен, а на втория – положителен: 

а) Петър Велики прави големи усилия да реформира руската православна 

църква. Но резултатите са минимални. Той среща инертна, но твърда и 

упорита съпротива на православния клир. На пръв поглед не би трябвало да 

е така. Руската православна църква е създадена от славянските князе и вина-

ги се намира под техен контрол. В науката е създадено понятие, което отра-
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зява този тип отношения между светската и църковната власт – цезаропапи-

зъм. Винаги, включително и през XVII век патриарсите се избират по указа-

ние на царете. Църковният сбор, на който става изборът също се провежда 

когато определи царя и в състав, също определен от него. „Постановленията 

на съборите получават законна сила едва след като са одобрени и подписани 

от царя.“285 

Въпреки отделни конфликти, между светската власт и църковния клир 

обикновено отношенията са хармонични. Московските князе са дълбоко 

религиозни. Те винаги са в течение на църковните проблеми, спорове и дис-

кусии. Познават из основи догматиката на православието. Вземат отношение 

не само по дискусиите относно догматичните устои, но и по ритуалите. Ви-

наги се стремят да укрепят православната църква. 

Нещата се променят при царуването на Петър Велики. Хармонията изчез-

ва. Две са основните причини: 

*Петър Велики, в стремежа си да мобилизира всички сили на обществото 

за решаване на съдбоносните задачи, пренебрегва спецификата на църков-

ната институция, и започва да се отнася към нея като редови орган на прави-

телствената власт. Неговото отношение към църквата е утилитарно. Той 

взисква от нея да си изпълнява функциите, да възпитава в нравственост на-

селението и да дава пример за такова поведение. А в това отношение пра-

вославния клир има много „трески за дялане“. 

*В отношението на Петър Велики към православния клир има известно 

предубеждение, дължащо се на неговите тежки преживявания в детските и 

юношеските години. Той и неговото семейство са жертва на няколко бунта 

на стрелците, в които той едва оцелява. А при всички тези бунтове духовен-
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ството има значително участие. По време на реформите му, духовенството 

настройва народа и болярството срещу него. Говорят, че е „антихрист“, „ев-

реин от коляното Даново“ и пр. Самият Петър Велики въпреки че е правос-

лавен християнин, не се отнася с типичната за тази религия омраза към дру-

гите вероизповедания. Което също настройва църковния клир срещу него. 

Между Петър Велики и църквата възниква омраза и напрежение. Той 

пристъпва към ограничаване на църковните правомощия: 

- Когато през 1700 год. умира патриарх Адриан, Петър не назначава не-

гов приемник. А назначава рязанския митрополит за „екзарх, администратор 

и наместник на патриаршеския престол“. С това настройва висшия клир, 

който няма доверие на този митрополит. И превръща главата ва църквата в 

свой послушен слуга. Това е първа крачка към отменяне на патриаршество-

то. 

- Втората стъпка е изземване на правомощия на „осветения събор“, кой-

то Петър Велики постепенно ще превърне в послушен нему Синод. Отнети 

му са съдебните правомощия. Оставени са в неговите прерогативи само ду-

ховни престъпление – ереси и разкол. 

- През 1701 год. Петър Велики посяга на „светия светих“ на църквата – 

нейната поземлена собственост. Възстановен е съществувалия по-рано 

„манастирски приказ“ (от 1649 до 1677 год.). В негово разпореждане са пос-

тавени всичките църковни имоти. Приходите се контролират от назначен за 

ръководител на тази институция болярин - Мусим-Пушкин, в качеството му 

на светско лице. А на духовенството започват да се изплащат невисоки зап-

лати. 

- Отнети са имотите и на манастирите. Монасите също преминават на 

заплати. Ето пасаж от указа на Петър Велики“ от 30 декември 1701 год.: „Не 

за разорение на манастирите, а за по-добро изпълнение на монашеското 
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обещание, понеже древните монаси сами с трудолюбивите си ръце са си 

приготвяли храната и са живеели заедно, мнозина бедни със своите ръце са 

хранили; днешните монаси не само че не хранят бедните от своя труд, но 

самите те от чужд труд ядат и много главни монаси са изпаднали в разкош, а 

на подчинените си монаси дават само оскъдна храна, и заради вотчините 

свади и смъртни убийства и много неправди и обиди творят“.286 

- Учредени са два нови органа: Сенат и Синод, които имат върховна власт 

над Църквата. Сената възниква като светски орган (1711), но в прерогативи-

те му е и върховния надзор и ръководство на църквата. Той започва да опре-

деля кадровата политика в църквата – назначаването на ерхиереите и игуме-

ните, съди духовни лица и пр. Синода отначало е създаден като духовен 

орган – колегия на представители на всички прослойки на духовенството. 

Но чрез назначаването в него на „оберпрокурар“, който е представител на 

царя и има право да спира решенията и да докладва на царя, реално и този 

орган става представител в църквата на светската власт. 

Петър Велики успява да превърне църквата в държавен орган. Но не и да 

я реформира. Потискана от светската власт църквата преминава в „глуха 

защита“. Църковния клир има подчертано враждебно отношение към Петър 

Велики. Широко се коментират неговите конщунствени забави и подигравки 

с обредите на православието. Църковният клир остава все така слабообразо-

ван и слабозаинтересован от проблемите на обикновените хора. Социалната 

му дейност е ограничена и неефективна. 

б) За разлика от „реформите“ в православието, реформите на Петър Вели-

ки в развитието на светската духовна култура са забележителни. 

                                                 
286 Цитат по Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 

320, 321 
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В епохата на Петър Велики руският елит вече отлично съзнава необходи-

мостта от просвета и знание. Отлично съзнава, че за да се „пробият“ прозор-

ци към Балтийско и Черно море и да се създадат възможности за развитие на 

руското производство и търговия са нужни знания по естествените науки, по 

технологиите, по военното дело, по доброто управление и пр. Ето защо една 

от най-важните реформи на Петър Велики е развитието на светското обра-

зование. 

В неговата епоха в началните училища към архиерейските домове децата 

се обучават не само на четмо и писмо и на църковна догматика, но получа-

ват и елементарни знания по естествени науки. Петър Велики създава спе-

циализирани в областта на аритметиката и геометрията начални училища – 

така наречените „цифрови училища“. Но към тях няма интерес и след 

смъртта на Петър Велики те не просъществуват. Откриват се специализира-

ни начални училища, които да подготвят кадри за новите висши светски 

училища. През 1701 год. руският цар открива висше техническо „Училище 

за математически и навигационни науки“. То „произвежда“ първите руски 

инженери, артилеристи, геодезисти, моряци, хидрографи и пр. Друго специ-

ализирано висше училище е Хирургическото училище към военния госпитал 

в Москва. 

Освен училища Петър Велики създава и други институции за развитие на 

образованието и знанието. През 1703 год. започва издаването на първия вес-

тник в Русия – „Ведомости за военни и други дела“. А през 1724 год. се ос-

новава Академията на науките. Петър Велики осигурява финансирането и 

организацията на много научни експедиции – в Сибир, за картографиране на 

Азовско и Каспийско море и др. Преди самата си смърт изпраща експеди-

ция, начело с капитан Беринг да открие връзката между Азия и Америка. 

Така е открит Беринговия проток между Азия и Америка. 
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Издават се много преводни и оригинални учебници. Например преводна-

та - „География или кратко описание на земния кръг“ (1710 год.), която е 

превод от холандски и е първата печатна география в Русия. Или оригинал-

ните „Аритметика, сиреч наука числителна“, на Леонтий Магницки (1703 

год.). Издават се много исторически, юридически и стопански книги.  

Поставяне на основите на светското образование и знание в Русия е го-

ляма заслуга на Петър Велики. „Именно това светско знание, пише Шмур-

ло, е „прозорецът към Европа“, който избива руският цар. „Прозорецът“ 

разширява старите хоризонти, дава на руските хора възможност да се почув-

стват част от Европа, граждани на света и да вземат активно участие в об-

щия духовен живот на народите.“287 

Основите на светската духовна култура, поставени от Петър Велики дават 

окончателния вид на генотипа на Източноправославната цивилизация. Ха-

рактерните черти на генотипа са: 

* Месианство 

* Цезаропапизъм - доминация на централизираната държава над правос-

лавния клир 

* Патриотизъм и национализъм 

* Концентрация на интелектуалния потенциял към развитие на военната 

мощ. 

Основата за развитието на светска духовна култура, създадена в епохата 

на Петър Велики през следващите векове дава богат „урожай“. Руското 

изобразително изкуство, литература, балет и пр. стават водещи в развитието 

на световната цивилизация. Забележителни са и руските постижения в раз-

витието на световната наука и техника. От епохата на Петър Велики, досега 

                                                 
287 Пак там, стр. 328 



431 

Русия е една от най-развитите нации с незаобиколим принос в развитието на 

човешката духовност. 

 

4. Формиране и развитие на фенотипа на Източноправославната ци-

вилизация 

 

Най-важните компонента на фенотипа на Източноправославната цивили-

зация са стопанският (икономическият) живот, социалната структура и дър-

жавно-политическото устройство. Формирането на фенотипа в голяма сте-

пен зависи от природо-климатичните условия и историческата съдба. 

Основният етнически компонент на Източноправославната цивилизация 

са източните славяни. Последните генетични изследвания показват, че сла-

вяните - един от индоевропейските народи, произхождат от първата вълна 

на преселение на кроманьонци от Средна Азия в Европа преди около 50000 

год. пр.н.е. Изглежда умението на източните славяни да оцеляват в сурови 

условия е наследство от прадедите преживели ледниковия период. 

 

4.1. Разселване на славяните 

  

След отдръпването на ледниците прадедите на славяните се установяват в 

района на Източноевропейската равнина ограничен на Юг от Северните 

Карпати, на север от Балтийско море, на изток от река Днепър и на запад от 

река Висла. На тази територия, обрасла с гори, изобилстваща с големи и 

малки реки, блата и езера се формират трудовите умения и специфичния 

бит на славяните. В тази прародина на славяните те усвояват земеделието и 
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култивирането на зърнени храни устойчиви на сурови условия288; усвояват 

както домашното скотовъдство, така и вертикалното номадско скотовъдст-

во289; усвояват умението да обработват дървесината и да я използват за най-

различни битови цели; усвояват умението да живеят сред гори, блата, езера, 

влага и комари; умението да строят дървени къщи защитаващи и от най го-

лемия студ; умението да използват лодки еднодръвки за риболов, предвиж-

ване на близки и далечни разстояния, за преност на товари290; умението да 

строят големи печки, използвани за отопление, готвене и спане и пр. В про-

дължение на 2 000 години тези основи на трудова дейност и бит се запазват 

при източните славяни. Именно те са най-важния фактор за оцеляване в 

драматичните исторически моменти. 

Според Лев Гумильов, два тласъка, причинени от камшични удари на 

космическо лъчение изиграват най-важна роля в етногенезата на източните 

славяни (великоруси, малоруси и беларуси). (Виж фиг. 16) 

Първият е през I век н.е. (полоса V). Този удар преминава през територи-

ите заселени от славяни. Сред тях, в резултат на мутации се появяват „паси-

онарии“, тоест личности с огромна енергия. През III в.н.е., водени от тези 

личности, славяните участват във Великото преселение на народите. Те се 

разселват в Европа на запад, изток и юг. 

Попаднали сред различни природо-климатични условия, между западни-

те, източните и южните славяни започват да се зараждат разлики в обичаите 

и традициите, бита, вярванията, езика и пр. От източните славяни произли-

                                                 
288 Например елдата (гречка), от семейство лападови. Тя е култивирана преди 6000 год. в 

Югоизточна Азия, но повече от две хилядолетия широко се използва от източните славяни.  
289 През зимата добитъкът е долу в равнината, където се изхранва с предварително подгот-

вен фураж. А през лятото се изкарва високо на планинските пасбища. 
290 Големи руски флотилии от лодки еднодръвки са нападали неколкократно Константино-

пол през ранното средновековие. Умението да се използват реките за придвижване на голе-

ми човешки маси и товари дава решителното предимство на руските князе пред хазарите, а 

след това и пред половците от причерноморските и прикаспийски степи. 
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зат руснаците, украинците и беларусите, от западните – поляците, чехите, 

словаците и германските славяни (лужишки славяни), от южните славяни – 

българи, сърби, хървати, черногорци, бошняци и словени.  

Вторият камшичен удар е през XIII в.н.е. (полоса IX). Той засяга земите 

на източните славяни, които по това време, са разселени в нови територии на 

североизток, по течението на река Волга и притоците й.291 Този камшичен 

удар създава нови поколения пасионари. Започва формирането на нов су-

бетнос, на нова народност – на великорусите. 

Заредени с огромна енергия, великорусите през фазата на подема и акма-

тическата фаза292 овладяват гигантски пространства на изток - поречието на 

река Кама, Урал и Сибир. Като се изключи съпротивата на Казанското ханс-

тво, другите територии са рядко заселени най-вече с изостанали народи и 

експанзията на великорусите се развива успешно. Великорусите стигат до 

естествени граници – северните морета и океан и Тихия океан. 

На запад експанзията на великорусите се сблъсква с експанзията на ли-

товците, които също са попаднали под този удар на космическо лъчение. 

Пасионарните литовци не срещат сериозна съпротива от разселилите се в 

западна посока източни славяни и поставят повече от две трети от тях под 

своя власт. Впоследствие литовците образуват обща държава с поляците – 

най-силната народност от западните славяни. Започва многовековната борба 

за приобщаване на разселилите се в западна посока руси, между великору-

сите, обединени около Московското княжество и Полско-литовската държа-

ва. Тази борба е с променлив успех. Тя продължава и в момента. 

                                                 
291 Вече отбелязахме причините за това разселване – натискът на номадите от степите, най-

напред половци, а след това монголци. 
292 Двете фази имат обща продължителност около 600 години. 
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На юг експанзията на великорусите също среща силна съпротива. Най-

вече от ногайците, кримските татари и османлиите. Но и на юг великорусите 

стигат естествени граници – Черно и Каспийско море и Кавказ. 

Какъв е характерът на завладяните и усвоени от великорусите пространс-

тва? 

 

4.2. Ланшарфт и природо-климатични условия 

 

а) Ланшарфът на Западна и Централна Европа, а също и на Балканите е 

разнообразен – големи и по-малки планини, гъста речна мрежа, острови, 

полуострови, нарязана брегова линия. През Средновековието в равнините по 

поречията на големите и по-малките реки се създават жизненоустойчиви 

социални общности със самобитен начин на живот, обичаи, традиции и език. 

Въпреки безкрайните войни между тях, благодарение на разнообразния 

ланшарфт, на многобройните естествени прегради – планини и реки, те за-

пазват относителната си самостоятелност. След епохата на Римската импе-

рия на тези територии не възниква нова империя. Тенденцията на полити-

ческа децентрализация доминира над тенденцията на централизация. 

Другояче е в Източна Европа. Ланшарфът е равнинен. Естествените гра-

ници – моретата, океаните и планините ограждат огромна територия, в която 

войските на завоевателите проникват навсякъде, без да бъдат спирани от 

естествени прегради. Горите са естествена преграда пред степните завоева-

тели. През зимата, когато се покрият с лед, те стават пътища за проникване. 

Но не и за разселване.293 За руските князе реките не са преграда, а обратно – 

удобно средство за придвижване на големи разстояния. При това както през 

                                                 
293 Номадите нямат за цел да се разселват в чуждата и непривична за тях среда на гори, 

езера, реки, блата и пр. Техните военни походи в дълбините на руската земя имат за цел 

грабеж и принуда да се плаща данък. 
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зимата, така и през лятото. Защото викингите и славянските племена са при-

викнали към водна среда и имат забележителни умения да изработват плава-

телни съдове. Така че естествения ланшарфт на Източна Европа благоприят-

ства тенденцията на централизация да доминира над тенденцията на децен-

трализация. 

 б) Ланшарфът благоприятства речното корабоплаване, но не и морско-

то. Само в началото на своя исторически живот руската народност има въз-

можност да общува с други народи използвайки морета – Черно море и Кас-

пийско море. Но нашествията на номадски народи прекъсват достъпа й до 

тези морета. Руската народност е изтласкана в обширната равнина и няма 

възможност чрез корабоплаване да общува с други народи. Цялата история 

на Русия е история на стремежа на русите да достигнат до южните и север-

ните морета. И чрез тях да се свържат със Средиземноморието и Западна 

Европа. Тези усилия се увенчават с успех едва при Петър Велики и Екатери-

на II.294 

в) Местоположението на руските земи е на „кръстопътя“ от азиатските 

степи към сърцето на Европа. Всички номадски народи преминават през 

руските земи на път към Европа. Жертвите, които руският народ дава за 

спиране на номадите са тежки. Те са висока цена, която Русия плаща за да 

смекчи, или дори спре номадските нашествия към Европа. Номадските на-

шествия са сериозна пречка за културното развитие на Русия. Различно е в 

Западна Европа. Завладяването на Испания от арабите е плюс за развитие на 

                                                 
294 Западна Европа има изключително силно „нарязана“ брегова линия. Както в средизем-

номорското крайбрежие, така и към Атлантическия океан, Северно море и Балтийско море. 

Във всяка посока има изобилие от заливи, острови, фиорди, удобни устия на реки и пр. 

Западноевропейските народи от хилядолетия овладяват речното и морското корабоплаване.  

И съответно възможностите им да общуват помежду си са много по-големи. Разбира се, 

големи са и възможностите за пиратски нападения. Но те, с изключение на нормандските са 

спорадични. А трайно установилите се като завоеватели нормани, се „вплитат“ като приви-

лигировано военно съсловие на завзетите територии и не променят културата и бита на 

завладените народи. 
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западноевропейската култура, а не минус. Османлиите завладяват основно 

териториите на Византия. Но не и западноевропейските, повечето от които 

се „откупват“, плащайки данък на султана, който обаче е в символични раз-

мери, а други територии оказват ожесточена съпротива, без да бъдат разоря-

вани от османските войски. 

г) Трудът, битът, културата на великорусите се създават в гористите, заб-

латени местности на севера. Тук природата и климатът са сурови. Половина-

та от годината земята е покрита със сняг и не се подлага на земеделска обра-

ботка. Времето за извършване на земеделски дейности е кратко и изисква 

голяма интензивност на труда. А резултатите от този труд са многократно 

по-малки, отколкото на юг, поради ниската плодородност на почвата и крат-

кия сезон на плододаване. Осигуряването на храна, отопление и пр. отнема 

много повече усилия, отколкото на юг. „Природата или спомага за култур-

ното израстване на човека, пише Шмурло, или го спъва. На Запад тя спома-

га, в руската равнина го спъва.“295 Но в същото време – „Полският юг приу-

чава към наемен труд на различни места. Горският север, обратно – към пос-

тоянно местожителство, към създаване на общество: дали трябва да се про-

кара просека с огън, да се изкоренят пънове или да се разоре полето – все е 

по-лесно това да се прави с помощта на друг човек, отколкото сам: затова 

тук повече, отколкото на юг, ценят обществения животи по-здраво се дър-

жат един за друг; затова и държавният живот тук се развива по-стабилно, 

отколкото на юг.“296 

 

                                                 
295 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд.“РИВА“, С., 2008 год., стр. 21 
296 Пак там, стр. 25 
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4.3. Формиране и развитие на стопанският живот, социалната струк-

тура и държавно-политическото устройство в периода на Киевска Рус 

(862-1169) 

  

а) Началото (862-1054) 

Източните славяни, от които произлизат великорусите, от времето на сво-

ето разселване през III в.н.е. до IX в.н.е. заемат територии, които съществено 

се различават по своя ланшарфт и природа-климатични условия – лесостеп-

ния район на юга на източноевропейската равнина и гористия, заблатен, 

изобилстващ с езера и реки север на източноевропейската равнина. В тези 

два региона се произвеждат „излишъци“ от различен характер – зърно на 

юг, ценни кожи, мед и восък на север. Ланшарфът позволява създаване на 

търговски връзки и размяна на „излишъците“ между тези два огромни сто-

пански региона. Защото териториите между, от една страна, Северно и Бал-

тийско море, и от друга страна, Черно и Каспийско море, са покрити с гъста 

мрежа от големи плавателни реки и техните притоци, които също са плава-

телни. Повечето от реките извират от Валдайските възвишения. Едни текат 

на север, други на юг. Плавателните притоци и реки в двете посоки са близ-

ко един до друг и дават възможност, чрез така наречените „волоки“297 – 

„седла“ на възвишения, които са водораздели между басейните на северните 

и южните реки, да се свързва речното плаване на Севера и Юга. Възникват 

два водни пътя от Балтийско море до Черно море по река Днепър, и до Кас-

пийско море по река Волга. (Виж фиг. 46.)  

 

                                                 
297 Терминът идва от думата „влачене“. Защото ладиите се влачат най-напред нагоре по 

водоразделните хълмове, а след това надоло и така се преминава от басейна на реките те-

чащи в северно, към басейна на реките течащи в южно направление. 
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Фиг. 46. Водните пътища: „от варягите към гърците“ и „от варягите към 

персите“ 

 

 Тези два основни пътя имат значение: 1) за свързване на северните и 

южните стопански региона, населени със славянски племена; 2) за извърш-

ване на международна търговия от Западна Европа до Византия и Арабския 

халифат. 

Най-напред, в края на VIII век, възниква пътя от “варягите към арабите“ – 

от Балтийско море до Каспийско море. Започва от Балтийско море нагоре по 

течението на река Нева до Ладожкото езеро. Оттам на малки лодки варягите 

продължават нагоре по течението на река Сяс. От нея продължават по ней-

ния приток - река Воложба. Стигат до водораздела с басейна на река Волга. 

Прехвърлят с волок, тоест с влачене, ладиите до река Чагода, която е приток 

на река Молога и по нея стигат до река Кама една от най-големите реки на 
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Евразия. По нея стигат до град Болгар – основен търговски пункт, разполо-

жен там където се сливат Кама и Волга. А от там до Каспийско море, където 

се осъществява търговия с Арабския халифат и средноазиатските държави. 

Град Болгар съществува от праисторическо време. Векове наред е основен 

цивилизационен център на Евразия, столица на Волжка България. С огромна 

значение за историята на Евразия. През 1722 год. Петър Велики посещава 

града и издава указ за съхраняване на неговите исторически паметници. 

За функционирането на този воден път освен варягите, голяма заслуга 

имат българите от Волжка България, хазарите и арабите. Те най-активно 

участват в международната търговия. В гр. Болгар севера на Източноевро-

пейската равнина доставя на българските, еврейските и арабските търговци 

ценни кожи, мед, восък, янтар, хайвер и други рибни продукти, и роби. Об-

ратно се доставят скъпи тъкани, персийски килими, сирийски разноцветни 

мъниста и други изящни стъклени произведения, произведения на ювелир-

ното изкуство, оръжие – най вече слитъци стомана, морски раковини, вино и 

пр. За скандинавската и западноевропейската търговия особено ценни са 

арабските сребърни монети. Пътят „от варягите към арабите“ може да се 

разглежда като разклонение на Великия път на коприната. 

Другият основен воден път – „от варягите към гърците“ възниква в края 

на IX и началото на Х век. Той също тръгва от Ладожкото езеро. Оттам по 

река Волхов да езерото Илмен. От Илмен нагоре по реките Ловат, Куня и 

Серьожа. От последната чрез волок се преминава в басейна на река Торопа, 

приток на Западна Двина. Плава се надоло по течението на Западна Двина 

до нейния приток Каспли. Плува се срещу неговото течение до езерото Кас-

пли. От там чрез волок се преминава в река Катин, приток на Днепър. По 

Днепър се стига до Черно Море. А по него – до Константинопол, столица на 

Византия. 
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Благоприятно обстоятелство за създаване на широката мрежа от водни 

пътища в руската земя е нейния равнинен характер. Той позволява преми-

наване от басейна на една река в басейна на друга по сухоземен път без пре-

комерно големи усилия. Освен това в по-голямата дължина на реките тече-

нието е слабо. Което позволява да се пътува срещу течението на реките съ-

що без прекомерни усилия. Разбира се, по реките има бързеи, прагове и пр. 

Но те са преодолими. В близост до такива бързеи, прагове и водораздели 

възникват селища, които обслужват речното корабоплаване. Славянските 

търговци и варягите използват различни плавателни съдове в различните 

участъци на водния път. В подобни селища те могат да сменят плавателните 

съдове. А в устието на Днепър и Волга да ги пригодят за морско плаване.  

Някои от селищата възникнали по протежението на плавателните реки 

постепенно се превръщат в градове. Те са центрове на занаятчийска и тър-

говска дейност. Най-значимите от тях са Новгород, който е център на тър-

говията на северните територии и на международната търговия със Западна 

Европа, и Киев, който е център на търговията на южните територии и на 

международното търговия с Византия. 

Възникналите сред населените със славяни водни търговски пътища, и 

възможностите за търговия и грабеж привличат скандинавци, така нарече-

ните „викинги“, които са отлични мореплаватели. Славяните ги наричат „ва-

ряги“. Другото название, с което те са известни, е „Рус“. Впоследствие, ко-

гато варягите дават първата династия на руските княжества – Рюрик, самата 

държава се нарича „Рус“. Възникването на първата руска държава – Киевска 

Рус, се свързва с появата и дейността на „варягите“. (Виж фиг. 47) 
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Фиг. 47. Картина на Н. Рьорих „Задморски гости“ 

  

„В руския живот, пише Шмурло, варягите изиграват ролята на фермент: 

маята подквасва брашното и позволява тестото да бухне. Наченки на граж-

данственост вече са съществували и преди варягите: племенен строй с родо-

ви съюзи, горско и земеделско сторанство, търговия, градове, но все още 

липсва онази сърцевина, около която да се съсредоточи работата на руските 

племена; и ако общността на интересите вече смътно се осъзнава, все още не 

са избили навън онези реални сили, които са способни да я извикат на жи-

вот. Тъкмо в това е значението на варягите – те наистина внасят и възпита-

ват у руските племена съзнание за общност на интересите, обусловена от 

общата изгода и общата опасност, и го налагат вместо предишния разпокъ-

сан живот, като им посочват общите цели и задачи. С това е положен първи-
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ят камък в основата, върху която по-късно започва да се гради целият наш 

държавен ред и бит.“298 

Варягите плавали на военни дружини, начело с военен вожд (конунг). 

Техните походи са едновременно грабителски и търговски. По водния си път 

в Северна Русия, те създават укрепени селища, служещи за складове, отдих 

и търговия.299 Постепенно между тях и местното население възникват дру-

жески отношения. Освен това варягите се наемат като военна охрана на го-

леми търговски флотилии на руските градове. Стига се до момент (862 год.), 

в който илменските словени „поканват“ Рюрих да стане княз на Стара Ла-

дога.300 Няколко години по-късно (865 год.) той е избран за княз на могъщия 

Велик Новгород и става основател на първата княжеска династия на Киевска 

Рус.301 

След около две десетилетия столица на държавата става Киев. Тоест, цен-

търът на държавния живот се премества от северните територии към южните 

територии. Причините за това са няколко. 

* В този период стокооборотът по пътя „от варягите към арабите“, с кой-

то е свързан севера на руските земи, е значително по-голям, отколкото пътя 

„от варягите към гърците“. Но: 

                                                 
298 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 33 
299 Например укрепеното селище „Стара Ладога“ на река Волхов, вливаща се в Ладожкото 

езеро е построено от варяги през средата на VIII век. Славянски племена се заселват по-

късно в тези територии. Преди тяхното заселване тук обитават фино-прибалти. 
300 За един век от заселването на славянски племена в този район, съдбата на Стара Ладога е 

твърде драматична.  Градът неколкократно преминава от едни ръце в други. Той се владее 

ту от варягите, ту от славяните. Очевидно, че избирането на Рюрих за княз е нужния комп-

ромис да се постигне мир. 
301 Князете, а впоследствие и царете на династията управляват Русия, както от киевския, 

така и от московския й период чак до „Смутното време“ (1584-1613). След това управляват 

царете от династия романови. Въпреки че някои източнославянски племена са имали князе 

в по-ранни времена, руската история счита че държавността на източнорусите започва 

именно с управлението на династията на Рюрик. 
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- Високоразвитият център на световната цивилизация – Персия (владяна в 

този период от арабския халифат), е твърде отдалечена от Източноевропейс-

ката равнина. И водният път от Новгород до басейна на река Волга и от там 

до Персия е твърде „обиколен“ (трябва най-напред да се стигне Ладожкото 

езеро), твърде бавен и трудоемък. 

- Обратно, другият център на световната цимилизация – Византия, е мно-

го по-близо до Източноевропейската равнина. Киев се намира по средата на 

водния път от руските земи до Черно море. Градът е многократно по-близо 

до другия център на световната цивилизация – Византия. 

* По-голямата част от пътя по Волга се владее от две силни държави – 

Волжка България и Хазарския хаганат. Перспективи за разселване на русите 

по течението на река Волга и съответно за военно завладяване на този воден 

път в този период няма. Обратно, степите надолу по течението на Днепър са 

рядко населени от номадски племена. Възможностите за разселване на руси-

те по тези земи и установяване на военен контрол на пътя са многократно 

по-големи. Усилията на княз Святослав да завладее делтата на река Дунав и 

да построи там укрепен град са показателни за стремежа на руските князе да 

установят военен контрол от руските земи до Византия. 

* Киев е на границата между руския север и юг. От тази гледна точка той 

е изключително удобен като място за търговия, където се срещат и разменят 

разнородните стоки от севера и юга. Той е удобно място за построяване на 

докове и складове за стоките. Удобен е и като междинен пункт, където кора-

боплавателите могат да ремонтират своите съдове, да починат, да наберат 

екипаж и навигатори. 

* Природо-климатичните условия в киевския регион са много по-

благоприятни, отколкото в Новгородския. Плодородността на чернозема 

насочва населението към земеделието, а лова и риболова остават на заден 
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план. Тоест, преминаването от присвояваща към произвеждаща икономи-

ка се ускорява.  

 Показателно за това, че изборът на Киев за столица на държавата е 

правилен, е бързото разрастване на търговията с Византия.302 

б) Могъществото и залеза на Киевска Рус (1054-1169) 

Установяването на столицата в Киев води до бързо разрастване на вът-

решната търговия, тоест до търговията между севера и Юга. Разраства се и 

външната търговия - основно с Византия. Бързо се развиват производител-

ните сили – нараства масата на руското население в степите по десния бряг 

на Днепър. То се занимава усилено със земеделие. Богатствата, и експортни-

те възможности на руските земи се увеличават. 

Каква е социално-класовата структура на Киевска Рус? 

Както във всяко съсловно общество и в руското има привилигировани и 

непривилигировани класи: 

Привилигированата класа се състои от два елемента - военна класа и 

духовенство.303 

*Военната класа има висша прослойка – князът, земските боляри и кня-

жеските боляри. Земските боляри произхождат от родовата аристокрация на 

славянските племена. Някои от тях дори са били князе. Те са владелци на 

                                                 
302 „Тъговията, пише Шмурло, и по-специално с Византия се е водила още преди първите 

князе; сега тя става много по-интензивна. Руските търговци в Константинопол стават обик-

новено явление и князете поемат трудната задача да им осигурят възможността за правилна 

и постоянна размяна на стоки. Не бива да се мисли, че походите на князете срещу Византия 

са били пиратски набези с цел лесна плячка и обогатяване: войните с гърците е трябвало със 

силата на оръжието да осигурят на руските търговци онова положение на византийския 

пазар, до което те са се домогвали. Логичен извод от тези походи са договорите, сключени с 

гърците (до нас са стигнали само договорите на Олег и Игор и в непълен вид на Святос-

лав).“ Стр. 34 
303 Интересно е, че от източниците не може да се разбере съществува ли прослойка на 

„нотабили“, тоест на влиятелни търговци и лихвари. Както търговията, така и лихварството 

са развити в Киевска Рус. Би трябвало да има подобна прослойка. Но няма сведения за ней-

ното влияние върху обществените работи. 
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едра поземлена собственост, която има безусловен характер и се предава от 

баща на син. Техните земи се наричат „вотчина“. От думата отец – баща. 

Тоест, тези земи са наследство от бащите. Княжеските боляри са изявили се 

с подвизи варяги, които князът е наградил с поземлена собственост. Те са 

неговата „старша дружина“ и са винаги до него, изпълнявайки неговите за-

поведи, задачи, охрана и пр. 

Нисшата прослойка на военната класа са дворяните, които са войни, от-

говарящи за обслужване на битовите нужди на княжеския двор и обикнове-

ни войни, които са наемници, обикновено от нормански произход. Към 

нисшата военна прослойка принадлежат и отроците, които изпълняват на 

практика слугински функции. Те са млади хора, юноши, подобни на пажове-

те в западноевропейските кралски дворове. 

*Класата на духовенството възниква след покръстването от княз Влади-

мир през 988 год. Разпространяването на християнската религия и обслуж-

ването на религиозния култ се институционализира. Възникват два типа 

учреждения а) Едни, които са свързани с непосредственото обслужване на 

религиозния култ в религиозни храмове. Духовниците от тези учреждения – 

„църкви“, живеещи в непосредствена близост до храма се наричат „бяло ду-

ховенство“; б) Другите институции са манастирите. В тях служат монаси, 

които се наричат „черно духовенство“. Те нямат право да се женят и създа-

ват семейства. В манастирите обикновено също има храмове, така че и там 

се обслужва религиозния култ. Но основната функция на манастирите е об-

разователна - да пишат и превеждат религиозни текстове, да обучават в 

четмо и писмо, да обучават духовници и пр. Вътре в духовенството има зна-

чително социално разслоение. Начинът на живот на висшия църковен клир 

съществено се отличава от начина на живот на нисшето духовенство. 

Непривилигированата класа се състои от следните прослойки: 
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- Люди (свободни): Това са градските жители занимаващи се със занаят-

чийска и търговска дейност; чужденците, заселили се или временно преби-

ваващи в страната; степните номади, лоялни на руските князе; „черните хо-

ра“, тоест градските бедняци. Свободните хора (люди) не плащат данък. Те 

могат да се наемат в княжеската дружина, да се занимават с каквато изберат 

трудова дейност, да се придвижват свободно по територията на княжествата. 

- Смерди (полусвободни): Това са селски жители, намиращи се в различна 

степен на личностно-поземлена зависимост от княза и болярите. Те плащат 

данъци. От тях се набира пешата войска при военни походи. Най-висока 

степен на лична свобода има местното население, живеещо в общини на 

собствена земя. Те плащат данък на княза, но той не се меси в техните про-

изводствени и социални дейности. В по-висока степен на зависимост са се-

ляните, които живеят на болярска или княжеска земя. Тоест, обитават вот-

чините на болярите и князете. Тяхното положение е подобно на крепостни-

те селяни в Западна Европа. Степента на закрепостяване към земята се мени 

във времето. Посоката е една – закрепостяването се увеличава. Най-високата 

степен на закрепостяване е резултат на реформите на Петър Велики. 

- Закупи (полусвободни): Това са крепостни с висока степен на лична за-

висимост подобна на робството. Загубили са свободата си поради неизпла-

тени дългове. Подлежат на телесни наказания. Дори на продажба. Ако закуп 

причини вреди, то те се плащат от неговия стопанин. 

- Холопи (пълна личностна зависимост): Това са военнопленници, деца на 

холопи, доброволно продали се в робство или продадени от родителите де-

ца. Те са роби в пълния смисъл на думата. Нямат никакви лични права. 

Социалната структура показва доминация на феодалния начин на про-

изводство. Тоест, привилигированите класи са собственици на поземления 

фонд и присвояват принадения продукт под формата на личностно-
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поземлена рента (смердите са основна част от непосредствените производи-

тели). Но има и елементи на робовладелски начин на производство (закупи-

те и холопите също са значителна част от производственото население). А 

има и остатъци от родови отношения – обработката на общинска земя от 

смерди, потомци на местни племена. 

Какво е държавно-политическото устройство на Киевска Рус? 

Основите на държавно-политическия строй са формирани още преди ди-

настията на Рюрих да се възкачи на княжеския престол. Славянските племе-

на и племенни съюзи са в процес на създаване на държавност, на преход от 

родово-общинен строй към протодържава, начело с княз. Както често става в 

историята, възникването на класова държава е свързано със завладяване на 

територии, населени с уседнало население от орда, в случая от варяжката 

дружина на Рюрих. Разбира се може да се спори в какво съотношение са 

насилието на варягите, от една страна, и дружбата им с местното население, 

резултат от продължителни търговски отношения и дори роднинство, от 

друга страна. Очевидно е, че ги има и двата елемента. Очевидно е, че има 

съвместимост, емпатия между славяни и варяги. 

Князете от династията на Рюрик постепенно чрез завоевания или по ми-

рен начин присъединяват към своята държава различните племена на източ-

ните славяни – новгородци, кривичи, поляни, древляни, северяни, радимичи, 

вятичи, и пр. Управлението над различните племенни територии се извърш-

ва от членове на династията - братя и синове на княза. Те събират данъци, 

раздават правосъдие, набират войска. За около две столетия управление на 

династията племенните различия в голяма степен се заличават. Делението на 

княжеството става административно - на области. Князете защитават стра-

ната от вражески нападения. Те строят укрепени пунктове за защита, някои 

от които се превръщат в градове. Извършват походи против номадските 
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племена. Извършват походи и срещу Византия, за да извоюват достъп на 

руските търговци до нейните пазари. 

Другият важен орган за управление е Народното събрание – „вече“. То-

ва е орган останал в наследство от родово-общинния строй - събрание на 

въоръжените мъже. Присъстват и духовни лица от дадената територия. Ве-

чето се свиква по призив на княза за вземане на решение по важни, съдбо-

носни въпроси, обикновено свързани с войната и мира. Когато между княза 

и болшинството от населението има големи противоречия, Вечето може да 

се свика и от свободните граждани. Вечето призовава и избира княза. 

Договаря с него условията за избиране. Изгонва нежеланите князе. Решава 

въпросите за войната и мира и за свикване на опълчението. Решенията се 

вземат с единодушие.304  

Съвещателен орган към княжеската власт е Думата. Тя е съставена от бо-

лярите, като понякога присъстват епископи и игумени. Събира се при взема-

не от княза на решения свързани с важни текущи въпроси. Думата оказва 

голямо влияние върху решенията на княза. 

Постоянни помощници на княза в управлеинето са: в съда – тиуните, в 

стопанисването – ключарите. Освен тях има „местни“ органи на властта, 

които князът назначава от старшата си дружина – посадници и хилядници. 

Има и стотници и десетници. Посадниците и хилядниците имат отговорнос-

ти свързани с набирането на опълчението, въоръжаването и обучението му. 

Но те изпълняват и други функции по управление на регионите, включител-

но и упражняване на съдебни и полицейски функции. 

Правната система на Източноправославната цивилизация е много по 

слабо развита от тази на Западновропейската цивилизация. Причината е, че 

                                                 
304 Несъгласните се подлагат на побой от мнозинството и те в крайна сметка също гласуват 

в полза на преобладаващото мнение.. 
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Западноевропейската цивилизация „израства“ на руините на Гръко-римската 

цивилизация. И наследява от нея извънредно силно развитото римско право. 

Правото на Източноправославната цивилизация израства от обичайното 

право на родово-племенния строй. По време на Ярослав Мъдри се издава 

сборник от правила – „Руска правда“, спрямо които трябва да съдят князете 

и помощниците им. Целта на Руската правда е да се уеднакви разбирането за 

това, що е престъпление, за тежестта на различните престъпления, за това 

спрямо различните престъпления какво наказания да се прилагат и пр. Отна-

ся се до нанасянето на телесни вреди – убийство, побоища, осакатяване, раз-

бойничество, самоуправство, а също и имуществени вреди, причинени при 

заеми, заеми с лихви или кредит, покупка и продажба, наследство и пр.  

Руската правосъдна система, обаче не си поставя за цел другите функции 

на правосъдието – да се предотврати престъплението и да се поправи прес-

тъпника. 

По време на синовете на Ярослав Мъдри Руската правда се усъвършенст-

вува. Напълно се отменя кръвната мъст, прави се разлика между умишлено и 

неумишлено убийство и степента на тяхното наказание. Обикновено наказа-

нията са глоби. Смъртно наказание се прилага рядко. Славянските князе са 

избягвали да дават такива присъди. Едва по-късно, в резултат на загрубяване 

на нравите в резултат на монголските нашествия, смъртното наказание става 

обичайна практика. 

Най-важното, което донася създаването на единна държава на русите от 

северните и южните краища е, че сред руските племена се създава чувство за 

единна народностна принадлежност. За това спомага решаването на об-

щите задачи по отбраната срещу номадите, интензивната търговия по цялата 

площ на обширните територии, единството на езика и вярата, общите тради-

ции на бита, семейството и социалните отношения, еднотипността на обра-
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зованието, еднотипността на административното устройство и съдебната 

система и пр. 

Постепенно, обаче могъществото на Киевска Рус започва да спада. За то-

ва има вътрешни и външни причини. 

От вътрешните причини на първо място трябва да отбележим прехода от 

фазата на централизация към фазата на децентрализация. Преходът започва 

по време на Ярослав Мъдри, който разделя единната държава между своите 

пет сина през 1054 год. Временно централизацията отново се засилва при 

Владимир Мономах и неговия син Мстислав Владимирович. Но след смърт-

та на Мстислав (1132 год.), руската земя е разделена на 15 феодални владе-

ния. Преди монголското нашествие – 1237 год., те са 50 и процесът на разд-

робяване продължава. Феодалното владение се нарича „удел“, и през XIV 

век в руската земя вече има 250 удела. Феодализацията е естествен процес 

през Средновековието. Тя се дължи на значителното разширение на терито-

рията на Киевска Рус. Природо-географските характеристики на различните 

региони са различни. Стопанисването на отделните региони, изисква „осед-

лост“ на княза и неговата дружина, привикването им към даденото княжест-

во, опознаване на неговия специфичен начин на производство, неговия бит, 

традиции и народностна психика. Така че лествичната система на унасле-

дяване, при която има постоянно местене на князете и техните дружини от 

едно княжество в друго, става пречка за развитието на руската държава. 

Упадъкът на Киевското княжество и децентрализацията на Киевска Рус се 

дължи и на въздействието на следния важен външен фактор. 

През средата на XI век половците (кипчаки, кумани) вече са изтласкали 

печенегите от причерноморските степи. Те са много по-силен противник от 

печенегите. Водният път по Днепър става твърде рисков. Което се отразява 
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отрицателно на икономическото развитие на Киев.305 Между половците и 

руските князе се установяват сложни и противоречиви отношения. От една 

страна започва търговия, обусловена от различния характер на произвежда-

ните от половците и русите стоки. От друга страна започват грабителски 

походи на половците, които предизвикват ответните руски походи срещу 

тях. Руските князе използват отряди на половци в междуособните си войни. 

И по такъв начин решително отслабват силата на руската държава. Междуо-

собиците и набезите на половците принуждават населението от юга да се 

мести в западно и североизточно направление. На запад и на североизток 

възникват нови центрове на власт. Киев загубва статута си на столица. Той 

става така да се каже най-ценната „плячка“ на този княз, който в даден мо-

мент може да го отвоюва от другите князе. 

Последната точка на съществуването на Киев като столица слага княз 

Андрей Боголюбски, който след като през 1169 год. завзема Киев, вместо да 

се премести в него със своя двор, той се връща в родовото си Суздалско 

княжество. Престолен град на Великия княз става гр. Владимир.  

 

4.4. Формиране и развитие на стопанският живот, социалната струк-

тура и държавно-политическото устройство в руските земи през Суздало-

Волинския и Московско-Литовския периода (1169-1462) 

 

Периодът се дели на две части: Суздало-Волински (1169-1242) - от разг-

рабването и разрушаването на Киев от княз Андрей Боголюбски до монгол-

ското нашествие, и Московско-Литовския периода (1242-1462) - от началото 

                                                 
305 Стокооборота по водния път от „варягите към гърците“ намалява и се увеличава стоко-

оборота по пътя „от варягите към арабите“. Увеличава се и стокооборота със Западна Евро-

па, по водните пътища – Припятско-Буржски и Западно-Двински. Роля за това изиграва и 

разгромяването на Византия и завземането на Константинопол по време на Четвъртия 

кръстоносен поход 1204 год. 
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на монголското нашествие до неговия край, по точно до началото на царува-

нето на Иван III. 

Движението на запад и на североизток на големи маси от руския народ, 

резултат от нашествията на половците и княжеските междуособици, води до 

възникване на два нови центъра на развитие на руската народност. В първия 

период това са градовете Суздал на североизток и Галич и Волин на югоза-

пад. 

а) Обществени трансформации през Суздало-Волинския период (1169-

1242) 

* От една страна, в този период продължават процесите на децентрали-

зация. Защото се заселват нови територии – както на североизток, така и на 

запад. Характерно за тези разселвания е, че князете на новите територии 

значително по-малко се чувстват обвързани от роднинските връзки с остана-

лите князе на династията на Рюрик. Те на практика създават свои собствени 

династии. Тези династии възприемат своето княжество като вотчина. То-

ест, то вече не е, както преди част от руската земя принадлежаща на динас-

тията Рюрик. И не подлежи на кръговрата на князете от династията. То е 

безусловна собственост на този клон от династията, който е създал това 

княжество. Сменя се принципът на унаследяване. Докато в продължение на 

няколко века принципът на унаследяване е бил лествичната система306, 

сега принципът на унаследяване е предаване на властта от баща на син. По 

такъв начин руската земя се „разпарчетосва“ на множество независими кня-

жества, собственост на различни клонове на династията на Рюрик. 

                                                 
306 Нарича се още „родова стълбица“. При този тип унаследяването става като най-големият 

брат наследява своя починал брат.  След това, когато се свършат братята, най-големият 

племенник наследява чичо си. Този тип унаследяване е характерен и за тюрките. Изглежда 

това е типична форма за унаследяване при орди-завоеватели. 
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Най-силно този процес се проявява в суздалската земя. Тя се намира 

между поречията на река Волга и нейния приток – река Ока. В тези земи 

първата вълна от заселване е откъм Новгород. Още от първите разселвания 

на източните славяни в тези земи възникват градове – Ростов, Суздал, Вла-

димир, Ярославъл и др. Те се наричат „стари градове“. Втората вълна е 

свързана с половските нападения и княжеските междуособици. Тя води до 

значително „уплътняване“ на населението в Суздалската земя и до голямо 

териториално разширение на изток и север. Както в „старите земи“, така и в 

„новите земи“ се построяват много нови градове - например на река Москва 

се построява през 1147 год., гр. Москва, по-късно – през 1221 год., там къде-

то река Ока се влива във Волга се построява гр. Нижни Новгород и пр. В 

суздалската земя новите градове обикновено се построяват от самия княз. 

Под негово ръководство се заселват земите, като се разчиства обработваема 

земя, построяват се поселища и  т.н. Ето защо за него целият създаден по-

землен фонд е негова лична собственост. Тоест, новите земи са вотчина на 

дадения клон на династията на Рюрик и се предават от баща на син. Север-

ните князе, въпреки че запазват своята храброст и „апетит“ за грабежи, за-

почват да изграждат в себе си качества на стопани на своите земи, привърз-

ват се към тях, обмислят задълбочено опасностите за княжеството си от нео-

босновани военни авантюри. Те раздават от поземления фонд удели на свои-

те дружинници, превръщайки ги в боляри. Но тези боляри са верни на княза, 

защото в обратен случай той може да вдигне срещу тях своите градове. 

Подобен процес протича и в западната посока на миграция - в Галичо-

Волинския край. Но там: първо, миграционния поток е значително по-малък, 

второ, новозаселените земи също са многократно по-малки. Там също за-

почна онаследяване на син от баща. Също княжеската дружина „усяда“ и не 

се мести. Дружинниците също стават боляри, като получават удели. Но про-
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цесите на децентрализация и на преминаване на унаследяване от лествичес-

ката стълбица към унаследяване на син от баща протичат по-бавно и час-

тично. 

* От друга страна започва процес на централизация на властта около 

двата нови центъра – Суздал и Волин. 

Този процес – на централизация на властта, също е по ярко проявен в 

Суздалската земя. Защо? 

Защото в Суздалската земя опирайки се на вярното болярство от новите 

земи и населението на новите градове, князете сломяват съпротивата на 

„старите“ градове и „старото“ болярство. Властта на княза добива в голяма 

степен монархически характер. Нито болярството, нито народните събра-

ния на градовете могат да се противопоставят на властта на княза. В южните 

земи – обратно, градовете и болярите са основно „стари“. А получилите уде-

ли дружинници бързо „попиват“ аристократичния дух на „старото“ болярст-

во и стоят на негова страна при сблъсъци с княза. Така че, въпреки транс-

формациите в принципа на унаследяване, въпреки „осядането“ на дружин-

ниците и пр., югозападните руски князе не успяват да променят съществено 

старата система на обществени отношения, не могат да получат доминация 

над болярите и народните събрания на градовете. Тоест, в югозападните зе-

ми монархическия принцип не се утвърждава трайно и устойчиво. Още по-

вече, че тези земи постоянно са подложени на нападения от Полша, Литва и 

Унгария. И губят своята самостоятелност. 

Като цяло в суздало-волинския период процесите на децентрализация 

доминират над процесите на централизация. Този период може да се опре-

дели като – феодализация на руските земи. Въпреки, че започва възникване 

на монархичен тип управление, феодалните порядки са доминиращи. 
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Особено е общественото устройство на „стария“ град Новгород. Той ус-

пява да запази в голяма степен независимостта си. При него старите порядки 

– вечевия строй, продължава да съществува. Князете идват само като „пока-

нени“, не се задържат и често се сменят. Затова за Велики Новгород се из-

ползва изразът „Новгородска република“. Която по същество е с олигархи-

чен характер. 

б) Обществени трансформации през Московско-Литовския период (1242-

1462) 

Това е период, в който обществените трансформации в руските земи се 

определят в голяма степен от нашествията на монголците от изток и нашест-

вията на шведите и немците от запад и север. 

*На североизток, в Суздалските земи, където столица е гр. Владимир, все 

повече се засилва новия град Москва. Причини за това са: 

 – Географското разположение на Москва. От една страна, тя е разпо-

ложена достатъчно далече на североизток. Между нея и Златната орда има 

големи гористи пространства, трудни за проникване на конните войски на 

монголците. Така че Москва не е привлекателна за монголите от заселни-

ческа гледна точка. Между нея и монголите са разположени няколко други 

руски княжества, които първи поемат и смекчават монголските набези. Съ-

щото може да се каже за Москва и спрямо другият основен враг – немците и 

шведите. Тя е отдалечена спрямо тях и други княжества поемат първи тех-

ните удари. От друга страна, Москва е сравнително близко разположена 

спрямо южните княжества. Мигриращото в североизточна посока руско на-

селение преминава през Москва и често осяда, като увеличава нейната сила 

– икономическа и военна. 

- Москва има удобно разположение и от търговска гледна точка. При това 

както на изток, така и на запад. Москва река е плавателна и е в басейна на 
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река Волга. Чрез нея Москва има търговски връзки с Волжка България и 

градовете от Златната орда, разположени по течението на Волга и притоците 

й. Чрез Каспийско море се осъществява търговия с Персия, Средна Азия и 

Византия. Москва има воден търговски път и в западна посока – към Новго-

род, Рязанските земи, югозападните княжества и Западна Европа. Тя става 

своеобразен възел на водни търговски пътища от югозапад към североизток 

и от северозапад към югоизток. 

- Причина е и създадената династическа традиция на „събиране“ на рус-

ките земи. Възпитанието на московските князе е такова, че предпазливо, 

поетапно, чрез бракове, чрез унаследяване, чрез закупуване, без излишни 

рискове, но и с насилие и измама, когато е безопасно, те един след друг уве-

личават наследствените си земи. За разлика от южните князе, при които за-

воеванията чрез война са водещ мотив, доминанта в дейността на московс-

ките князе е стопанисването на княжеството. За тях е характерна пресмет-

ливостта, хитростта, умението да се „сложиш“ на монголските ханове. Мос-

ковският княз Иван Калита307, издейства от монголския хан правото да съ-

бира данъците, които дължат на монголците отделните руски княжества. По 

такъв начин той извоюва за московското княжество особено, по-високо по-

ложение сред другите руски княжества. Иван Калита успява да придобие 

като вотчина гр. Владимир. И доколкото този град носи със себе си титлата 

„велик княз“, той и неговите потомци са вече не само фактически, но и фор-

мално най-висшестоящите руски князе. 

- Причина за издигане на Москва като главен град на североизточна Русия 

е и подкрепата, която оказва на московските князе руската православна цър-

ква. Митрополията се премества от Владимир в Москва. Митрополит Пьотр, 

остава до края на живота си в Москва (1326). Москва става църковна „сто-

                                                 
307 Думата „калита“ означава кесия за пари. 



457 

лица“ преди Иван Калита да стане Велики княз. Тоест митрополит Пьотр 

много вярно е видял потенциала на московските князе, като обединители на 

Руските земи, като защитници срещу външните агресори и като опора на 

православието. Защото когато митрополията се премества в Москва, градът 

далеч отстъпва по големина и богатство на другите руски градове. 

- Възможно е пасионарността на руснаците от Суздалския край, и в част-

ност от Московското княжество, да се дължи действително на камшичен 

удар на космическо лъчение, каквато хипотеза изказва Лев Гумильов. (Виж 

фиг. 16) 

„Събирането“ на руските земи от московския клон на рюриковичите - ди-

настията на даниловичите, води до това, че при четвъртия княз от тази фа-

милия – Дмитрий Донски, Москва може вече успешно да се противопостави 

с военна сила на монголците. Москва отстоява пред монголците интересите 

на руските земи. Тя оказва военен отпор на наказателните походи на мон-

голците. На 8 септември 1380 год, на Куликовското поле Дмитрий Донски 

нанася тежко поражение на хан Мамай. Голяма роля за тази победа има за-

силването на тенденцията на централизация над процесите на децентрали-

зация. Когато великия княз Дмитрий Донски призовава руските князе за 

битка, всички идват със своите войски. Всички изпълняват неговите запове-

ди на бойното поле. Тази битка е преломна. Тя показва на руския народ, че 

той вече има защитник срещу монголците. Показва и че московските велики 

князе имат доблестта и достойнството да се бият упорито и неотстъпно сре-

щу завоевателите. Показва на руския народ, че сплотеността около Москва 

води до победа. 

Минава цял век, след куликовската битка, преди руските земи да се осво-

бодят от монголското иго. През този век монголците извършват няколко 

наказателни похода против Москва. Веднага след поражението на Куликов-
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ското поле, на следващата 1381 год., монголците на Тохтамъш напредват 

към Москва. Руснаците изгарят всички поселища в околността, не остават 

нищо, което може да се използва от монголците. Но този път не устояват на 

тяхната военна мощ. Москва е превзета, ограбена и опожарена. Голяма 

част от населението е изклано. Но се възражда като феникс от пепелта. 

През 1395 год. Тамерлан организира военен поход. Но той не стига до Мос-

ква. През 1408 год. войските на хан Едигей стигат до Москва. И отново рус-

наците изгарят всички поселища в околността. След три седмици обсада 

Едигей се оттегля срещу незначителен откуп. През 1439 хан Мехмед обсаж-

да Москва. Но няма успех. През 1451 год., престонаследникът на ордата Ма-

зовша напада Москва. И той претърпява неуспех. Така става и през 1459 год. 

Наказателните походи на монголците стават за тях икономически неоп-

равдани. Ползите им са много по-малки, отколкото разходите. Москва е 

„костелив орех“, който не им е по зъбите. В този един век – от 1380 до 1480 

год., когато на практика монголската власт е окончетелно ликвидирана, в 

руския народ се изграждат специфични качества. Руският народ изгражда 

качествата никога да не прекланя глава и да не застава на колене. Винаги да 

се бие докрай и да не се предава. Да понася мъки и страдания в името на 

своята независимост. Непримиримостта на руския народ към нашественици-

те е уникална. Всеки народ има една или друга доза патриотизъм. При рус-

кия народ патриотизмът е безпределен. Това той доказва в Отечествените 

войни срещу наполеоновите и хитлеровите пълчища. Всички европейски 

народи, склоняват глава пред тези завоеватели. Но не и руснаците! Същото е 

и сега! Всички европейски народи са във васална зависимост пред амери-

канския англосаксонски и еврейски елити. Но не и руския народ! Този пат-

риотизъм на руския народ в голяма степен се дължи на изградената от по-

ранните периоди нагласа за месианство, за Русия като Третия Рим. 
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През Московско-Литовския период се изгражда една особена черта на 

фенотипа на Източноправославната цивилизация. Значителна част от дър-

жавните приходи се използват за създаване на военна промишленост, въо-

ръжаване и подържане на силна армия. Това от своя страна създава нагласа 

и стремеж да се черпи от опита на по-развитите от Московското княжество 

западноевропейски кралства. Този стремеж се реализира твърде трудно. За-

щото Московското княжество в голяма степен е изолирано от Западна Евро-

па. Не само от зависимостта си от монголците, а и от преградата на литовци-

те, поляците и немците. Зависимостта от монголците през този период на-

сочва погледа на великоруския елит на изток, а не на запад. Срещу „Запада“ 

има предубеждение, което се засилва от враждебните отношения между рус-

ката православна църква и католическата църква. Въпреки това Московско-

то княжество успява да създаде оръжейна индустрия и силна армия. 

* В югозападните земи руската народност не се развива така успешно 

като в североизточните. Защото руските княжества постепенно изпадат в 

зависимост от литовците. През XIII век литовците, според хипотезата на Лев 

Гумильов, попадат под същия камшичния удар на космическо лъчение, кой-

то създава пасионарността на великорусите. Подложени на натиска на немс-

ките ордени - Ливонския и Тевтонския, литовците тръгват на югоизток и 

завладяват значителна част от югозападните земи на руската народност. Ли-

товците се сродяват с югозападните славяни, като техният княз Миндовг 

Литовски дава за жена дъщеря си на сина на Даниил Галицки. Между ли-

товците и русите има съвместимост и освен княжеските фамилии между 

двата народа също започва смесване. Центърът за обединяване на югозапад-

ните руски земи се мести от Волин в литовска Вилна. Но двата народа – 

руския и литовския, постепенно попадат под влиянието на поляците. Въз-

никва Полско-Литовска държава. За разлика от Североизточните земи, къде-
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то монголците извършват наказателни походи, но не се заселват, в Югоза-

падните руски земи започва полска колонизация. Тя носи със себе си и вли-

янието на католическата църква. Сред руските боляри и дребни благородни-

ци започва процес на ополячване. Тоест, на възприемане на полски обичаи, 

традиции, език, религия. Сред обикновените руснаци този процес е много 

по-слаб. Но все пак го има. В продължение на много векове протича процес 

на раждане на една нова народност – на малорусите, тоест на украинците. 

Но тази народност през всичките тези векове е раздвоена между влиянието 

на православието и католицизма. Раздвоена е от потока на историческите 

събития и рядко има своя държавност, като различни части от нея принад-

лежат териториално към различни, и то враждебни една на друга държави. 

  

4.5. Обществени трансформации и превръщане на Московското кня-

жество в империя (1462-1584) 

 

През този период тенденцията на централизация взема надмощие над 

тенденцията на децентрализация. През 1480 год. става окончателно осво-

бождаване от васалитет спрямо монголците. Великият княз Иван III отказва 

да плати натрупалите се от няколко години данъци на монголците и хан Ах-

мат организира голяма наказателна експедиция към Москва. Това е послед-

ното голямо монголско нашествие. Руските войски успешно спират монгол-

ците на река Ока и след това на река Угра. Преданията гласят, че голяма ро-

ля за решението да се отхвърлят васалните отношения има влиянието на 

съпругата на Иван III, наследницата на византийския престол София Палео-

лог. Именно тя дава на московските князе идеологическата претенция да 

представят себе си като наследници на имперските традиции на Византия, да 
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се легитимират като Третия Рим, на когото не подобават васални отноше-

ния с монголците. 

София Палеолог има голяма роля за създаване на имперско самосъзна-

ние в династията на данаиловичите. Великото московско княжество възпри-

ема за свой герб двуглавия орел на палеолозите, тоест на Византийската 

империя. Възприема много от порядките на византийския двор, които под-

чертават особеното положение на императора. Иван III в международните 

отношения започва да използва титлата „цар“. Която е руска транскрипция 

на титлата „цезар“. Същата титла използва и неговият син от София – Васи-

лий III. Но тази титла се използва само в международните отношения. Вътре 

в Московското княжество тя все още не се използва. Защото във взаимоот-

ношенията си с другите руски князе и боляри Иван III и Василий III все още 

са само велики князе, но не и самодържавници. Самодържавник в пълния 

смисъл на думата става Иван IV. При него титлата се изпълва със съдържа-

ние – тоест, царят е неконституционен господар на Русия. Всички, вклю-

чително князете и болярите са поданници и му дължат безпрекословно под-

чинение. 

Условията за възникване на самодържавието, на имперската власт са съз-

дадени от предшевствениците на Иван Грозни от династията на даниловичи-

те. Най вече от Иван III и Василий III. Те извънредно много разширяват рус-

ките земи. За 60 години от тяхното царуване територията на Московското 

княжество се увеличава почти четири пъти. Те покоряват другите руски 

княжества, сломяват съпротивата на Новгородската република, завладяват 

земи на югозападните княжества – Смоленск. В бившите княжества двамата 

назначават свои наместници – „посадници“. 

Двамата царе променят взаимоотношенията между себе си и знатните 

князе и боляри. Болярското звание вече се дава от царя по негова преценка 
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за заслуги. Въвежда се и по-ниска титла – околничи. Въвеждат се нови 

придворни чинове, свързани с обслужването на царския двор – конюши, 

яселничи, постелничи. Царят наказва за простъпки всеки, включително кня-

зете и болярите. Неговата власт се приема като дарена от Бога. Той се нари-

ча „Божи ключар и постелничи“. За критика на постъпките на царя, могат да 

изпратят когото и да е на „дръвника“. 

Новият им статут намира израз и в браковете, които те сключват на свои-

те деца. Браковете вече се сключват с представители на други суверенни 

кралства. А не, каквато е дотогавашната практика, с представители на мест-

ните висши благородни фамилии. 

Промени има и в практиката на унаследяване. Все още поземлената собс-

твеност се дели между синовете на царя. Но тази делба е неравностойна. 

Василий III получава в наследство от Иван III 66 градове. Останалите чети-

рима синове получават общо 30 второстепенни градове. Четиримата князе 

нямат право да подържат международни отношения, да секат монети, да се 

разпореждат с поземления фонд на княжествата си . Василий III постъпва по 

същия начин като баща си. Той предоставя на големия си син – Иван IV 

(Грозни) основната част от Московското княжество. 

При Иван Грозни процесите на централизация добиват завършения си 

вид. През 1547 год. той церемониално приема титлата „цар“, тоест само-

държец. Той реално става император, като освен „събиране“ на руските 

земи, традиция наследена от предшевствениците си, вече приема завоева-

телни походи в земи, населени основно с неруски народности. Завземането 

на Казанското ханство през 1553 год. е исторически момент в руската исто-

рия.308 Защото Казанското ханство е една от най-силните средновековни 

                                                 
308 „Народът възпява покоряването на Казан, пише Шмурло, в песни, нарича победителя 

„Грозни“ за това, че, всявайки страх, той достойно държи руското знаме. В народните пред-

стави Иван става цар едва със завладяването на Казан, не по рано.“  Стр. 143 
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държави. То е непосредствен съсед на Московското княжество и в продъл-

жение на векове от неговите територии се извършват грабителски походи в 

руските земи. Тази победа е знакова. До този момент експанзията винаги е 

била от Изток на Запад. Иван Грозни преобръща посоката на световната ис-

тория. След неговата победа експанзията е от Запад на Изток.  

След Казанското ханство, Иван грозни покорява Астраханското ханство. 

Сибирският цар Едигей става васал на Иван Грозни. 

Иван Грозни нанася тежки удари и в обратна посока – на запад. Той за-

почва война срещу Ливонския орден и стига до Рига. Ливонският орден се 

разпада. Но победата на руското оръжие води до сблъсък с новото държавно 

образование – Жеч Посполита. През 1569 год. Литва и Полша се обединяват. 

И стремежът към руската държава да се присъединят и населените предимно 

с руснаци земи на Ливония, се сблъскват с обединената военна мощ на Лит-

ва и Полша. Започва многовековната вражда между руснаците и поляците. 

Освен стремежът на руснаците да обединят всички руски земи, Полша е 

пречка и за още един техен стремеж – да се утвърдят на брега на Балтийско 

море. 

А този проблем – установяване на Балтийско море е съдбоносен за Руска-

та империя. През Балтийско море е прекият път към Западна Европа. Която 

в периода на Ренесанса е в челото на общочовешкия прогрес. А освен това е 

и изключително важен пазар за руската пшеница, дървен материал, ценни 

кожи и пр. Коя от двете държави, Полша или Русия ще снабдява с пшеница 

бързо разрастващите се западноевропейски градове, е най-острия въпрос за 

икономиката и социалното устройство на двете държави. По времето на 

Иван Грозни Руската империя претърпява неуспех. Но той очертава страте-

гическия проблем за Руската империя – да се укрепи на Балтийско море. 

Този проблем е решен от Петър Велики. (Виж фиг. 48) 
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Фиг. 48. Експанзията на Московското царство 

 

Успехите на Иван Грозни се дължат на неговата реформаторска, дори 

може да се каже революционна дейност в трансформацията на обществено-

държавната организация и в социално-класовата структура на руското об-

щество. Именно при него тенденцията на централизация добива оконча-

телния си вид. Руската империя е една от първите империи, възникнали в 

Европа. В нея се утвърждава монархическо управление, каквото се утвърж-

дава в Испания и Франция по същото време. Трите държави са първите аб-

солютни монархии в Европа. 

Най-важната реформа на Иван Грозни е одържавяване на поземления 

фонд. Това му позволява да създаде икономическата база за изграждане на 

силна постоянна армия. Много автори осъждат Иван Грозни за неговите 
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жестокости спрямо болярите и другите привилигировани прослойки в рус-

кото общество. Осъждат го за „опричнината“. Но истината е, че тези жесто-

кости са средството, чрез което той одържавява поземления фонд и превръ-

ща по-голямата част от безусловна болярска собственост в условна помеш-

ническа собственост. Превръща по-голямата част от вотчината в поместие. 

Именно тази система е икономическата основа на силната руска армия. За-

щото чрез нея се създава руското “офицерство”. 

„Военното бреме, пише Шмурло, почти изцяло, в натура, е прехвърлено 

непосредствено на плещите на онези, които носят военната служба. Разпола-

гайки с обширни и често почти незаселени и необработвани земи…., прави-

телството ги дава за ползване на частни лица срещу задължението да носят 

военна служба. Тези земи се наричат поместия, а лицата, които ги владеят, 

помешници. Докато служи, помешникът е пълен господар на поместието; 

затова пък, когато е призован на война, той трябва да се появи, придружен 

от няколко души, които въоръжава изцяло и издържа по време на военните 

действия със свои средства. Броят на хората, които помешникът води със 

себе си, зависи от размерите на поместието. Едрите помешчици предоставят 

понякога цели отряди. Това означава да се явят на служба „с коне, хора и 

оръжие“. Ако помешчикът по някаква причина престава да служи и лишава 

държавата от своите услуги, свършва и владението му на това поместие: то 

преминава в „хазната“ и се предава на друг.“309 

Системата „поместие“ много прилича на системата „тимар“ при Османс-

ката империя. Икономическото, социалното и служебното положение на 

помешчикът е подобно на това на спахията. 

Земята, обаче сама по себе си не произвежда блага. Затова е неизбежно 

закрепостяването на руските селяни. В продължение на векове руските 

                                                 
309 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 148 
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селяни могат да осядат в земята на един или друг болярин. Ако този, при 

който са оседнали, е прекомерно алчен и брутален, те се местят в земята на 

друг болярин. Новата военна прослойка на помешчиците не може да приеме 

това, защото се нуждае от евтина работна сила. По това време в руският аг-

рарен сектор започват да се формират стокови отношения. Натуралната рен-

та в зърно, която помешникът получава, се продава или на вътрешния пазар, 

или се изкарва, чрез пристанището на Арахангелск, на международния па-

зар. Така че класата на помешниците е заинтересована от прекратяване на 

„текучеството“ на работната сила. Закрепостяването започва преди царува-

нето на Иван Грозни. Но именно при неговото царуване през 1550 год. то 

добива окончателен вид. Руските селяни са длъжни да стоят на земята на 

помешника до приключване на полските работи – така наречения Юриев 

ден (26 ноември). На този ден, но само на него, те имат право да се премес-

тят при друг помешчик.310 

Системата “поместие” променя не само социалния статус на селяните, но 

и социалния статус на привилигированата прослойка – на болярите и князе-

те. 

Като притежатели на вотчина, князете и болярите са “свободни слуги” на 

Великия княз. Болярите доброволно приемат службата към князете, а те към 

Великия княз. Но и болярите и князете могат да се отказват от тази служба и 

да поемат служба към друг княз или крал. 

Този тип отношения започва да се променя още при Иван III и Василий 

III. При Иван Грозни те се променят кардинално. Територията на Московс-

кото княжество вече обхваща почти изцяло североизточнните славянски зе-

ми, а също и много други чуждоземни земи. Московското княжество се е 

                                                 
310 През следващия – XVII век, по време на царуването на Алексей Михайлович и това пос-

ледно право на селяните за преместване е отнето. 
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превърнало в царство, в империя, в държава. Тази държава граничи с враж-

дебни държави. Князът и боляринът, напускайки службата си при московс-

кия цар могат да служат единствено на враждебна държава. Така че старият 

тип отношения в привилигированата класа стават недопустими. Князете и 

болярите вече не са “свободни слуги”, а стават “доживотни слуги” на мос-

ковския цар. 

Промяната на отношенията между князете и болярите, от една страна, и 

московския цар, от друга страна, създаването на нова йерархия в привилиги-

рованата класа, става бавно и мъчително. Започната от Иван III и Василий 

III, тази социална трансформация финализира при Иван Грозни, чрез прила-

гане на мащабно насилие срещу болярите. От предишните около 200 бо-

лярски фамилии, по времето на Иван Грозни остават по-малко от двайсети-

на. На тяхно място израства новата класа на помешниците, които са дожи-

вотни слуги на царя, които, както и всички жители на Русия са негови по-

данници и притежават условна, а не безусловна поземлена собственост. 

При Иван Грозни тенденцията на централизация “побеждава” тенденци-

ята на децентрализация. Но в същото време, прекомерното напрягане на си-

лите на руската държава, прекомерните жестокости, маргинализирането на 

значителни слоеве от управляващата класа и техните слуги, закрепостяване-

то на селяните и увеличаването на тяхната експлоатация и пр., пораждат 

остри социални противоречия и напрежения. След смъртта на Иван Грозни и 

особено след умирането на престонаследника и прекратяването на династия-

та, настъпва периодът на “Смутното време” (1584-1613). В този период, кой-

то от историческа гледна точка не е голям, настъпва анархия, въстания, чуж-

доземни нашествия и  т.н. Сградата на абсолютната монархия, изградена от 

Иван III, Василий III и Иван Грозни е разрушена. Но основите й са здрави. 

Това го доказва фактът на надигане на средните градски класи, на помешчи-
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ците и дори на руското простолюдие от североизтока, които създават второ 

опълчение на земски войски.311 Това опълчение, водено от княз Пожарски и 

Кузма Минин, успява да освободи столицата от полските нашественици. 

Самодържавието е възстановено, като руският елит избира за цар Михаил 

Фьодорович Романов. Възниква нова царска династия - Романови, кръвно 

свързана с предходната – тази на Даниловичите. 

 

4.6. Стопански живот, социална структура и държавно-политическото 

устройство в руските земи по време на първите царе от новата династия 

 

4.6.1. Стопански живот 

Превръщането на Московското княжество в империя разширява стопанс-

ките възможности на руския човек. Завладените нови, рядко населени земи 

привличат към себе си руските заселници. Източноправославната цивилиза-

ция завладява нови пространства, нови земни, горски и водни ресурси. Сел-

ската община се оказва подходяща форма за усядане и овладяване на тези 

огромни пространства. Характерните за фенотипа на Източноправославната 

цивилизация форми на усвояване на околната среда – земеделие, домашно 

скотовъдство, риболов, лов и  т.н. укрепват в тези нови територии. Те се 

оказват пригодни както в суровите условия на изток и север, например в 

Сибир, така и на юг, където започва ново “уплътняване” с руско население 

на степите и поречията на големите реки – Волга, Кама и Дон. Това населе-

ние не плаща данъци, защото е извън досега на официалните власти. 

                                                 
311 Това второ опълчение, има съвсем различен характер от първото опълчение. В първото 

опълчение казаците от Юга доминират над земските войски. Те се проявяват като грабители 

на руските градове и руското градско и селско население. В това първо опълчение липсва 

патритизма. Основната му цел е грабежа. Второто опълчение има друг характер. То е пат-

риотично и цели освобождаване на Русия от поляците. В крайна сметка и то прибягва до 

помощта на казаците. Но земските войски доминират над казаците и именно те определят 

хода на военните действия. 
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Заселническият “поток”, а също и разрухата на “Смутното време”, обаче, 

отслабват икономическите възможности на централните области на Руска-

та империя. Защото гъстотата на населението в тях все повече намалява. 

Върху тези, все по рядко населени земи, ляга все по-тежко данъчно бреме. 

Данъците стават непосилни за селските общини.312 Тяхното събиране става 

невъзможно. Възниква явлението – “недобори”, тоест непълнота на данъч-

ните постъпления. 

С цел да се преодолеят недоборите, централната власт променя основния 

данък – “тягло” на “подворен данък”. Тоест, вместо да се облага с данък ра-

зораната земя, се облага с данък всеки “двор”, тоест всяка фамилия, всяка 

“задруга”. По такъв начин населението е принудено да разорава и обработва 

колкото се може повече земи. Натуралния данък е изцяло заменен с паричен 

данък. Увеличава се количеството на други постоянни и временни извън-

редни данъци, което затруднява стопанската дейност.313 

С цел увеличаване на държавните приходи се установява държавен моно-

пол върху производството на сол, тютюн и спиртни напитки. Тези данъци се 

отразяват крайно отрицателно върху стопанския живот. Защото високите 

цени на тези ежедневни потребителски стоки на практика унищожават тър-

говията с тях. В крайна сметка тези монополи са премахнати. 

Подобна мярка е и сеченето на медни монети, вместо сребърни. Като 

обаче държавата задължава населението и търговците да ги приема равнос-

тойни по ценност на сребърните. Цените на стоките за ежедневна употреба 

рязко се повишават. Ценовия шок е от порядъка на десетократно повишава-

                                                 
312 Най-големият данък – стрелецкият (предназначен за издръжка на войската), само за три 

години – 1960-1663 год. е увеличен от 228 на 822 рубли. 
313 Временни извънредни данъци са например принудителните заеми, които царят Михаил 

Фьодорович взема от Троицкия манастир, от Строганови, най-богатата предприемаческа 

фамилия и други заможни предприемачи. Такъв е и данъкът “пета пара”, тоест извънреден 

данък в размер на 20% от приходите на търговците и жителите на посадите, рубльовия да-

нък и др. 



470 

не на цените. Избухват бунтове и сеченето на медни монети е прекратено. 

Но загубите за населението и търговската и предприемаческа класа са голе-

ми. Защото държавата изкупува обратно медните пари не по курса, по който 

ги е пуснала, а “копейка за рубла”. 

Стопанският живот е силно затруднен и от липсата на справедливост и 

правосъдие. Цялата съдебна и изпълнителна власт е съсредоточена в ръцете 

на воеводите на местните уезди. Вместо справедливост и правосъдие, те 

упражняват безконтролно насилие и грабеж над населението и стопанските 

дейци. 

Деморализацията на управляващата класа, липсата на справедливост и 

правосъдие води до бунтове и въстания. Най-голямо е въстанието на Стенка 

Разин (1670-1671 год.). В основата на въстаническите войски са бедните ка-

заци от Дон, а впоследствие и от Яик. Присъединяват се много номадски 

народи, териториите на които са включени в Руската империя. Въстаниците 

извършват неверояни жестокости. Но имперските войски потушават въста-

нието с не по-малка жестокост. Въпреки, че въстаниците проявяват жесто-

кост не само към богатите, но и към обикновените руснаци, в народната па-

мет почитат Стенка Разин. “Народният ореол около името на Стенка Разин 

свидетелства, пише Шмурло, за тежката болест, разяждаща държавния орга-

низъм през XVII век, за дълбоките противоречия между висшите и нисшите 

класи на обществото, между богати и бедни, силни и слаби. Насилията и 

жестокостите на шайките на Разин са отговор на несправедливостта и про-

извола на управляващите, на липсата на правосъдие и тежко материално 

потисничество;”314 

Въпреки разрухата от Смутното време, въпреки въстанията и бунтовете, 

през царуването на първите царе от новата династия – на Романовите, рус-

                                                 
314 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд. “РИВА“, С., 2008 год., стр. 255 
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кото общество вече “бере” плодовете на политическата централизация в Из-

точноевропейската равнина. Усвоените огромни територии, включването на 

нови народи в границите на империята, създаването на огромен вътрешен 

пазар, търговските връзки през Арахангелс с англичаните и холандците и пр. 

дават тласък на развитието на парично-стоковите отношения и на обществе-

ното разделение на труда. Новите, заселени с руснаци земи, независимо че 

трудно се облагат с данъци, реално участват в общественото разделение 

на труда и стокообмена. Стопанският живот става много по интензивен, 

стоковото производство – по-разнообразно. Войните в този период освен 

негативно, имат и позитивно въздействие. Защото централните власти сти-

мулират развитието на рудодобива, металургията, оръжейното производство 

и пр. Значителна част от държавните приходи се изразходват за укрепване 

на отбранителната промишленост. Което вече е устойчива характеристика 

на фенотипа на Източноправославната цивилизация. 

 

4.6.2. Каква е социално-класовата структура на превърналото се в импе-

рия княжество? 

Най-високо в обществената “пирамида” стои династията на Романовите – 

царят и князете. 

Социално-класовата структура се състои от следните съсловия и класи:315 

а) Привилигировано съсловие – състои се от военна класа - служебни хора 

и духовенство. 

- Най-висшата прослойка в служебните хора са болярите. Терминът е ос-

танал от обозначаването на родовата аристокрация. Но той е вече с друго 

                                                 
315 Използваме двете думи - съсловие и класа, тъй като освен съсловия, в изследвания пери-

од има и класи, която не са съсловия – средната и нисшата класа. В случая използваме не 

марксисткото разбиране за класи, а това за тричленната структура на обществото – висша, 

средна и нисша класа. Висшата класа в руското общество в този период е съсловие. Но 

средната класа и нисшата класа не са съсловия. 
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съдържание. Означава едновременно чин и звание. Което се дава от царя. 

Родовата аристокрация е изтребена още по времето на Иван Грозни. От това 

време и от изтреблението й през Смутното време са останали само 19 фами-

лии. Единствено на техните потомци царят може директно да даде това зва-

ние. На останалите представители на привилигированото съсловие това зва-

ние се дава след дълга служба, след преминаване на много длъжности и сте-

пени, след много заслуги в защита на държавните интереси. 

“Околничи” са по-ниска благородническа прослойка. Те са “около” царя. 

Те ръководят обслужването на царя в ежедневието и по време на пътувания-

та му. Най-близките (телесно) се наричат “стайни околничи” и имат много 

висок социален статус. По-висок дори и от болярите. Тяхното положение е 

тъждествено с това на “агите от стаята” на султана в Османската империя. 

“Дворяни” е термин, който идва от предходния период - войни, отгова-

рящи за обслужване на битовите нужди на княжеския “двор”. Но вече е с 

друго съдържание. Означава – благородник. В най-общ смисъл всички слу-

жебни хора, цялата привилигирована прослойка са дворяни. Но терминът 

обикновено се използва за означаване на по-нисшата прослойка благород-

ници, които още не са произведени във висок чин. Сред тях има йерархия. 

Най-висок социален статус имат тези дворяни, които са от родовити москов-

ски болярски фамилии. А най-нисък тези, които за заслуги са произведени за 

дворяни от нисшите класи. Дворяните целогодишно служат, тоест занимават 

се обучението на армията и с командна дейност по време на война. Има два 

вида дворяни – московски дворяни и городови дворяни. Московски са тези, 

които са наследници на стари болярски фамили и на фамилии, които по вре-

ме на опричнината при Иван Грозни получават поместия в близост до Моск-

ва. Те служат като командири в гвардейските полкове и войските около 

Москва. Получават назначения в дворците, служат като пратеници, изпра-
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щат ги като воеводи в провинцията. Городовите дворяни са с по-нисък про-

изход, дори с произход от простолюдието.Те са командващия състав на ар-

мейските полкове, пръснати по цялата територия на Русия. Служат и в гра-

довете-укрепления в граничните уезди. Поместията и вотчините им са пръс-

нати по цялата страна. 

- Няма промени в социалното положение на духовенството. Опитът на 

патриарх Никон (1653-1667) да проведе църковна реформа на практика се 

проваля. Черното и бялото духовенство се оказват изключително консерва-

тивна сила. Самото духовенство се разслоява. Към привилигированото със-

ловия принадлежи само висшия църковен клир. 

б) Средна класа 

Значително по-развития стопански живот, множеството нови градове, на-

растването на населението в градовете и селата, развитието на разделението 

на труда и парично-стоковите отношения, силното разрастване на войската и 

военния и държавния апарат водят до появата на “средна класа”. 

- В средната класа има висша прослойка. Това са богатите фамилии на 

търговци и промишленици. Необятните природни богатства на Руската им-

перия се разработват от тези инициативни, действени, предприемчиви, 

пресметливи и често готови за рискови начинания свободни градски жители. 

Усвояването на гигантските пространства на Сибир в голяма степен се дъл-

жи именно на тази прослойка. Най-ярък пример е фамилията на Строганови. 

Те поемат риска, финансират и въоръжават експедицията на Ермак, с която 

започва усвояването на Сибир. Техните начинания проправят пътя на на-

родното разселване в Сибир. И едва след това в тези пространства се наста-

нява руската държава. За заслугите си руската държава Строганови имат 

почетната титла “именити хора”. Имат и правото при официални случаи и в 

документи всеки от тях да се нарича по име и презиме. За обида към тях 
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глобата е 100 рубли. Към тази висша прослойка принадлежат и другите най-

богати търговски фамилии, така наречените “гости”. За обида към тях се 

плащат 50 рубли. Въпреки колосалните богатства на тези фамилии, обаче, 

тяхното влияние върху обществените работи е значително по-малко, откол-

кото това на болярите, отколкото на привилигированото дворянско съсло-

вие. Особеност на фенотипа на Източноправославната цивилизация е, че 

тази висша прослойка на средната класа никога не се превръщат в нотабили. 

Те никога не стават субект на самостоятелно политическо действие. Причи-

ната е, че за разлика от Западноевропейската цивилизация, в Източнопра-

вославната цивилизация няма свободни градове. Изключение правят Новго-

род и Псков. Но в продължение на няколко века те са постоянна цел на заво-

евателната политика на руските князе. По времето на Иван Грозни тяхната 

самостоятелност е окончателно ликвидирана. Така че дейността на тази 

висша прослойка на средната класа винаги зависи от политиката на цент-

ралната власт. Централната власт може да помага на техните начинания. Но 

може и да им пречи. Тази черта на фенотипа на Източноправославната ци-

вилизация – зависимостта на едрите предприемачи от централната власт, 

ярко се проявява и в съвременността. След като през 90-те години на ХХ век 

руските олигарси придобиват известна самостоятелност от централната 

власт, дори може да се каже – подчиняват централната власт на своите инте-

реси, управлението на Путин възстановява предходния тип отношения – в 

Русия могат да “виреят” само олигарси, които признават приоритета на 

държавните интереси. 

- Средната прослойка на средната класа са състои от нисшата прослойка 

на “думски хора” – думските дяци. Те са служители в държавните служби – 

прикази. По произход са от простолюдието. Но със своите знания, опитност, 

старателност и пр. са се издигнали и служат в държавния апарат. Въпреки 
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ниския си произход, ценността на тяхната работа им дава добър социален 

статус в обществото. Към тази прослойка принадлежат и заможните градски 

търговци, които обаче нямат богатствата на “гостите” и за обида към които 

се плаща глоба от 5 до 20 рубли. Към нея може да се причисли и тази част от 

черното и бяло духовенство, които заемат средно положение в църковната 

йерархия. 

- Към нисшата прослойка на средната класа принадлежи многобройната 

прослойка на средно и слабо заможните градски търговци и занаятчии. Към 

нея принадлежи и нисшето духовенство, и нисшия слой на военните – 

стрелци, топчии, казаци, драгуни и пр. Към нея принадлжи и многобройната 

прослойка на нисшия държавно-бюрократичен апарат. 

в) Нисша класа 

Към нея принадлежат: 

* Крепостните селски жители. Има два вида крепостни: 

- Царски хора – те живеят и обработват държавна земя; 

- Владелчески селяни – те живеят и обработват поместията, манас-

тирските земи, вотчините и пр. 

Това съсловие носи основната част от данъчното бреме, така нареченото 

“тягло”. Закрепостяването към земята приключва окончателно с “Уложение-

то” от 1645 год. 

* Жителите на “посадите” и “слободите”. “Посада”, означава селище, 

възникнало покрай крепостните стени на военните и административни град-

ски центрове. Населението им се занимава със занаяти, търговия и обслуж-

ване на нуждите на военния гарнизон. Много често с разрастването на насе-

лението се изграждат нови крепостни стени, които обхващат този “пояс” от 

постройки. Тоест освен крепост възниква град в точния смисъл на думата. 
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Терминът “слобода” означава селище на свободно, открито място. Тя може 

да е “лепната” за града, но може и да е в отдалечени местности. 

От една страна, за известен период от време жителите на посадите и сло-

бодите не са плащали данъци. И затова би могло да бъдат причислени към 

нисшата прослойка на средната класа. Но още “Уложението” на Алексей 

Михайлович ги закрепостява към посадата и слободата и те стават данъкоп-

латци. Обикновено жителите на посадите и слободите са селски жители, 

заселили се около градовете и започнали да изкарват прехраната си със за-

наяти и дребна търговия, с обслужване на военната крепост и  т.н. Освен 

непосредственото си трудово занятие, те обикновено допълват прехраната 

си с натурално стопанство, обработвайки селището си, ниви, ливади и гра-

дини. Битът им е беден, усилията за оцеляване – значителни. Така че те при-

надлежат към нисшата, а не към средната класа. Друг е въпросът, че най-

дейните, инициативните и  т.н. от тях могат да се замогнат и да преминат 

към средната класа. 

*Към нисшата класа принадлежат и безбройните слуги в царския, кня-

жеските и болярските дворове, помешническите слуги, дворянските слуги и  

т.н. Обикновено слугите са крепостни селяни, които господарите намират за 

по-умни, старателни, дейни и пр. от другите си крепостни и затова ги изпол-

зват като слуги в домакинството. От една страна, тяхното положение е по-

добро от това на другите крепостни, защото не участвт в заробващия земе-

делски труд. Но, от друга страна, техния труд е също тежък и неблагодарен, 

без почивка. Животът им е твърде рисков, подложени са на ежедневните 

капризи на господарите. Често са наказвани по най-жесток начин. 

* Към нисшата класа принадлежат и крепостните селяни изратени на во-

енна служба в армейските полкове; също скитниците, живеещите в манасти-

рите просяци, сакати и всякакви други маргинали. 
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4.6.3. Държавно-политическо устройство 

Най-съществено за държавно-политическото устройство при първите ца-

ре от Романовата династия е, че тенденцията на централизация, започната 

при последните царе от династията на Даниловичите, се задълбочава. Само-

държавието се утвърждава. Русия окончателно се превръща в империя. Въз-

никва мощен държавно-бюрократичен апарат. 

Начело на империята е царят и неговата династия. Царят управлява без да 

дължи отчет и да е подконтролен на какъвто и да е орган. 

Най-висшия държавен орган е болярската Дума. “Думата, пише Шмурло, 

управлява, съди и законодателства. Тя ръководи външната политика и воен-

ното дело; до нея идват делата от приказите и воеводите; тя контролира 

действията им, разяснява смисъла на законите, служи като висша съдебна 

инстанция; разглежда длъжностните престъпления, взема решения по мест-

ническите дела и понякога обсъжда дела, отнасящи се до Църквата. Поста-

новленията й имат силата на закон и стават ръководство за в бъдеще.”316 

Оперативното управление на Руската империя се осъществява от прика-

зите. Те са своеобразни “министерства”. Но, нямат еднородността на дей-

ността, характерна за съвременните министерства. Тоест, въпреки че обик-

новено се създават с оглед на решаване на управленски задачи в определена 

сфера, тяхната дейност включва и други функции. За разлика от министвата 

само част от тях имат национално “покритие”. Например областните прика-

зи ръководят отделни области, където упражняват управленски, финансови 

и съдебни функции. Граничните прикази упражняват, освен горните, още и 

военни функции. Има два финансови прикази – приказът на Голямата хазна 

и на Големия приход, които имат национално покритие. Освен, обаче, фи-

                                                 
316 Шмурло, Е.Ф., История на Русия IX-XX век, изд.“РИВА“, С., 2008 год., стр. 255 
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нансовите си функции, те имат и съдебни функции спрямо неизрядните да-

нъкоплатци. Има седем военни приказа. Други важни прикази са Дворцови-

те прикази - приказа на Големия дворец, Казьонния двор, Царската Занаят-

чийска палата и Конюшения приказ. Има четири съдебни прикази – Москов-

ския и Владимирския съдебни прикази, Разбойничи приказ и Холопски при-

каз. Има и Посолски приказ, на който са подчинени по малките Полонянич-

ни и Малоруски приказ, а също и Новгородска, Владимирска и Галицка чет. 

По времето на първите Романови Руската империя е разделена на повече 

от 150 уезда. Те се управляват от воеводи. Всеки от уездите се управлява от 

местен воевода. А група уезди се управляват от главен войвода. Главните 

воеводи се подчиняват директно на централната власт. Воеводите упражня-

ват всички функции на местната власт – полицейска, военна, финансова, 

съдебна и пр. Освен централна бюрокрация, възниква и местна бюрокрация. 

Съществени трансформации се извършват и във войската. В периода на 

първите Романови Руската империя е принудена да води постоянни войни, 

за да възвърне загубените си територии. Много често разходите за войската 

и войните стигат до 50% от държавния бюджет. И това свръхнапрягане на 

държавния бюджет за военни разходи постепенно се превръща в основна 

черта на фенотипа на Източноправославната цивилизация. Военните дейст-

вия, обаче не винаги са с благоприятен изход. Което показва и налага същес-

твени реформи във войската. Те се състоят в: 

- Увеличаване на количествения състав на войската. След Смутното вре-

ме тя се увеличава около пет пъти и става 164 хил души. Към тях трябва да 

прибавят и 50 000 казаци, подлежащи на мобилизация след присъединяване-

то на разположените по левия бряг на Днепър малоруски земи. 

 - Създават се военни окръзи, които се наричат “разряди”. Войската 

вече не се държи само в околностите на Москва, а се разпределя по разряди-
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те. По такъв начин насочването на войски в една или друга посока на вра-

жески действия става много по-бързо. Улеснява се командването, а също и 

събирането на войската. Разрядите са големи по площ и човешки ресурси. 

През 1681 год. в Руската империя има 9 разряда. 

 - Освен традиционните войски се създават и войски с “чуждоземен 

строй”. Има три вида такива войски – рейтърски полкове (конница), вой-

нишки полкове (пехота) и драгунски полкове (конно-пеши). Войниците в 

тези полкове се рекрутират по два начина – задължителен и доброволен. За 

рейтърските полкове задължителния рекрут е един войник от сто двора, за 

войнишките – един от 20 двора. На войниците в чуждоземния строй се пла-

ща заплата и осигурява оръжие и муниции. 

 - След приключване на военните действия войниците се пускат по 

домовете си. Но, наесен, след приключване на селскостопанските дейности, 

се свикват на обучение. Служещите във войската дворяни са постоянния 

офицерски състав. Именно те обучават на военно дело обикновените войни-

ци. Офицерският състав живее целогодишно в градове, намиращ се в него-

вия разряд. По такъв начин мобилизацията на войската става бързо и тя лес-

но може да бъде приведена и закарана на терена на бойните действия. 

 - За модернизацията на руската армия са привлечени много чуждест-

ранни офицери, войници и специалисти. Привлечени са дори цели чуждест-

ранни полкове. С бързи темпове се развива руската оръжейна промишле-

ност. Град Тула става център на оръжейното производство. 

По време на първите царе от романовата династия става окончателно 

формиране на генотипа и фенотипа на Източноправославната цивилизация. 

Реформите на Петър I я „отварят“ към Западноевропейската цивилизация. 

Източноправославната цивилизация става своеобразен „мост“ между Европа 

и Азия. Тя изиграва огромна роля за разпространението на постиженията 
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научно-техническия прогрес в Централна Азия и Далечния Изток. Благода-

рение на руската пасионарност са заселени и включени в световната ико-

номика огромните простори на Сибир. В продължение на векове Руската 

империя е една от най-силните във военно отношение империи. Тя активно 

участва в международните отношения. Има силно влияние върху европейс-

кия и световния политически живот. Понякога положително, понякога отри-

цателно. След сравнително кратък период на „смутно време“ през 80-те и 

90-те години, от началото на XXI тя възстановява своята икономическа и 

военна мощ. В момента е незаобиколим фактор в европейската и световната 

политика. 

Понастоящем на южната граница на Източноправославната цивилизация 

– в Украйна, се води жестока война. Американският англосаксонски и аме-

риканският еврейски елити превръщат „студената“ си война срещу Русия в 

„гореща“ война на територията на Украйна. Те провокират жестоки кланета 

на рускоезичните в Украйна. В продължение на много години, използвайки 

крайния национализъм на украинците от историческите области Галиция и 

Волин, те създават силни неонацистки паравоенни организации. Които за-

почват гражданска война срещу православните украинци. Путин успява, да 

осигури мирен референдум в полуостров Крим. И той официално се присъе-

динява към Руската федерация. В по-голямата част на Украйна, обаче нео-

нацистките паравоенни организации налагат терор и не позволяват самооп-

ределение на православните украински области. Терористичната дейност на 

неонацистките паравоенни организации е подкрепяна финансово, полити-

чески, военно и медийно не само от американския англосаксонски и амери-

канския еврейски елити, но и от германския, полския и много други евро-

пейски елити. Единствено в две области – Луганска и Донецка, местното 

православно население, с помощта на Русия, успява да се организира и да 
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даде въоръжен отпор на неонацистите. На територията на тези две области 

възникват Луганската народна република и Донецката народна република. 

Срещу тях киевската власт и неонацистките паравоенни организации водят 

жестока, кървава война. 

За да се разберат предпоставките за тази война, ще разгледаме накратко 

историческите причини за проблемните отношения между заразените с на-

цизъм западни украинци и източноправославните украинци. 

 

5. Украйна, държава на разлом 

 

Междуцивилизационните конфликти, според С. Хънтингтън, на локално 

или микроравнище възникват по „…линията на разлома между съседни 

държави от различни цивилизации, между групи от различни цивилизации в 

границите на една държава и между групи, които подобно на тези в бившия 

Съветски съюз и в Югославия се опитват да изграждат нови държави от раз-

валините на предишните.“.317 

Украйна е държава на разлом. Тя е държава, в която едната част истори-

чески и културно принадлежи на Западноевропейската цивилизация, а дру-

гата част на Източноправославната цивилизация. „Цивилизационната линия 

на разлома между Запада и православието от векове минава през сърцето на 

страната. В един или друг момент от миналото западната част на Украйна е 

съответно част от Полша, Литва и Австроунгарската империя. Голяма част 

от нейното население принадлежи на униатската църква, която практикува 

православни ритуали, но признава върховенството на папата. В исторически 

аспект западните украинци говорят украински език и са категорично нацио-

                                                 
317 Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред., изд. 

„Обсидиан“, С., 2002 год., стр. 297 
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налистически настроени. От друга страна населението на източната част е 

предимно православно и в преобладаващата си част говори руски.“318 

Как възниква междуцивилизационният разлом в Украйна? 

Реално Източноправославната цивилизация възниква на територията на 

днешна Украйна. Въпреки, че началото на симбиозата между славянски 

племена и нормани е в северната част на източноевропейската равнина, въз-

никването на държава, приемането на православието, на кирилицата и  т.н. 

става на територията на днешна Украйна. Природо-климатичните условия 

там са по-благоприятни, отколкото на север. Именно на територията на 

днешна Украйна нараства руското народонаселение, развива се културата, 

търговията, занаятите, градското и религиозно строителство и пр. Впоследс-

твие, обаче, в резултат на феодализацията на страната, на постоянните войни 

между князете от династията на Рюрик, както вече показахме по-рано, съп-

ротивителните сили на руското население срещу набезите на номадите от 

степта отслабват. Печенегите, а впоследствие и куманите изтощават силите 

на Киевска Рус. Населението започва да се изтегля на североизток, към по-

добре защитените гористи, блатисти райони. Изселва се и на запад, към кар-

патските планини. Северните княжества се засилват. Те постепенно придо-

биват превес в борбата с киевското Велико княжество. На два пъти Киев е 

превзет и разграбен от северните руски князе. Несъмнено това трагично ми-

нало остава като сериозна травма в народностното съзнание на местното 

население и киевския елит. Така че корените на противоречивите отношения 

между великоруси и малоруси трябва да се търсят още в XII век. 

През XIII век нашествията на татарите водят до появата на сериозни кул-

турно-исторически разлики. Северноизточните княжества попадат под та-

тарско иго. Което води до постепенната им консолидация около Московско-

                                                 
318 Пак там, стр. 235 
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то княжество. А също и до проникване в техния генотип и фенотип на влия-

ние на източните народи. Парадоксално, но в почти двувековния период на 

татарското иго православието укрепва. 

В югозападните райони през 1199 год. се образува Галицко-Волинското 

княжество. Негови князе са потомци на династията на Рюрик. Формално 

княжеството също, като североизточните княжества, става васал на татарите. 

Но във висока степен запазва своята независимост. Нещо повече – то е едно 

от най-силните и големи славянски княжества. През 1254 год. тогавашния 

княз Данаил Галицки признава духовната власт на римския папа Инокентий 

IV и приема от него титлата «Крал на Русия». Което и досега е историческо 

основание на западните украинци за претенциите си, че «московците» са 

откраднали тяхната история. 

Постепенно, обаче Галицко-Волинското княжество губи сили под ударите 

на Литва и Полша. По-голяма част от земите му попадат под властта на Лит-

ва. Впоследствие влизат в границите на полско-литовския съюз. Княжество-

то окончателно загубва независимостта си през 1392 год. Югозападните 

руснаци за векове попадат под културното влияние на народи, непосредст-

вени съседи на Западноевропейската цивилизация. Полският елит започва да 

налага католицизма в тези области. Възлова роля изиграват унията, сключе-

на между полските и литовските феодали в замъка „Крево“ през 1385 год. и 

в Брест през 1596 год. Част от православните благородници приемат католи-

цизма. А правата на тези, които остават православни са ограничени. В голя-

мата си част населението остава православно. Но, макар и бавно, сред това 

руско население започва да се изгражда друг, различен от този на североиз-

точните руси, социо-културен код. Въпреки че запазва голяма част от пра-

вославните обряди, местната църква сключва „уния“ с католическата и 

признава властта на римския папа. Постепенно се променя езика. Под влия-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1254_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ние на масовото използване на полския език, той става „украински“, тоест, 

макар и близък, но все пак различен от руския език. 

В степната част на днешна Украйна възниква казачеството. То е правос-

лавно. Но начинът му на живот, ценностите, институциите, са твърде раз-

лични от тези на населението в североизточните княжества. Противоречиво 

е поведението на казачеството по време на войните между Полша и Русия. 

Някои от казашките войски се бият на страната на Полша, други на страната 

на Русия. Знаменателно е, че през „Смутното време“ (1584-1613 год.), бие-

щите се на полска страна казаци избиват руснаците с по-голяма жестокост, 

отколкото това правят поляците. Тази жестокост остава в народната памет 

на великорусите. 

Възлова роля за задълбочаване на разлома има въстанието на Богдан 

Хмелницки срещу полската власт. Въпреки първоначалните си големи успе-

хи, постепенно казашките войски започват да търпят загуби. Изправен пред 

възможността за поражение Б. Хмелницки се обръща за помощ към руската 

империя. По-голяма част от днешните земи на Украйна попадат под влияние 

на Русия. Имперската власт започва политика на русификация на малору-

сите. Тази политика има двойнствен резултат. От една страна, русификация-

та постига несъмнени успехи в „левобережная“ Украйна, тоест в земите от 

левия бряг на Днепър. Но не и в „правобережная“ Украйна, тоест в земите от 

десния бряг на Днепър. Там в народностното самосъзнание на малорусите, 

особено сред населението на Галиция и Волин се създава враждебност към 

руския народ. 

От 1772 год. тези земи са под властта на Австрийската империя. Развива 

се капиталистическият начин на производство. Сред украинското население, 

което основно се занимава със селско стопанство възниква националисти-

ческическа идеология. Парадоксално, но чувствата на украинците от тези 
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области са изпълнени с враждебност не към чуждата власт на Австрийската 

империя, а към Руската империя. Причината за това е, че Австрийската им-

перия не пречи на формирането на украинска интелигенция, на говоренето 

на украински език, на създаването на украинска литература и на национа-

листични организации. Докато в Руската империя това е строго забранено. 

Освен това в Австрийската империя постепенно се ограничава властта на 

помешниците над селяните. Докато в Руската империя е обратно – засилва 

се властта на помешниците. Революциите през 1848 год. водят до нов тласък 

на националното движение. Австрийският генерал-губернатор разрешава 

създаването на първата украинска политическа организация „Галицкая ра-

да“. През 1861 год. е създаден сейм на Галиция. Местното население полу-

чава висока степен на самоуправление. 

През 1815 год. галицийските малоруси добиват право да се обучават на 

родния си език. В Руската империя това е забранено. Нещо повече, забране-

но е в печата да се употребява украински език. Украинската интелигенция 

започва да емигрира от Руската към Австрийската империя. Украинският 

национализъм се формира на основата на омразата към „московците“ и към 

поляците. 

Руската империя несъмнено е „тюрма“ на народите. Но украинските на-

ционалисти не правят разлика между империята и дворянството от една 

страна и руския народ, от друга страна. Вината е както на руското имперско 

правителство, което систематично се противопоставя на всякакви опити за 

формиране на украинско национално самосъзнание, така и на самата укра-

инска интелигенция, която възпитава украинците в краен национализъм. 

Силната омраза на украинските националисти към поляците има своите 

корени още от времето на Б. Хмелницки. Тя има класови корени. Израз е на 

съпротивата на украинско селско население против потисничеството и експ-
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лоатацията на полските панове. В украинските земи, които са в границите на 

Австрийската империя националистическите вражди са целенасочено раз-

палвани от австрийската власт, която ги използва за своите цели. 

След края на войната и разпадането на Австро унгарската и Руската им-

перии украинските националисти воюват както срещу новите полски, така и 

срещу новите руски власти. Украинският национализъм започва да използва 

терора, като форма на национално-освободителна борба. В крайна сметка 

борбата на украинския национализъм за независима държава не се увенчава 

с успех. Възниква нова държава Украйна. Но тя е в рамките на Съюза на 

съветските социалистически републики. В нея украинският национализъм се 

преследва. 

По време на Втората световна война терористичната дейност на украинс-

ките националисти срещу местното полско, еврейско и руско население е 

особено жестока. Украински войскови съединения се присъединяват към 

немските нацистки войски и извършват масови кланета. 

След разпадането на СССР украинският национализъм се „възражда“. 

Американският англосаксонски и американският еврейски елити в стремежа 

си да създаде „пояс“ от враждебни на Руската федерация държави, „инвес-

тира“ значителни средства за пропагандирането на украинския национали-

зъм. Успехът на американския елит е голям. На територията на Украйна от-

ново възникват терористични организации. Тези организации блокират 

развитието на демократична политическа система и разрушават украинската 

икономика. Единствено на територията на Крим те не са допуснати, благо-

дарение на наличието на руска военна база в Севастопол. В Крим се про-

вежда референдум и преобладаващото руско езично население гласува за 

присъединяването на полуострова към Руската федерация. 
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Терористичната дейност на украинските националистически паравоенни 

формирования е блокирана и в Луганска и Донецка области. Там руско 

езичното население създава свои въоръжени отряди, които ефективно се 

противопоставят на терора. Тези области са нападнати от въоръжените сили 

на киевското нацистко правителство. Което ги принуждава да се обявят за 

републики и да създадат своя армия. Новите републики – Луганска и До-

нецка народни републики получават материална, морална и политическа 

подкрепа от Руската федерация. На практика между цивилизационният раз-

лом на Украйна вече има и своя институционален израз. Украйна е разце-

пена на две части – православните Крим, присъединил се към РФ, Донецка 

народна република и Луганска народна република, от една страна, и остана-

лата част от Украйна, намираща се под властта на украинските националис-

тически паравоенни формирования, подкрепяни от САЩ и редица европейс-

ки страни. Не може да се прогнозира доколко и докога тези въоръжени фор-

мирования ще успеят да задържат властта си над цялата територия на оста-

тъчна Украйна. Несъмнено е, че територията на бившата Украинска съветс-

ка социалистическа република е превърната от американския англосаксонс-

ки и американския еврейски капитали в плацдарм за война срещу Русия.  

 

 Обобщение на десета глава: 

* Източноправославната цивилизация е една от основните видове съвре-

менни цивилизации. Нейно ядро е Руската федерация. 

* Основният етнически компонент на Източноправославната цивилизация 

са източните славяни. Те са един от индоевропейските народи, произхож-

дащи от първата вълна на преселение на кроманьонци от Средна Азия в Ев-

ропа преди около 50000 год. пр.н.е. 
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* Според Тойнби православното християнско общество е „близнак“ на 

западното общество и наследник на елинското общество, само че географс-

кото му изместване е на североизток вместо на северозапад.  

* Има две съществени разлики между папството и константинополската 

партриаршия - различния език на богослужението и общуването на църков-

ния клир, и различната диспозиция спрямо светската власт. Тези разлики 

изиграват съществена роля във формирането на различния генотип на За-

падноевропейската и Източноправославната цивилизация и засилването на 

враждебността между тях.  

* Покръстването в православната вяра създава генетичния код на източ-

ноправославната цивилизация. Голяма роля за утвърждаване на православи-

ето в Киевска Рус има не само византийското, но и българското духовенст-

во. 

* Православната църква става работодател на руски строители, художни-

ци (иконописци), певци (църковните хорове) и пр. Те черпят от опита на 

византийското изкуство. Но създават свое, руско изкуство. Формирането на 

това изкуство има съществена роля в изграждането на руската народностна 

идентичност. 

* Източноправославната цивилизация е приемник на гръко-римската ци-

вилизация. Но за разлика от западните народи няма нито териториална, нито 

народностна връзка с нея. И затова духовната култура при нея се развива 

значително по бавно, отколкото в западноевропейските страни. 

* Важен елемент на генотипа на Източноправославната цивилизация е 

идеологемата за Москва като Третия Рим. Тя е първа форма на руското ме-

сианство. Втората е руският комунизъм. 

* Най-великият реформатор в развитието на Източноправославната циви-

лизация е Петър Велики, царувал от 1682 до 1725 год. Огромни са неговите 
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заслуги за реформирането и приобщаването на Източноправославната циви-

лизация към Западноевропейската цивилизация, за изграждането й като една 

от най-мощните империи в Евразия. 

* Основите на светската духовна култура, поставени от Петър Велики да-

ват окончателния вид на генотипа на Източноправославната цивилизация. 

Характерните черти на нейния генотип са: месианство, цезаропапизъм - до-

минация на централизираната държава над православния клир, патриотизъм 

и национализъм, концентрация на интелектуалния потенциял към развитие 

на военната мощ. 

* Фенотипът на Източноправославната цвилизация и на нейното ядро – 

славяните, се формира в огромната Източноевропейска равнина. Естестве-

ният ланшарфт на Източна Европа благоприятства тенденцията на центра-

лизация да доминира над тенденцията на децентрализация в изграждането 

на държавността. 

 * Източните славяни, от които произлизат великорусите, от времето 

на своето разселване през III в.н.е. до IX в.н.е. заемат територии, които съ-

ществено се различават по своя ланшарфт и природа-климатични условия – 

лесостепния район на юга на източноевропейската равнина и гористия, заб-

латен, изобилстващ с езера и реки север на източноевропейската равнина. В 

тези два региона се произвеждат „излишъци“ от различен характер. Отрано 

възникват търговски връзки и размяна на „излишъците“ между тези два ог-

ромни стопански региона. 

 * Според Шмурло, голяма роля за възникване на руската държавност 

имат варягите. Те изиграват ролята на фермент - наченки на гражданстве-

ност са съществували и преди варягите, но все още липсва онази сърцевина, 

около която да се съсредоточи работата на руските племена. Варягите внасят 

и възпитават у руските племена съзнание за общност на интересите, обусло-
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вена от общата изгода и общата опасност, и го налагат вместо предишния 

разпокъсан живот, като им посочват общите цели и задачи. 

 * „Събирането“ на руските земи от московския клон на рюриковичи-

те - династията на даниловичите, води до това, че при четвъртия княз от тази 

фамилия – Дмитрий Донски, Москва може вече успешно да се противопос-

тави с военна сила на монголците. Тенденцията на централизация взема 

надмощие над тенденцията на децентрализация. През 1480 год. става окон-

чателно освобождаване от васалитет спрямо монголците. 

* При Иван Грозни процесите на централизация добиват завършения си 

вид. През 1547 год. той церемониално приема титлата „цар“, тоест само-

държец. Той реално става император, като освен „събиране“ на руските 

земи, традиция наследена от предшевствениците си, вече приема завоева-

телни походи в земи, населени основно с неруски народности. 

* Най-важната реформа на Иван Грозни е одържавяване на поземления 

фонд. Това му позволява да създаде икономическа база за изграждане на 

силна постоянна армия. От предишните около 200 болярски фамилии, по 

времето на Иван Грозни остават по-малко от двайсетина. На тяхно място 

израства новата класа на помешниците, които са доживотни слуги на царя, 

които, както и всички жители на Русия са негови поданници и притежават 

условна, а не безусловна поземлена собственост. 

* Реформите на Иван Грозни, а след това и на Петър I окончателно фор-

мират фенотипа на Източноправославната цивилизация. Тя става своеобра-

зен „мост“ между Европа и Азия. Изиграва огромна роля за разпространени-

ето на постиженията научно-техническия прогрес в Централна Азия и Да-

лечния Изток. Благодарение на руската пасионарност са заселени и вклю-

чени в световната икономика огромните простори на Сибир. 
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* Понастоящем на южната граница на Източноправославната цивилиза-

ция – в Украйна, се води жестока война. Причината е, че Украйна е държава 

на разлом. Тя е държава, в която едната част исторически и културно при-

надлежи на Западноевропейската цивилизация, а другата част на Източноп-

равославната цивилизация. 

 * Между цивилизационният разлом на Украйна вече има и своя инс-

титуционален израз. Украйна е разцепена на две части – православните 

Крим, присъединил се към РФ, Донецка народна република и Луганска на-

родна република, от една страна, и останалата част от Украйна, намираща се 

под властта на украински националистически паравоенни формирования, 

подкрепяни от САЩ и редица европейски страни. 

 

Ключови думи: Източноправославна цивилизация, източни славяни, ва-

ряги, руско месианство, цезаропапизъм, централизация и децентрализация, 

княз, боляри, помешчици, империя, самодържавие, монархия, пасионарност, 

национализъм, между цивилизационен разлом 
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Дванайста глава: България между Изтока и Запада. 

 

1. България между Изтока и Запада - нашият цивилизационен избор. 

Темата за политическата, икономическата, културната и пр. ориентации 

на България между Изтока и Запада съществува още от основаването на 

Българската държава. Българската народност и българската държавност се 

установяват в територии непосредствено принадлежащи на Византия или 

намиращи се под нейно влияние. Естествено е, че влиянието на Византия – 

най-могъщата цивилизация в Средиземноморието през Средновековието 

върху България е най-силно. България, така да се каже териториално е част 

от Византийската сфера на влияние. Това влияние се проявява в много от-

ношения. Най-важният фактор за това влияние е църковната ориентация. 

Религията през Средновековието е ядро на социалния генотип. През 

Средновековието в западната част на Евразия християнската църква се раз-

деля на православна и на католическа. Това разделяне е естествено следс-

твие на разделянето на Римската империя на Западна и Източна римска им-

перия (Византия). Във всяка от двете части на бившата Римска империя въз-

никват църковни йерархии. Между двете йерархии възниква съперничество 

за първенство. Различия в догматиката и в ритуалите, в началото незначи-

телни, впоследствие целенасочено се задълбочават. През 1054 год. са стига 

до „Великата схизма”, като папа Лъв IX и патриарх Михаил I Керула-

рий се отлъчват един друг от църквата. Политическото разделение се 

превръща и в религиозно. Задълбочават се разликите в религиозната 

догматика и ритуалите. Различава се и езикът на религиозните служ-

би - в православната църква служенията се извършват на гръцки 

език, а в католическата – на латински. Двете църковни йерархии за-

почват борба помежду си за влияние върху непокръстените все още 
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племена и нови държави. Водят борба и за „откъсване” на приелите 

християнството от другата религия паства. 

През IX век н.е. управляващата класа на България стои пред въп-

роса за своя цивилизационен избор – на Изток, или на Запад. На 

Изток е Византия, на Запад е новата Свещена римска империя на 

германските народи. На практика изборът е бил за това, приемането 

на държавна религия от коя от двете църкви да се извърши – от пра-

вославната, или от католическата. Борис I избира покръстването на 

българите да се извърши от православната църква. Това решение в 

голяма степен е предопределено от географското разположение на 

териториите на България. Те са твърде отдалечени географски от те-

риториите на римската папска държава и намиращите се под нейното 

духовно влияние територии. 

Впоследствие още няколко пъти държавните и геополитическите 

интереси на България налагат реактуализация на този избор. Нап-

ример преговорите, които води Калоян с римския папа, преговорите 

за уния през църковното Възраждане и др. Факт е, че през Среднове-

ковието и Възраждането българският елит умело използва съперни-

чеството между двете църковни йерархии за постигане на български-

те интереси. 

В периода от 1396 до 1878 год. българските територии са под властта на 

османската династия. Въпросът за избор между Изтока и Запада на практика 

отпада. Принадлежността ни към Изтока вече е политически предопределе-

на. Опитите за преориентация на Запад, например Чипровското въстание, се 

провалят поради военното превъзходство на османлиите. Териториалното 

разположение на българската народност, фактът, че тя няма излаз на Запад-

ното Средиземноморие или на Атлантическото крайбрежие, или на северни-
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те морета предопределя неучастието й през XV и следващите векове в ут-

върждаването на новия начин на производство – капиталистическия. Тоест, 

сравнителното „изоставане” на българската народност от темповете, с които 

се развива Западноевропейската цивилизация са предопределени от нейното 

географско разположение. В същото време, трябва да се отбележи, че осман-

ският елит – османлиите, се рекрутират основно от българската народ-

ност. Надали има друга народност, която да има толкова велики везири, 

колкото българската народност. Най-големият реформатор в Османската 

империя през XIX век – Митхад паша вероятно е от български произход. 

Много от най-изтъкнатите управници в Османската империя дори до нейно-

то разпадане под ударите на турското национално-освободително движение 

на Кемал Ататюрк, също са от български произход – княз Стефан Богориди, 

Александър Богориди, Гаврил Кръстевич и др. Най-боеспособните войски на 

Османската империя – пешите стрелци с огнестрелно оръжие – йени черите, 

също в по-голямата си част са от български произход. В продължение на 

няколко века йени черите са най-силната и боеспособна войска в целия свят. 

Но тъй като османлиите са с мюсюлманска вяра, православната българска 

народност ги възприема като представители на другата основна народност в 

нашите земи – тюрките. Общността на вярата и на езика води до интегрира-

не, макар и много бавно на тези българи в тюркската народност. По принцип 

османлиите винаги строго са се разграничавали от тюрките. Както тези наб-

рани чрез кръвния данък – девширме, така и потомствената българска арис-

токрация, приела исляма. Но техните потомци вече имат тюркско самосъз-

нание. Всъщност, тюрките по нашите земи също по майка са основно бъл-

гари. Но тъй като техните майки - българки, са приели мюсюлманската вяра, 

то те възприемат като майчин език различни тюркски наречия. Те си изг-

раждат тюркско самосъзнание. Така че османският елит, макар и по произ-
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ход и майчин език да са основно българи, на практика нямат общност на 

бита, религията, обредността, манталитета, ценностната система и  т.н. с 

българската народност. 

В периода на Възраждането (от средата на XVIII век) започва формиране 

на нов български християнски елит. Започва бавно развитие на капиталис-

тическия начин на производство, и съответно трансформирането на българс-

ката народност в българска нация. След Руско-турската война и възстановя-

ването на българската държавност новият български елит отново застава 

пред избора между Изтока и Запада.  

 

2. Цивилизационният избор след възстановяване на българската 

държавност. 

2.1. След Руско-турската освободителна война България възстановява 

своята държавност. Новият български елит има възможност отново, както и 

през IX век, да прави избор за цивилизационнота развитие на българската 

нация. Отново избора е между Изтока и Запада. Но този път „Изтока” не е 

Византия и нейната наследница – Османската империя, а Русия. По редица 

причини, България гледа враждебно към Османската империя, а впоследст-

вие и към Турция. Доколко Руската империя може да се разглежда като Из-

ток е спорно. Имаме предвид, че именно Русия в този период - XIX и XX е 

„трансмисията”, чрез която постиженията на Западната цивилизация про-

никват на Изток, че именно тя, чрез имперската си политика „цивилизова” 

голяма част от Средна Азия и Сибир. Но в науката е прието, че Русия е Из-

ток, така че и ние ще използваме това обозначение. 

Искаме да подчертаем, че няколкото преориентации на цивилизационно-

то развитие на България се извършват в резултата на няколкото буржоазни 

революции, чрез които се извършват преходите от един към следващия етап 
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на капиталистическото развитие на България. Първата основна бържоазна 

революция е Освобождението. Втората е Деветосептемврийската револю-

ция, третата започва след преврата на 10.11.1989 год. Тези три революции 

очертават границите на трите основни етапа в развитието на капиталисти-

ческия начин на производство в България – комунален държавен капитали-

зъм, съветски държавен капитализъм и корпоративен държавен капитали-

зъм. 

Какви промени настъпват след Освобождението от властта на османлиите 

в цивилизационната ориентация на България? 

След Освобождението въпросът за цивилизационния избор не е, както 

през IX век на религиозна почва, а е на геополитическа. На територията на 

новоосвободена България се сблъскват интересите на така наречените „Ве-

лики сили”.  

Най-добре проблемът за цивилизационния избор е изразен от цар Борис 

III. На него се приписва следната фраза: „Моите министри са англофили, 

моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах 

българофил”. 

Ценното в тази мисъл са две констатации: Първо, че цивилизационния 

избор на народа и на елита са нещо съвършено различно. Народът е настро-

ен русофилски, а елитът е ориентиран на Запад. Второ, че в самия елит има 

фракции с различна геополитическа ориентация. 

На какво се дължи различната ориентация на „народа” и на „елита”? При-

чините са много. Например една от най-важните причини за русофилството 

на обикновените българи е, че Русия е нашата „Освободителка”. Други са 

общия славянски произход, лексикалната близост на езиците, православието 

и  т.н. Русофилството на обикновените българи е трайна характеристика 

на нашата народопсихология. 
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Елитът е ориентиран основно на Запад, поради историческите задачи, ко-

ито има да решава. Най-важната задача, пред българския елит е утвържда-

ване на капиталистическия начин на производство. Тази задача, несъмнено 

по-лесно се решава от непосредствените контакти със западните страни, а не 

чрез опосредстването им от Русия. Именно непосредственото усвояване на 

новите производства, технологии, технически и управленски опит, търговс-

ки умения, публични практики и пр. несъмнено е желателно да стане от за-

падни страни, а не от Русия. След Освобождението в България е имало доста 

млади хора, завършили висше образование във Франция, Германия, Англия, 

Австроунгария и  т.н. Заможните българи са пращали синовете и много ряд-

ко дъщерите си, да се изучат в тези най-напреднали страни. Тези млади хора 

научават западни езици, усвояват културата, манталитета, маниерите и  т.н. 

на Запада. Те опознават търговското дело, производството и западните пуб-

лични практики. И стават привърженици на западната геополитическа ори-

ентация на България. 

Има и нещо друго – класовите инстинкти на елита. Най-малкото на инс-

тинктивно ниво, а понякога и осъзнато, българският елит си дава сметка, че 

е във война с българския народ. Пречупване на гръбнака на българското се-

лячество, разкъсване на връзката на непосредствения производител с него-

вите средства за производство, експроприацията на народната маса и прев-

ръщането й в наемна работна сила – тези задачи, които решава елита, неми-

нуемо го настройват враждебно към русофилските народни симпатии, ми-

тове и легенди. Естествено е, че елита има афинитет към идеологемите на 

западните господстващи класи. Има афинитет към техните идеологемите, 

защото те вече са решили основната задача на генезиса на капитализма - 

пречупване на гръбнака на своите народи, задача, с която той в момента се е 
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захванал. Има афинитет към идеологемите на западните господстващи кла-

си, защото се отъждествява с тях. 

Разбира се, не малко млади българи са учили и в Русия. Тяхната ориента-

ция обикновено е проруска. Особено на завършилите руски военни учили-

ща. Но не винаги! Мракобесието на императорския режим зарежда с негати-

визъм, или най-малкото с резерви към Русия български революционери и 

държавници, учили в Русия - като Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Ди-

митър Благоев и др. 

Отрицателно въздействие за отношението към Русия на значителна част 

от елита оказва и понякога неумелата руска дипломация. Например преко-

мерната настойчивост да се прокара железница свързваща молдовските ра-

йони на Русия с черноморското пристанище Варна. Несъмнено от геополи-

тическа гледна точка, това е важно за Русия. Но, не и за България. В съпер-

ничеството между руския и австрийския проекти руската дипломация пре-

минава всякакви граници. Или „мисията” на генерал Каулбарс. Неговото 

надменно поведение, самата цел на мисията – да свали А. Батенберг и  т.н. 

настройват против имперското правителство българския елит. Крайно пог-

решни са и решенията да не се подкрепи Съединението на Българското кня-

жество и Източна Румелия, подкрепата на офицерските бунтове и пр. 

Така че българският елит, въпреки русофилството на населението, на 

практика от Освобождението до 9.09.1944 год. постепенно ориентира геопо-

литически България на Запад. 

Каква е ролята на династията на Кобургите за тази геополитическа и на 

практика цивилизационна ориентация на България? Тази роля не бива да 

се преувеличава, но не бива и да се подценява. 

В Българската историческа литература е утвърдено мнението, че двамата 

царе – Фердинант I и Борис III, които са от австрийски благороднически род 
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– „немци”, изиграват решителна роля за „откъсване” на България от Русия и 

„прикачане” към немската „колесница” в двете световни войни. 

Такъв момент несъмнено има. Но той е силно преувеличен. Факт са пос-

тоянните опити и на двамата царе да подобряват отношенията с руския им-

ператорски двор. Например Фердинант, в опит да „стопли” отношенията с 

император Николай II, го поканва за кръстник на престонаследника. И това 

прекръстване от католическата в православната вяра се извършва, въпреки 

анатемата на папата. Друг е въпросът – защо изобщо е трябвало да се кръ-

щава Борис в католическата вяра.  

Друг пример! Борис III, въпреки жестокия натиск на Хитлер върху него, 

въпреки напълно реалните заплахи на българските нацисти около ген. Луков 

за преврат и детронизация, устоява и не праща български войски на руския 

фронт. Сега, когато българските политици изпращат български войни нався-

къде в света за участие в агресивни войни, можем да оценим саможертвата 

на Борис III. 

2.2. След Деветосептемврийската революция геополитическата ориента-

ция на България се променя. Българският елит се преориентира на Изток – 

към СССР. За тази геополитическа и цивилизационна преориентация има 

предпоставки както от вътрешен, така и от външен характер. 

Вътрешните фактори са: 

а) Българската комунистическа партия е ядро на спечелилата властта коа-

лиция „Отечествен фронт”. Тя има най-големи заслуги във въоръжената 

борба срещу фашизма, най-голям исторически и организационен опит, тя е 

подкрепяна финансово, идеологически, с оръжие и  т.н. от СССР през всич-

ките години на въоръжена борба. Голяма част от организираните комунисти 

се чувстват част от Международното работническо движение, ръководено от 

Комунистическата партия на СССР. Комунистите произлизат от народа и са 
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свързани с неговите нагласи и тежнения. Тяхното русофилство е естествено 

обусловено от произхода им, от финансовата, идеологичеса и  т.н. помощ от 

СССР, от многогодишната съвместна борба против фашизма, от дълбоките 

исторически корени на българското русофилство. По време на въоръжена-

та борба против българския фашизъм те действат като съюзници на СССР. 

б) Голяма част от българските комунисти – професионални революцио-

нери, прекарват по-кратък, или по-продължителен период в СССР. Там те 

намират спасение от гоненията и изтреблението в България, на които са 

подложени. В СССР те завършват военни и граждански университети и кур-

сове. Някои от тях се женят за рускини. Те намират професионална реализа-

ция в съветските органи за сигурност, в съветската Червена армия, в съветс-

ките стопански учреждения и  т.н. Завърнали се преди или след 09.09.1944 

год. в България, те стават твърд и непоколебим защитник на геополитичес-

ката и цивилизационна преориентация на Изток – към СССР. След Девето-

септемврийския преврат повечето от възловите държавни длъжности са зае-

ти от такива върнали се от СССР „външни” партийни функционери. Между 

тях и някои от „вътрешните” професионални революционери възниква на-

пълно разбираемо напрежение и съперничество.  

в) Добре организирани, с голям опит, подкрепени от руските органи за 

сигурност и руските военни, „външните” комунисти се противопоставят 

решително на част от „вътрешния” комунистическия елит, с лидер Трайчо 

Костов, да „хитрува”, да използва противоречията между съюзниците, да 

запази някаква „автономност” на България. Фракцията на някои от „вътреш-

ните” дейци, стремяща се да запази някаква относителна „независимост” от 

СССР, е унищожена най-безкомпромисно и брутално. Преди това комунис-

тическия елит също безкомпромисно и брутално се справя с бившите си съ-
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юзници от Отечествения фронт начело с Никола Петков, опитващи се да 

„привържат” България към англосаксонската „колесница. 

Външните фактори са: 

а) Постигнатото в Ялта споразумение между съюзниците за разделяне на 

света на сфери на влияние. България попада в сферата на влияние на СССР. 

Първите години след Втората световна война съюзниците спазват споразу-

мението. Както англосаксонците не се намесват категорично при унищожа-

ването на опозицията в периода 1944-48 год. в България, така и руснаците не 

се намесват в Гърция при гражданската война и унищожаването на Гръцката 

комунистическа партия. Нещо повече, новият български „червен” елит чер-

пи опит и кадрова помощ от съветския елит в смазване на съпротивата на 

опозицията, а впоследствие и на вътрешната си опозиция. 

б) Превратът на 9.09.1944 год. и установяване на властта на Отечествения 

фронт в България са успешни в голяма степен благодарение на обявяване на 

война от СССР и на навлизането на Трети украински фронт на Червената 

армия на наша територия. Това дава „кураж” на Отечествения фронт за ор-

ганизиране на преврата и деморализира тогавашната власт. На практика 

правителството не оказва съпротива. Впоследствие в периода 1944-1948 

год., когато БКП унищожава опозицията, наличието на съветските войски на 

наша територия е важен фактор за установяване на стабилен авторитарен 

политически режим. 319 

в) Важен външен фактор е участието на България в следващата фаза на 

Втората световна война на страната на съюзниците. В хода на това участие 

се изгражда и задълбочава военното и политическото сътрудничество между 

                                                 
319 Относно ролята на навлизането на съветските войски в България 9-ти септември за побе-

дата на Отечествения фронт, а впоследствие за установяване на авторитарен политически 

режим виж по-подробно: Везенком, А., „9-ти септември 1944 г., изд. „CIELA“, С., 2014 г.; 

Калинова, Е., И. Баева, Българските преходи 1939-2010, изд. „Парадигма“, С., 2010 год. 
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новия управляващ български елит и съветската власт. Завоюва се и между-

народно признаване на новата власт. Ето защо след успешния край на вой-

ната, въпреки че България е съюзник на „оста” Рим-Берлин-Токио, и е загу-

била войната, СССР успешно защитава нейната териториална цялост при 

международните договори, сключени с победителите. 

г) Важен външен фактор е и факта, че България не изпраща войници на 

източния фронт срещу Русия. Това има съществено значение за запазване на 

сантименталните чувства на руския народ и на руския елит към България. 

Руският елит с присъщото му великодушие гледа на българите като на бра-

тя, предадени от собствения си елит. След Деветосептемврийския преврат и 

стабилизиране властта на намиращата се под негово влияние Българска ко-

мунистическа партия, руският елит вече гледа на България, като на свое по-

малко, непослушно, но заслужаващо прошка братче. Тази „прошка”, разбира 

се е обвързана с геополитическа и цивилизационна преориентация към 

СССР. 

2.3. След преврата на 10.11.1989 год. отново настъпва промяна на геопо-

литическата и цивилизационата ориентация на България. 

Тя е свързана с новата социална революция, която започва след преврата. 

Същността й е преход от една фаза в развитието на капитализма – съветски 

държавен капитализъм, в следващата негова фаза – корпоративен дър-

жавен капитализъм. При трансформацията номенклатурата на комунисти-

ческата партия, възползвайки се от властовите си позиции, всмуква нацио-

налното богатство и спестяванията на населението, и от съвкупен капита-

лист се превръща в съвкупност от капиталисти. Тя извършва и преориента-

ция на геополитическата и цивилизационната насоченост на страната, 

като намира новия „голям брат” – САЩ. По този начин задейства архетипа 



503 

„черно минало-светло бъдеще” и се легитимира като нова и различна от себе 

си. 

Тази преориентация става възможна, в резултат на дезинтересоваността 

на тогавашния СССР от България. По време на „перестройката” СССР „сви” 

геополитическото пространство на своите интереси. Причината е, че съветс-

ката икономика е в криза и съветското ръководство не може да плаща „цена-

та” на геополитическото си влияние. Колкото и странно да звучат, думите на 

Тодор Живков, че ние – българите, сме поставили в неоколониална зависи-

мост СССР, те са напълно верни. Така че дезинтересоваността на СССР от 

нас на практика е форма на борба срещу неоколониалната му зависимост от 

нас. Решителната подкрепа на руските органи за сигурност и на руското по-

солство на преврата на 10.11.1989 год. е съществен момент от тяхната борба 

за освобождение от неоколониалната им зависимост от нас. 

Непосредствено след преврата с помощта на А. Луканов – новата „силна” 

фигура в БКП, се формира нов, прозападен и антикомунистически „син” 

елит. Той образува коалиция Съюз на демократическите сили – СДС. Този 

нов елит започва преориентация на България от Изток на Запад. С неявната 

подкрепа на А. Луканов и други комунистически лидери, новият „син” анти-

комунистически елит започва враждебна идеологическа кампания срещу 

СССР. Интересно е, че най-яростнитe антикомунисти и русофоби са синове 

и дъщери на висшата комунистическа номенклатура.320 Много други анти-

комунисти и русофоби са бивши агенти на Държавна сигурност.  

Възлова роля в преориентацията на България от Изток на Запад изиграва 

Соломон Паси. Той, заедно с много други от еврейската диаспора в Бълга-

рия, е под силното влияние на американския еврейски елит. Още в началото 

                                                 
320 Виж: Лаверн, Д., „Експертите на прехода, Българските и глобалните мрежи за влияние” 

изд. „Изток-Запад”, С., 2010 

 



504 

на социалната трансформация в България Соломон Паси основава добре 

финансирана от американска страна организация за обработка на обществе-

ното мнение в полза на присъединяването на България към НАТО – „Атлан-

тически клуб“. Дългогодишната му активна дейност се увенчава с успех. 

Когато той е министър на външните работи в правителството на Симеон 

Сакскобурготски България се присъединява към НАТО. 

Съществена причина за цивилизационната преориентация от Изток на За-

пад е и настойчивата агитация и пропаганда в публичното пространство на 

тази „мисия” от многобройните неправителствени организации „спонсори-

рани” от американски фондове. 

Съществени за новата преориентация на Запад са и идеологическите и 

политическите трансформации на „червения” елит. След ценовия шок през 

зимата на 1996/97 год. червеният елит е отстранен от властта и му е ясно 

показано от американския елит, че никога няма да „помирише” власт. В ре-

зултат на това в червения елит започват вътрешни трансформации, които 

водят до постепенната му геополитическа преориентация на Запад. Това е 

постепенен процес. Двигател на този процес е новият председател на БСП - 

Георги Първанов и тогава все още непознатия на широката публика Сергей 

Станишев. Червеният елит, въпреки “ръмженето” на червения квазиетност 

успява да вкара България в НАТО, в Европейския съюз, изпраща войски в 

Афганистан и Ирак, гласува за създаването у нас на военни бази на САЩ и  

т.н. Новата външнополитическа ориентация прави БСП легитимен парт-

ньор на центристки партии като ДПС и НДСВ, и тя е допусната до управле-

нието на страната. 

Така че през втората половина на 90-те години всички фракции на бъл-

гарската политическа класа приемат васалитет спрямо американският англо-

саксонски и американският еврейски елити.  
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Защо американският англосаксонски и американският еврейски елити 

системно и целенасочено през 90-те години поставят във васална зависи-

мост българския политически елит? 

Причините за това са много, като повечето от тях са свързани с геополи-

тическото положение на България. От тях, според нас, две са основните: 

а) Непосредствената ни близост през черноморската ни граница с Кавказ-

кия регион и с Русия. Това дава възможност на американските капитали, 

чрез разполагане на военни бази на територията на България, да оказват во-

енен натиск върху руския елит, за получаване на достъп до руските природ-

ни ресурси. Дислоцирането на американски военни бази в България, а евен-

туално и елементи на ракетна система съвсем не е случайно. Капиталът не 

търпи национални граници. Гигантските невъзобновяеми и възобновяеми 

природни ресурси на Русия – дървесина и сладководна вода, са неустоимо 

привлекателни за най-могъщите световни капитали. Ето защо американс-

кият англосаксонски и американският еврейски елити поставят във васална 

зависимост обкръжаващите Русия страни. Те обкръжават с военни бази Ру-

сия, Китай и Иран.321  

Чрез враждебната към Русия политика (и чрез американските военни ба-

зи) се оказва натиск за отстъпки върху руския елит. Организираната от САЩ 

гражданска война в Украйна е също елемент от войната срещу Русия. Все 

по-ясно става, че американският англосаксонски и американският еврейски 

елити правят всичко възможно да разпокъсат Русия; 

б) Друго важно обстоятелство е средишното ни положение между Азия и 

Европа по пътя на наркотика и енергоизточниците. През 2010 год. при по-

сещението си в България помощник-държавния секретар на САЩ го казва 

                                                 
321 Колкото повече мемоари от началото на прехода се публикуват, толкова повече се вижда, 

че инициативата за приемане на американския елит като сюзерен е преди всичко на самия 

български елит. 
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съвършено ясно – “България представлява голям интерес за нас, защото тя е 

разположена на пътя на наркотика от Изтока към Европа”.322 

Наркобизнесът носи колосални печалби. Вековна е традицията на англо-

саксонските елити да защитават безкомпромисно интересите на своя наци-

онален наркобизнес – да си спомним двете опиумни войни които Англия 

води в Китай – 1840 год. и 1860 год., да си спомним войната в Панама и пр. 

Последните двайсетина години американският елит води последователна 

политика чрез военна агресия да изтласква месните наркобизнеси и да заво-

юва производството и транзита на наркотици между Изтока и Европа. Една 

от най-важните причини за военната агресия срещу Милошевич и срещу 

талибаните в Афганистан, е именно тази. Чрез двете войни американският 

елит осигурява сигурен дистрибутурски пункт в Косово и гарантира дивер-

сификацията на производството на опиум и хероин в Афганистан, като 

увеличава многократно това производство и осигурява привилигировани 

позиции на своя нацинален наркобизнес върху значителни територии на Аф-

ганистан.323  

Очевидно е, обаче, че осигуряването на “пропускливостта” на наркотра-

фика през нашата страна от Афганистан към Централна и Западна Европа е 

проблем за американския елит. Защо? Защото въпреки демонстративния си 

васалитет спрямо англосаксонския елит, българските правителства не проя-

вяват особен “ентусиазъм” да “смачкат” и елиминират изградените още по 

времето на “социализма” и контролирани от българските служби за сигур-

ност наркоканали.324 Мрежата на българските наркоканали “хвърлена” от 

                                                 
322 Той разбира се изразява американския интерес в идеологемна форма – “борба срещу 

наркотрафика”, без да уточнява, че става дума за борба срещу чуждия наркотрафик, и га-

рантиране на пропускливостта на българската граница за американските наркоканали. 
323 Потребителският капацитет и високата покупателна способност на европейското населе-

ние е безкрайно привлекателна за американския наркобизнес. 
324 Виж: Лилов, Г., Тайните на големите играчи, изд.”Кайлас”, ЕООД, С., 2010 год. 
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“Изток” до “Запад” през всичките 20 години на “преход” е била силна и 

“дразнеща” конкуренция на американския наркобизнес. Едва правителст-

вото на Б. Борисов започва да “мачка” и унищожава мрежата на българския 

национален наркобизнес. 

Но, въпреки липсата на „ентусиазъм” в преследването на българския на-

ционален наркобизнес, всички български правителства осигуряват на него-

вия конкурент - американския национален наркобизнес, финансиране и жива 

сила за военните му операции по диверсификацията на производството на 

опиум. В отделни години финансирането на тези операции достига значи-

телни суми, като се има предвид, че основната част от планираните за „ми-

сии” суми в държавния бюджет от 90 млн. лв. отиват в Афганистанската 

„мисия”. Това са парите, с които ние – българските данъкоплатци, осигуря-

ваме охраната на местните племенни наркобосове и съответно диверсифи-

кацията на производството на опиум и хероин.325 

В момента има реални икономически противоречия между българския 

и американския наркобизнеси. Освен това има реални противоречия между 

американския петролен, нарко и пр. бизнеси и българското гражданство. 

Например ние - българските данъкоплатци, с нашите доходи, присвоявани 

под формата на данъци от правителството, участваме в осигуряването на 

евтиния бензин на американския пазар. Чрез войната в Ирак американския 

                                                 
325 Американското правителство започва агресията в Афганистан след като талибаните ус-

тановяват монопол над производството на опиум – основната суровина за производството 

на хероин. Те – талибаните, започват да унищожават маковите насаждения, да намаляват 

производството на опиум и да вдигат неговата цена. Естествено е, че американското прави-

телство не може да търпи гигантските загуби на един от основните американски бизнеси и 

започва война за диверсификация на производството на опиум. И действително – след 

успешната агресия производството на опиум и хероин е възстановено. Проблемът е, тук 

трябва ясно да се каже, че производствените разходи за изтласкане на талибаните от подхо-

дящите за производство на опиум райони и след това охраната на местните племенни нар-

кобосове става с парите на американските данъкоплатци. Впрочем не само от американски-

те, но и от нас – българските данъкоплатци. 
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петролен бизнес успя не чрез конкуренция, а чрез военна сила – сила 

плащана от парите на американските, но и на българските данъкоплатци, да 

измести френския и руския петролни бизнеси. През всичките години след 

2003 год., американският петролен бизнес спестява колосални производст-

вени разходи за сметка на американските и българските данъкоплатци, за-

щото вместо да плаща на частни охранители сигурността на петролопрово-

дите, тези разходи се заплащат от нас – от данъкоплатците. На практика ние, 

българските данъкоплатци плащаме за двойно по-евтиния бензин на амери-

канските граждани, при положение, че техните доходи са близо 10 пъти по-

високи от нашите. Както казахме, през първото десетилетие на новия век 

повече от 90 млн. лева се харчат ежегодно за военните ни мисии в Афганис-

тан и Ирак, за да осигуряваме евтини наркотици и бензин на американското 

гражданство. Във все по-голяма степен в България чрез неправителствените 

си мрежи за влияние, американският англосаксонски и американският ев-

рейски елити организират изтичане на национален доход от България 

Както вече отбелязахме, проблемът за формите, степента и пр. на васали-

тета на нашия елит спрямо американският англосаксонски и американския 

еврейски елити е част от проблема за васалитета на европейския елит. През 

80-те години на ХХ век англосаксонският елит и американският еврейски 

елит, чрез посредничеството на местните еврейски елити поставя в зависи-

мост по-голямата част от европейския елит. Европейският елит безрезервно 

подкрепя интересите на американския военно-промишлен комплекс, на аме-

риканския петролен и наркобизнес, включително и източвайки в тяхна полза 

от данъците на своите граждани. Нито една политическа фракция на местни-

те европейски елити не си позволява да се противопоставя на американския 

национален петролен и наркобизнес. Но е видно, че икономическата и нрав-

ствената тежест на васалитета вече е непоносима както за европейския 
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елит, така и за европейските граждани. Най-ясен знак за това дава Виктор 

Орбан, настоящият министър-председател на Унгария, избран през 2010 

год., който е председател на дясната и националистична партия ФИДЕС 

(„Съюз на младите демократи“). Той открито се отрича от васалитета спрямо 

САЩ и се противопоставя на унизителното поведение на ЕС.  

Непоносимостта на васалитета се проявява все по-силно понастоящем във 

връзка с два нови момента – първо, гражданската война, която американски-

ят англосаксонски и американския еврейски елити разпалиха в Украйна, 

второ във връзка с американския натиск ЕС да подпише договора за „Тран-

сатлантическото търговско и инвестиционно партньорство” (ТТИП). ЕС да-

ва ясно да се разбере, че не е склонен да налива до безкрайност европейски 

средства в бездънната „каца” на украинските искания. НАТО, макар и под 

американска доминация, също отказва пряка военна намеса в гражданската 

война. Антивоенните нагласи и манифестации в европейските страни стават 

все по-силни. Силно е противопоставянето както сред елита, така и сред 

гражданството, срещу ТТИП. Този договор е рисков за европейската еколо-

гия и за здравето на европейските граждани. Въпреки американския натиск, 

европейският елит засега се съобразява с общественото мнение и е възмож-

но да блокира неговото подписване. 

Реалните противоречия между българския народ и част от българския 

елит (имаме предвид тези, които не са финансирани от американски и евро-

пейски фондации), от една страна, и американския англосаксонски и амери-

канския еврейски елити и техните агенти за влияние в България, от друга 

страна води до засилване на антиамериканизма326 в България и до своеоб-

                                                 
326 Имаме резерви към понятието “антиамериканизъм”. Използваме го така, както е утвър-

дено в общественото съзнание – негативно отношение към водената от САЩ агресивна 

политика, без да влизаме в дискусия за неговото значение, точност на употреба и т. н. От-

носно причините за засилване в България на антиамериканизма Виж: Найденов, Г., Причи-
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разна „носталгия” по „социализма” и симпатии към предишния „голям брат” 

– Русия. През първото десетилетие на XXI век, висшите държавни лидери 

„смекчават” тона към Русия. Още от началото на първия си мандат новият 

президент Георги Първанов започва умерена и балансирана политика между 

САЩ, Русия и ЕС.327 Той неколкократно се среща с Путин, като успява да 

уреди и посещение на руския президент в България. Това контрастира на 

крайно едностранчивата външна политика на „синия” елит – унизително 

раболепна към САЩ и враждебна към Русия. Стартират се процедури по 

големи съвместни проекти на България и Русия. Такива са проектът Бургас – 

Андрополис, Атомната централа „Белене”, газовия проект – „Южен поток” и 

др. Тази проекти Г. Първанов нарича „големия шлем”. 

Много важна роля за създаване на балансирано отношение между Изтока 

и Запада изиграва бившият български цар Симеон II. Още преди парламен-

тарните избори през 2001 год. той декларира, че биполярната конфронтация 

е вредна за България.328 След спечелването от НДСВ на парламентарните 

избори, конфронтационият двуполюсен политически модел е разрушен. А 

след парламентарните избори през 2005 год. се създава немислимата в пре-

дишните години коалиция между БСП, НДСВ и ДПС. Тези две правителст-

ва, чиито мандат съвпада с президентството на Г. Първанов също действат в 

посока на балансирана политика спрямо Изтока и Запада. Без да се отрича от 

васалитета си спрямо американския англосаксонски и еврейски елити, уп-

равляващият в този период елит в известен смисъл придобива някаква сте-

пен на самостоятелност. 

                                                                                                                                      
ни за засилващия се в България антиамериканизъм, В: “История и съвременност”, Съюз на 

учените в България, №2, 2011 г., 244-249 
327 Очевидно това е своеобразна „компенсация” и своеобразно „измиване на греха”, затова 

че вкарва своята партия – БСП, в акцията за влизане на България в НАТО. 
328 Става дума за конфронтацията между „червени” и „сини”. 
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Тази, макар и малка степен на самостоятелност е ликвидирана, в резултат 

на навлизането в политиката на Б. Борисов. Той се възползва от вече „нагне-

теното” от В. Сидеров етническо напрежение. И на гребена на националис-

тическата вълна спечелва изборите за 42 Обикновено народно събрание през 

2009 год. и става министър-председател. По това време той вече е доверено 

лице на американския елит. Защото, както се вижда от грамите на американ-

ското посолство, Б. Борисов, още в качеството си на главен секретар на МВР 

в правителството на Симеон Сакскобурготски настойчиво „ухажва” амери-

канското посолство. Отлично знаейки, че той е кадър на СИК, и е „вътре” в 

българския наркобизнес, американското посолство, макар и с резерви, залага 

на него за ликвидиране на българската конкуренция в транзита на наркотици 

от Афганистан до дистрибуторския пункт Косово. 

В качеството си на министър-председател Б. Борисов стопира всички 

съвместни с Русия проекти от „Големия шлем”. Изчезва каквато и да е ба-

лансираност между Изтока и Запада. Българските интереси отнова напълно 

се игнорират в полза на интересите на американския нарко, петролен, газов 

и пр. бизнеси. В същото време Б. Борисов дава ясен знак на американския 

елит, че ще се противопостави на каквото и да е ощетяване на неговите 

лични интереси. Когато американското посолство изразява недоволство от 

малкия „флирт” на Б. Борисов с българския наркобизнес, Б. Борисов веднага 

„насъсква” В. Сидеров и той прави грандиозен публичен скандал в ресто-

рант на американския посланник – Уорлик.329 Благодарение на Б. Борисов 

геополитическата и цивизационната ориентация на Запад напълно са възс-

тановени! 

                                                 
329 Б. Борисов е притиснат до стената с компромата за Мишо Бирата. Именно тогава, той 

прави жест към българския национален наркобизнес и назначава в новата служба за сигур-

ност БОРКОР Петко Сертов. 
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Понастоящем има пълен разрив между българския народ, по-голяма част 

от който е с русофилски нагласи и българския политически елит, който е с 

русофобски нагласи. Нашата държава, отново, както и през Първата и Вто-

рата световни войни участва в световна война против Русия. 

 

Обобщение на дванайста глава: България между Изтока и Запада. 

* Българската народност и българската държавност се установяват в те-

ритории непосредствено принадлежащи на Византия или намиращи се под 

нейно влияние. България териториално е част от Византийската сфера на 

влияние. Това влияние се проявява в много отношения. Най-важният фактор 

за това влияние е църковната ориентация към православието. 

* В периода от 1396 до 1878 год. българските територии са под властта на 

османската династия. Въпросът за избор между Изтока и Запада на практика 

отпада. Принадлежността ни към Изтока вече е политически предопреде-

лена. 

* Възможността за избор се появява след Руско-турската освободителна 

война, когато е възстановена българската държавност. Възниква противоре-

чие между народната маса, която е русофилска и елита, който е основно 

прозападен. 

* След 9.09.1944 год. става преориентация на българския елит от Запад 

към Изток. Основна причина е, че България е разпределена от съюзниците в 

сферата на влияние на СССР. Навлизането на съветските войски в България 

е решаваш фактор за победата на Отечествения фронт, а впоследствие за 

установяване на авторитарен политически режим. 

* Последната преориентация е след 10.11.1989 год. Дезинтересоваността 

на Руската федерация към България води до преориентация на комунисти-

ческия елит към новия „голям брат“ – САЩ. През втората половина на 90-те 
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години всички фракции на българската политическа класа приемат васали-

тет спрямо американският англосаксонски и американският еврейски елити.  

* Понастоящем има пълен разрив между българския народ, по-голяма 

част от който е с русофилски нагласи и българския политически елит, който 

е с русофобски нагласи. Този разрив ще се задълбочава с развитието на кри-

зисните рискови процеси в световната икономика и политика.330 

Ключови думи: цивилизационен избор, Изток, Запад, нация, народ, елит, 

русофили, русофоби, български елит, американски англосаксонски елит, 

американски еврейски елит, васалитет, империализъм, антиамериканизъм 
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330 Относно икономическите и политическите рискове Виж: Найденов, Г., К. Харалампиев, 

Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десе-

тилетие на XXI век, Годишник на УНСС 2015, Издателски комплекс – УНСС, 2015, стр. 49-

98, 
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Приложение №1. „Социалистическите“ революции като вид аграрни 

революции – ролята на демографските цикли331 

 

Съществува интересна теория за „социалистическите“ революции като 

вид аграрни революции. Тя се защитава, например от руските учени 

С.А.Нефедов и В.В. Алексеев. Методологическите основи Нефедов и Алек-

сеев са доста “хлъзгави”. Те считат, че в историята на човечеството винаги 

се е водила борба между “социализма” и “капитализма”. За тях “социалис-

тическите” революции на ХХ век, са поредния епизод на тази борба. Причи-

ните за “социалистическите” революции на ХХ век са същите, като в Сред-

новековието и Древността – пренаселеност и глад. Гладът, тласка населе-

нието към бунтове, целите на които са спечелването на властта, чрез която 

да установи уравнително и справедливо разпределение на продоволствието. 

Първата и най-важна крачка е аграрна реформа и ликвидация на поземлена-

та собственост на помешчиците. Позовавайки се на авторитета на много из-

следователи, те се опитва да защитят тезата, че и през ХХ век, причините за 

“социалистическите” революции трябва да търсим в демографските цикли. 

“Социалистическите” революции, според тях, финализират демографската 

криза, резултат от предшевстващ демографски взрив.332 В частност за Русия, 

Алексеев и Нефедов привеждат данни за кризата за земя в края на ХIX в 

централните части на страната, резултат от демографски взрив, за глада и 

неговите колосални жертви в този период. За тях Октомврийската револю-

ция е аграрна революция. Тя е революция, с която завършва осмият евро-

                                                 
331 Алексеев, В.В., Нефедов, С.А., Гибель Советского Союза в контексте истории социализ-

ма, Общественные науки и современность, №2, 2002 г.; Нефедов, С. А., Об экономических 

предпосылках русской революции, Общественные науки и современность, № 3, стр. 83-96 
332 Алексеев и Нефедов са прецизни. Те подчертават, че не винаги демографския цикъл 

завършва със “социалистическа” революция. От двайсетте демографски цикъла в Близкия 

Изток и от тринайсетте в Древен Китай, само половината завършват със “социалистическа” 

революция. 
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пейски демографски цикъл.333 За тях и предходните буржоазни революции – 

Английската буржоазна революция през ХVІІ и Великата френска револю-

ция през ХVІІІ векове са аграрни революции. Те са завършваща фаза на съ-

ответно шестия и седмия европейски демографски цикли.334 

 Само по себе си поставянето на Октомврийската в един порядък с 

Английската и Френската революции е правилно. Да, трите революции са 

еднотипни. Положително е и разглеждането на пренаселеността и “малозе-

мието”, съответно селските бунтове, като фактори в тези революции. Но 

поставянето на тези революции в един порядък с революциите през Древ-

ността и Средновековието в Европа е дълбоко погрешно. Защо? 

 Защото трите революции представляват социални трансформации от 

първи порядък. Тоест, те водят до промяна на типа общество. Чрез тях ста-

ва трансформация на съсловното общество в капиталистическо. А първите 

пет революции в Европа са социални трансформации от втори порядък. Те 

също имат за резултат съществени промени в характера на обществото. Но 

това са промени в рамките на съсловното общество. Тези революции мар-

кират етапите в развитието на съсловните общества в Европа. Дори да се 

приемем тезата на официалната наука, че робовладелското и феодалното 

                                                 
333 В по-късна своя статия Нефедов доказва, че ръстът на населението в Русия през първата 

половина на деветнайсти век довежда до падане на потреблението до минимума на гладува-

нето. „От средата на столетието Русия навлиза в период на стагфлация – неустойчиво еко-

логично равновесие, когато катастрофата може да се разрази във всеки момент (предизви-

кана от случаен фактор, например война, природни климатични бедствия, например про-

дължителна суша и пр. – бел. наша).“ Виж: Нефедов, С. А., Об экономических предпосыл-

ках русской революции, Общественные науки и современность, № 3, стр. 89. 

 
334 Първите пет европейски демографски цикли са: 1) цикъл на Римската республики, за-

вършил с революцията на Юлий Цезар и преразпределението на земята в Италии; 2) цикъл 

на Римската империя от епохата на принципата, завършил с революция през III век и ново 

преразпределение на земите; 3) цикъл на късната, т.е. (христианската) Римской империи, 

прекъснат от нашествията на варварите; 4) цикъл на средневекововната империя на Каро-

лингите, прекъснат от нормандското нашествие; 5) цикъл на развитото Средневековья, за-

вършил с Великата чума; 
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общество са самостоятелни типове общества, към което ние имаме резерви, 

дори и тогава само една от тези трансформации – резултатите на варварски-

те нашествия, е трансформация от първи порядък. 

 Много сериозна критика може да се направи на терминологията, на 

понятията “социализъм” и “капитализъм”, които използват Алексеев и Не-

федов. Но това е извън темата, която разглеждаме. 

 Как двамата автори разглеждат причините за “гибелта” на “социа-

лизма” в СССР? 

 Според тях “гибелта” на съветския “социализъм” се дължи на причи-

ни, различни от тези на другите исторически “социализми”. При “социа-

лизмите” през Древността и Средновековието “социализмът” загива в резул-

тат на продължителен процес на разложение. Поредния демографски взрив, 

от една страна отново води до криза за земя. Защото парцелите се раздробя-

ват между многото наследници. Тази криза се задълбочава, от друга страна 

от алчността и корумпираността на чиновничеството, което изкупува земята 

на обеднелите селяни и създава частни помешнически имения. Възниква 

отново “буржоазия”, която в края на краищата унищожава “социализма”.  

 При съветския “социализъм”, обаче земята е колективна собственост 

и не подлежи на раздробяване. Класата на „буржоазията“ възниква от среди-

те на чиновничеството. Как става това? 

 Причините са: 

а) След продоволствената криза 1960-65 год. и народните вълнения „дър-

жавата“ прави големи капиталовложения в аграрния сектор, които увелича-

ват аграрното производство. Но в края на 70-те години тяхната възвращае-

мост става ниска. Според Алексеев и Нефедов по две причини – първо, на-

маляващото плодородие на вече разработените всички възможни обработва-
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еми почви; второ, неефективността през 80-те години на „командната ико-

номика“; 

б) Това води до недостиг на продоволствие за увеличаващото се населе-

ние. „Държавата“ е принудена да закупува продоволствие от чужбина и да 

„фиксира“ цените на хранителните стоки. Това неизбежно поражда „черен 

пазар“ и засилва корумпираността и дезорганизираността на съветската 

власт. Счита се, че „черният пазар“ в края на осемдесетте години обхваща 

между 15-25% от съветската икономика. В него работят около 40 млн. души. 

Десет млн. от тях са с престъпни наклонности и враждебно настроени към 

ограничаващата дейността им съветска власт; 

в) В периода 1980 – 1985 год. дезорганизираността на съветската власт 

води до все по-голямо „свиване“ на вътрешните зърнени доставки и респек-

тивно до увеличаване на закупуваното с валута продоволствие от чужбина. 

По същото време цените на нефта рязко падат, приходите от неговата про-

дажба намаляват съществено. Финансовите проблеми увеличават задлъжня-

лостта на съветската власт към западните финансови среди и съответно ней-

ната „отстъпчивост“ към техните искания за реформи. Започва Горбачовска-

та „перестройка“; 

г) До края на осемдесетте години „перестройката“ не успява да доведе до 

положителен обрат в икономическите процеси. Напротив, чиновничеството 

се корумпира в още по-голяма степен, икономиката „боксува“. Чиновничес-

твото, заедно с вече съществуващите „предприемачи“ от неформалната ико-

номика, са социална база за действия реално подкопаващи властта на кому-

нистическата партия. В края на 80-те години Комунистическата партия е 

свалена от власт и СССР се разпада. 

Несъмнено Алексеев и Нефедов разкриват един, като цяло пренебрегван 

фактор в изследване на причините за кризата на „социализма“ - развитието 
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на аграрния сектор. Това е плюс на тяхната теория. Но те абсолютизират 

този фактор. И така губят поглед към сложния комплекс от причини довели 

до трансформацията на съветския държавен капитализъм в корпоративен 

държавен капитализъм. 

 

 

 

Приложение №2. Самоуправление на градовете през Средновековие-

то в Западна Европа335 

 

През Средновековието в Европа, както и в останалия цивилизован свят, са 

преобладавали авторитарни форми на управление. Демократичните форми на 

управление са били изключение. Едно такова изключение е било самоуправ-

лението на западноевропейските градове-държави. Този вид – републикан-

ско държавно устройство, е бил характерен само за Западна Европа. И когато 

се разглеждат причините капитализмът да възникне най-напред в Западна Ев-

ропа, а не в източните империи, на първо място се изтъква именно тази особе-

ност на западноевропейското развитие – съществуването по времето на разви-

тия феодализъм на независими самоуправляващи се градове. Именно в тях се 

полагат основите на развитието на капиталистическия начин на производство. 

Интересно е, че в този период в източните империи и държави – Византия, 

Персия, Китай и пр., също е имало градове. При това по-многолюдни и със 

силно развити занаяти и търговия. Но те са били включени в рамките на силно 

централизирани империи и държави. Особеността на западноевропейското 

развитие е голямата феодализация – раздробеност. Тоест в Западна Европа не 

                                                 
335 Виж: Найденов, Г., П. Кацамунска, Сравнителна публична администрация, УИ ”Стопан-

ство”, С., 2007 г. 
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са съществували силни централизирани държави. Германските императори, 

въпреки претенциите им, че са наследници на Западната Римска империя, са 

притежавали формална, но не и истинска власт в Западна Европа. Те постоян-

но са водели войни срещу независимите, самоуправляващи се градове, но въп-

реки някои временни успехи не са успявали да ги покорят. А местните феодали 

са били слаби да се справят с градовете в територията на техния феод. 

 

1. Възникване и борба за независимост и самоуправление 

Произходът на западноевропейските градове е различен. Много от тях са се 

развивали на мястото на старите древноримски градове като например Кьолн, 

Страсбург, Трир, Виена, Париж, Лион, Тулуза, Арл, Милано, Флоренция, Неа-

пол, Болоня, Лондон, Йорк и др. Други възникнали около крепости на местни 

феодали или резиденции на архиепископи и епископи. Трети възникнали на 

кръстопътища, където се водела оживена търговия. По времето на Ранното 

Средновековие градовете били малки населени пунктова със слабо развитие на 

занаятите и търговията. Но през X и XI век стопанският живот в Западна Европа 

се оживил. Населението нараснало значително. Потребностите от занаятчийски 

произведения значително се увеличили. Силно стимулирали развитието на зана-

ятите и търговията и постоянно водещите се войни между различни феодали. 

Добиването, леенето и обработката на метали се усъвършенствували преди всич-

ко за потребностите на оръжейното дело. Стимулиращо въздействие оказало и 

развитието на селското стопанство. От една страна, то създавало потребност от 

нови и разнообразни оръдия на труда, а от друга, създавало възможност за тях-

ното закупуване, тъй като вече произвеждало излишъци. Постепенно занаятите 

се отделили от селскостопанското производство и станали средство за прехрана 

на стичащите се в градовете крепостни селяни. Градовете осигурявали на занаят-
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чията безопасност и свобода. Осигурявали също възможности за пласмент на 

изделията, близост до източници на суровини и пр. 

Нов тласък за развитието на градовете дали кръстоносните походи. 

Кръстоносните походи са били военно-колонизаторско движение на арис-

токрацията и на нисшите слоеве от Западна Европа към източните държа-

ви.Те продължили два века – от 1096 до 1270 година. Походите оказали ко-

лосално влияние върху развитието на западноевропейската икономика и 

особено върху развитието на градовете. Потребностите от оръжие, амуни-

ции, провизии и т.н. силно стимулирали развитието на търговията и занаяти-

те. Като търговски центрове се развили много градове в Италия, Южна 

Франция, Източна Испания и пр. Променил се битът и съответно потребнос-

тите на феодалната класа, а и на другите слоеве на западноевропейското на-

селение. Бързо се утвърждавали парично-стоковите отношения. Градовете се 

развивали като местни центрове за стоково производство и размяна. 

Като центрове на занаяти и търговия градовете се развили най-напред в 

Италия – Венеция, Генуа, Пиза, Неапол, а също и в Южна Франция – Мар-

силия, Арл, Тулуза и др. По-късно успешно се развили градовете в Северна 

Франция, Нидерландия, Англия, Югозападна Германия и др. Населението в 

тези градове на практика е било свободно от феодална зависимост. То обра-

зувало самоуправляващи се градски комуни (общини). Местните феодали 

постоянно се опитвали с оръжие да подчинят тези комуни, но рядко са имали 

успех. 

Градът съществено се различавал от селото. Не само поради различното му 

място в общественото разделение на труда, но и поради това, че той бил укрепе-

но поселище. Градът бил защитен с крепостна стена и ефективно се защитавал 

както против местните феодали, така и против чуждестранни нашественици. В 

началото населението на града е било малобройно – няколко хиляди жители. В 



521 

края на развития феодализъм някои градове достигнали 20 000 до 30 000 души. 

Имало е много малко градове, като например Париж, Венеция, Флоренция, Се-

виля и др., които са имали население 80 000 – 10 000 души. Нарастването на на-

селението водело до възникване на предградия. В предградията се заселвали 

компактни маси занаятчии и търговци от даден бранш. Съвместното им прост-

ранствено съжителство било една от причините впоследствие да се създадат тех-

ните професионални сдружения – цеховете. А цеховете са важен елемент на 

градското самоуправление. На по-късен етап предградията също били обхваща-

ни от крепостна стена и така цялото градско население било добре защитено. 

Защитеността на града била нещо много важно. Защото независимостта на гра-

да от местните и други феодали не възниква изведнъж. Тя е резултат на продъл-

жителна и многоетапна борба. Увеличаването на градското население ставало 

предимно от избягали от своите господари селяни или от селяни, занимаващи се 

със занаят, които, премествайки се в града, се задължавали да плащат на феодала 

някакъв оброк. Самият град, доколкото се намирал на територията на даден фео-

дал, също му плащал определени данъци. Между местния феодал, и града посто-

янно имало противоречия относно задълженията на града. Градът се стремял към 

самоуправление и ниски данъци, а феодалът към максимална намеса в градските 

дела и високи данъци. Борбата между градовете и феодалите протекла по разли-

чен начин в различните европейски региони. 

Тъй като най-рано и най-бързо се развили останалите още от римско вре-

ме градове на Северна и Средна Италия и Южна Франция, то те и най-рано 

извоювали своята независимост и самоуправление – още през XI и XII век. 

Най-висока степен на самоуправление извоювали градовете на Северна и 

Средна Италия, като например Венеция, Генуа, Флоренция, Равена, Болоня, 

Милано и др. Те подчинили прилежащите селскостопански области и се 
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превърнали в градове-държави. Имали републиканско управление, като 

начело стоял избираем градски съвет или колегия от консули. 

В Германия подобен статут имали така наречените имперски градове. 

Такива са били Хамбург, Любек, Бремен, Нюрнберг, Франкфурт на Майн и 

др. Те формално се подчинявали на германския император. Но имали от него 

грамоти, които ги освобождавали от зависимост спрямо местните феодали. 

Както и италианските, те имали висока степен на самоуправление. Също 

били градски републики, начело с изборен съвет, ръководен от бюргер-

майстер. Формалната им зависимост от германския император не им прече-

ла да секат пари, да обявяват война и да сключват мир и т.н. Тази висока 

степен на самоуправление някои от германските градове извоювали още 

през XII век, но повечето през XIII век. 

Много ожесточена е била борбата между градовете и местните феодали в 

Северна Франция и Фландрия. Там те не успели да извоюват пълна незави-

симост, но все пак имали висока автономия и самоуправление. Те избирали 

градски съвет и длъжностни лица, а също и ръководител на градския съвет, 

който във Франция се наричал мер – кмет. 

Най-ниска степен на автономия и самоуправление имали английските градо-

ве. При тях имало своеобразно двувластие. От една страна, те имали изборен 

градски съвет и кмет, но от друга страна, се подчинявали на назначен от краля 

чиновник. В това положение са били всички големи английски градове като 

например Лондон, Оксфорд, Кембридж, Глостър и други. 

В какво се изразявало самоуправлението на западноевропейските градо-

ве? Освен вече отбелязаните изборни градски съвети и кмет самоуправле-

нието се изразявало още и в следните възможности: 

 гражданите избирали градски съд и били подсъдни единствено на не-

го; 
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 имали свои финанси и сами определяли дължимите на управата данъ-

ци; 

 имали градско опълчение, което освен в защитата на града можело да 

участва и във външни военни акции; 

 гражданинът не е имал никакви феодални задължения – не е дължал 

ангария и оброк на никой сеньор. 

Твърде често обаче градът, за да не води излишни войни, е откупувал 

своята свобода от местния феодал или императора, плащайки ежегодно ня-

каква парична рента. Понякога е имал задължение и да участва със свои 

войскови части във войни, водени от местния феодал. Много богати градове 

са се откупували и от тези задължения, като веднъж, еднократно, изплащали 

на феодала много голяма парична сума. 

Всеки случай е бил конкретен. Степента на автономия и на самоуправле-

ние е зависела от много конкретни исторически, природо-географски и пр. 

обстоятелства. А освен това се е изменяла във времето. 

След като разгледахме самоуправлението в неговия външен аспект, вре-

ме е да го разгледаме и отвътре. 

 

2. Място на цеховата организация в градското самоуправление 

 

а. Причини за възникване на цеховата организация 

Самоуправлението на средновековния град имало корпоративно-

съсловен характер. Гражданите били обединени според своя занаят в цехо-

ве. Тоест всички занаятчии от даден бранш във всеки конкретен град имали 

своя професионална организация – цех. Едно от благоприятните обстоятелс-

тва за възникването на цеховете било това, че занаятчиите от определена 
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професия се заселвали заедно в едно предградие или в централната градска 

част. Причините за възникването на цеховата организация били следните: 

 Самостоятелните дребни занаятчии имали нужда от организация, коя-

то, обединявайки усилията им, да ги защитава от разбойничеството на добре 

организираните аристократи; 

 Тази организация имала и чисто икономическа цел – да осигурява и 

охранява общи складови помещения, да осигурява общи пазарни помещения 

и пр. – неща, които намалявали производствените разходи; 

 Организацията осигурявала контрол над обема и качеството на про-

изводството, като по този начин ограничавала конкуренцията; 

 Цехът гарантирал контролирано възпроизводство на професионал-

ната гилдия, като ограничавал достъпа на пришълци до упражняването на 

дадена професия; 

 Цехът представлявал занаятчиите от даден бранш пред градската уп-

рава и защитавал техните интереси; 

 Той организирал социалния живот на професионалната гилдия – ор-

ганизирал тържества – включително и религиозни, защото всеки цех имал 

свой светия – покровител, грижел се за децата и вдовиците на загинали зана-

ятчии, създавал и подържал и други форми на взаимопомощ; 

 Борбата срещу феодалите превърнала цеха във военна единица. Той учас-

твал в градското опълчение като самостоятелна военна част. По същия начин 

участвал и в охраната на града. 

Цеховата организация била органичен елемент на феодалния строй. Като 

такава тя също имала йерархичен строеж. Член на цеха е бил майсторът, 

който освен непосредствен производител бил и собственик на работилница-

та и на средствата за производство. Чиракът (ученик) и калфата били не-

гови подчинени. 
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б. Място и роля на цеха в градското самоуправление 

Цеховата организация била основен елемент на градското самоуправле-

ние. Но мястото и ролята на цеха в градското самоуправление не е била не-

що застинало и постоянно. Това е бил динамичен процес.  

Въпреки че цеховете изиграли съществена роля в извоюването на автоно-

мия и независимост на градовете, в началото плодовете на самоуправлени-

ето били обрани от градската върхушка. Във всеки град се оформил слой на 

извънредно заможни хора – богати търговци, лихвари, собственици на едра 

градска собственост, земевладелци и пр. От техните среди се избирали град-

ските съветници и кметът, градският съд, шефовете на финансите и пр. Те 

представлявали затворена социална група. В своята политика те защитавали 

тясно-груповите си интереси в ущърб на интересите на обединените в цехо-

ве дребни занаятчии. Развитието на производителните сили и на цеховете 

обаче довели постепенно в периода XIII-XV до успехи, макар и нееднакви в 

различните градове, в борбата на цеховете срещу този градски патрициат. 

През XIII и XIV век в градовете, в които занаятчийското производство е 

било силно развито и цеховете са били големи и добре организирани, те по-

бедили градския патрициат и получили добро представителство в градското 

самоуправление. Така е било в Кьолн, Аугсбург, Флоренция и др. В други 

градове, където занаятчийството е било по-слаборазвито и в градския живот 

е доминирало търговското съсловие, патрициата остава с по-силно предста-

вителство в градското самоуправление. Така било в Хамбург, Любек, Рощок 

и други градове на германския Ханзейски съюз. 

Но дори и там, където цеховете извоювали достойно място в градското само-

управление, защитата на интересите на обикновените занаятчии не била много 

успешна. Причината е в постепенната диференциация по богатство и влияние 

между самите цехове. Едни цехове станали много заможни и силни, а други – 



526 

значително по-бедни и слаби. Богатите цехове изолирали останалите от учас-

тие в градския живот и градското самоуправление. Освен това в самите цехове 

станала вътрешна диференциация. Въпреки че дълго време цеховата организа-

ция се противопоставяла на диференциацията и се стремяла към уравниловка, 

постепенно едни занаятчии в даден бранш станали значително по заможни от 

други. Те наемали повече чираци и калфи. Нещо повече, те поставяли в зависи-

мост от себе си дори и някои майстори. Появили се раннокапиталистически от-

ношения. Заможните занаятчии, които вече не участвали непосредствено в про-

изводството, се слели с градския патрициат и възникнал нов социален слой – 

бюргерството. Самият термин в началото означавал просто гражданин – жител 

на укрепено селище (burg). Но постепенно с този термин започнала да се означа-

ва само прослойката на заможните граждани, които с течение на времето се пре-

върнали в буржоа. 

Останалото градско население представлявала прослойката на плебса. 

Това била по-голямата част от градското население. В него влизали разоре-

ните занаятчии, чираците, калфите, надничарите, градските бедняци от вся-

какъв вид, включително и маргиналите. Противоречията между двете град-

ски прослойки нараствали с течение на времето. Развитието на производи-

телните сили във все по-голяма степен превръщали бюргерите в буржоа. 

Калфите и чираците във все по-голяма степен губели възможностите си да 

се превърнат в майстори. Те практически ставали наемни работници, прев-

ръщли се в предпролетариат. В предпролетариата освен обезправените чи-

раци и калфи влизали и стичащите се от селата и превръщащи се в наемни 

работници селяни, а също и разорените майстори. В плебса освен предпро-

летариата влизал и лумпенпролетариатът, тоест маргинализираните (дек-

ласираните) слоеве на градското население. Борбата между плебса и бюр-

герството понякога добивала много остри форми. В много градове като нап-
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ример Флоренция, Перуджа, Сиена, Кьолн и др. през XIV и XV век избухва-

ли въстания. 

Борбата на градския плебс за участие в градското самоуправление обаче била 

безнадеждна. Причината е, че градският елит – обуржоазяващото се бюргерство, 

е бил носител на нов, по-прогресивен начин на производство – капиталистичес-

кия начин на производство. Ето защо именно този елит става опора на формира-

щите се по-късно национални държави. Кралската власт, стремяща се към цент-

рализация на държавата, се опирала на градската върхушка в борбата си против 

дворянството, което се стремяло към запазване на феодалната разпокъсаност. 

Съюзът на кралете с обуржоазяващото се бюргерство довел до възникване на 

националните държави, а това впоследствие станало предпоставка за избухване-

то на буржоазните революции. 

 

Приложение №3. Възгледите на Макс Вебер за бюрократичното управ-

ление336 

 

М. Вебер показва, че главната особеност на управлението при капиталис-

тическия начин на производство е, че то се бюрократизира. Всички добю-

рократични форми на власт са почивали върху персоналистично отношение 

между управлявани и управляващи. Управлението не е било "по правила", а 

е следвало чисто лично "своеволие и милост" на владетеля. Неговите мо-

тиви за едно или друго решение са влияни от най-различни чувства – благо-

воление, милост, гняв и омраза. При бюрокрацията този личен момент е 

изцяло ликвидиран. Бюрокрацията управлява "по правила" без оглед на 

човека, без омраза и пристрастие, но и без любов и ентусиазъм. Това обаче 

                                                 
336 Вебер, М., Социология на господството / Социология на религията,  УИ “Св. Климент 

Охридски”, С., 1992, стр.66-73 
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не означава, че на бюрокрацията и липсва инстинктът за нейните лични ин-

тереси. Много често такъв мотив действа при нейните решения.  

Вебер разглежда и условията, при които възниква бюрокрацията. Най-

важното е количественото нарастване на човешките обединения и качестве-

ното диференциране на административните дейности и задачи. В древността 

основна причина за възникването на протобюрокрацията са задачите на ме-

лиорацията, на управлението на армията и финансовото дело. Една от най-

важните причини за възникването на истинската бюрокрация е развитието 

на капиталистическия начин на производство. 

Вебер разглежда бюрократизацията като всеобхватен процес, който обх-

ваща всички социални сфери – политика, икономика, образование, военно 

дело и пр. Бюрократизацията е процес на концентрация на материални 

ресурси за водене на някаква дейност и затова обхваща всички сфери. Тя 

е връх на рационалността и е резултат на продължителен исторически про-

цес на рационализация на човешкия живот. Тя има редица предимства пред 

другите форми на управление – техническа ефективност – прецизност, посто-

янство, дисциплина, строгост и надежност. Също и професионално школуване, 

разделение на труда, професионална специализация и пр. Особено предимство 

е и монократичността, тоест единоначалието. Когато чиновникът е назначен 

и е на заплата, той е изпълнителен и надежден. 

Предимство на бюрокрацията като начин на управление е и нейната формал-

на рационалност. Тя се придържа в дейността си към твърди абстрактни прави-

ла. Това води до предвидимост и своеобразна изчислимост на нейните дейст-

вия. А именно това според Вебер – предвидимостта и изчислимостта най-добре 

отговарят на интересите и духа на капитализма.  

В сферата на политиката бюрокрацията при капиталистическите общест-

ва показва изключителна устойчивост. Сложността на капиталистическия 
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начин на производство обуславя невъзможността да се мине без бюрокра-

тично управление. Затова дори при революция или чуждо завоевание новите 

властници използват старата бюрокрация. Тя е устойчива и силна не само 

поради задачите, които решава, но и поради особения общ интерес на чи-

новничеството, което може да провали всеки властник, воюващ срещу него. 

Бюрокрацията, отбелязва Вебер, действа не само за "общия" интерес, но и за 

своя собствен интерес. Но, разбира се, тя действа най-вече за интересите на 

доминиращата класа – тоест буржоазията. Въпреки, че основният му патос е 

да подчертае голямата позитивна роля на обюрократизирането на социалния 

живот, Вебер разкрива редица отрицателни черти на бюрократизацията. 

Много са противоречиви, според него, отношенията бюрократизация – де-

мократизация. В исторически план това са два успоредни, според него, про-

цеса. Причината им е в общия им стремеж към социално нивелиране. Но в 

същото време те си и противоречат, тъй като първо бюрокрацията обслуж-

ва класовите интереси на капитала, а не на народната маса, докато демокра-

цията има предвид именно тези интереси. Второ, демократизацията изисква 

минимизиране на разходите по управлението, докато интересите на бюрок-

рацията са точно обратни. 

Да разгледаме по-подробно какви разлики вижда Вебер в държавното уп-

равление на докапиталистическите общества, където се стига най-много да 

протобюрокрация и капиталистическите общества, където управлението е 

бюрократизирано. 

Разликите се свеждат до следното: 

* При бюрократичното управление действа принципът на ведомствените 

компетентности. Тоест: 
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 управленските дейностти са разпределени съобразно своята специ-

фика в специални институции – ведомства и са възложени като служебни 

задължения; 

 необходимата за изпълнението на тези функции разпоредителна 

власт също е твърдо разпределена и ограничена чрез строги правила за 

употреба на отредените й средства за принуда; 

 длъжностите се заемат от хора с необходимата квалификация и се 

подсигуряват чрез определени правила за редовното попълване състава на 

ведомството. 

Тези три момента характеризират не само публичната администрация, но 

и организациите в стопанската сфера, в политиката, църквата и пр. Този тип 

организация е характерна за модерното общество и е изключение в Древ-

ността и Средновековието. 

* Действа принципът на служебната йерархия и придвижването на дела 

по инстанции. Тоест една система, при която има контрол от горе на долу, 

но и същевременно възможност по-нисшите звена да апелират (тоест да 

изкажат възражения) към по-висшите равнища. Тази възможност, въпреки 

че формално съществува при някои империи – например Османската, на 

практика се прилага много рядко. 

* Има разделяне на служебната от личната сфера. Служебното лице жи-

вее и има домакинство на едно място, а упражнява служебната си дейност на 

друго място – кантората и домакинството са разделени. Същото се отнася за 

служебната и частната кореспонденция, за собствеността – собствеността на 

предприятието и личната собственост са строго разделени и пр. През Древ-

ността и Средновековието не е така. Служебното лице обитава и управлява 

от едно и също място. 
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* Служебната дейност изисква и предполага образователна система, която 

да готви специално подготвени кадри. През Древността и Средновековието 

дори и при най-развитите протобюрокрации (например в Китай) образова-

телната система е подготвяла образовани, но в общокултурен план хора, а не 

профилирани за конкретен вид управление кадри. 

* Служебната дейност отнема цялата работна сила на чиновника. То-

ест, той не може да има допълнително занятие извън службата. През Древ-

ността и Средновековието длъжностите често са допълнително или почет-

но занятие. 

* Служебната дейност на чиновниците се извършва според общи, повече 

или по-малко твърди и повече или по-малко изчерпателни и подлежащи 

на научаване правила. 

* Чиновникът е лично свободен и се назначава на договор. През Древ-

ността и Средновековието това не е така. 

* Чиновникът получава твърда заплата в пари и подлежи на пенсиони-

ране. През Древността и Средновековието висшите чиновници обикновено 

получават в условна собственост големи чифлици и с приходите от тях из-

държат себе си и изпълнителския персонал. Едва в Османската империя и то 

в късния период има наченки на заплата и пенсиониране. 

* Чиновникът има възможност за кариера с изгледи за растеж според възраст 

и постижения. 

* Той има служебна неприкосновеност. 

Вебер прави редица мрачни прогнози за бъдещето на човечеството във 

връзка с по-нататъшното развитие на бюрокрацията. Той смята, че бъдеще-

то е нейно, но това е мрачно, а не светло бъдеще. Той нарича бюрокрация-

та "втвърден дух", "жива машина". За него тя убива творчеството на хората, 

уронва човешкото, води до парцелиране на душата и пр. 



532 

Приложение №4. Цикличност на правителствените разходи и дина-

миката на американския военния бюджет – антилибералната политика 

на американския елит337 

 

Основен показател за степента на държавна намеса в икономиката е делът 

на правителствените разходи спрямо БВП. Ето защо сме построили графика 

на правителствените разходи спрямо БВП за САЩ в периода 1948-2008 год. 

Насложили сме в една графика динамиката на правителствените разходи 

спрямо БВП и динамиката на военния бюджет на САЩ. (Виж фиг.1)338 

                                                 
337 Основната част на това наше, съвместно с доц. К. Харалампиев изследване е публикува-

но в: Найденов, Г., К. Харалампиев, Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще, сп. 

„Икономически и социални алтернативи”, 2012, № 2 
338 За периода 2008-2010 година открихме още един източник за военния бюджет на САЩ в 

съпоставими цени, т.нар. „Зелена книга” (United States Department of Defense. (2009) Nation-

al Defense Budget Estimates for FY 2010, стр. 6). И според двата източника след 2008 година 

започва намаляване на военния бюджет. Но според „Зелената книга” това намаляване е по-

бавно отколкото според Шарп. Поради разминаването в двата източника, в последващия 

анализ ще използваме само данните на Шарп. Данните за дела на правителствените разходи 

от брутния вътрешен продукт (БВП) са взети от сайта „Budget of the United States Govern-

ment: Historical Tables Fiscal Year 2010” (http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/hist.html, 

Таблица 15.3) и се отнасят за периода 1948-2008 година. На базата на изходните данни са 

изчислени базисни индекси при база 1948 година. По-нататък са анализирани именно ба-

зисните индекси. 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/hist.html
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Фиг. 1. Базисни индекси на военния бюджет на САЩ и на дела на прави-

телствените разходи от БНП 

 

Дори с „просто око” се виждат две неща: 

* Делът на правителствените разходи спрямо БВП през първото десетиле-

тие на XXI век не се намалява, а се увеличава. Тоест, през първото десети-

летие на XXI век американските правителства водят не „неолиберална”, 

според общоприетото мнение, а обратно – антилиберална политика. И това 

е съвсем естествено. Може ли да се увеличава военния бюджет, ако не се 

увеличава държавната намеса, ако правителството не преразпределя в полза 

на американския военнопромишлен комплекс все по-голяма част от парите 

на американските данъкоплатци? Очевидно не! Така че антилибералната 

политика на американските правителства през първото десетилетие на XXI 

век е съвсем естествена. Не „неолибералната”, а обратно – антилиберална-

та икономическа политика на американските правителства намалява поку-
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пателните възможности на американците и довежда до ипотечна, а впослед-

ствие финансова и икономическа криза. Друг е въпросът за дефицита на фи-

нансова дисциплина и спазване на законите, като причина за кризата. Едно-

то и другото може да има както при либерална, така и при антилиберална 

икономическа политика; 

* Динамиката на правителствените разходи спрямо БВП и динамиката на 

военния бюджет в голяма степен имат еднакъв ритъм. Тук вече трябва да 

„въоръжим” нашият поглед с инструментариума на статистиката. Използва-

ме бейсовски спектрален анализ, описан в статията: Naidenov, G., K. 

Haralampiev „Cyclic Recurrence of Foodstuffs and Non-foodstuffs Price Level in 

Bulgaria during XX Century”, Economic Alternatives, 2007, Vol. 7, pp. 127-132. 

Откритите цикли в динамиката на двата временни реда са представени в 

таблица 1. 

 

Пе-

риод 

Базисни индекси 

на военния бю-

джет 

Базисни индекси на дела на правителствените 

разходи спрямо БВП 

24 Х  

18 Х  

14 Х Х 

8 Х Х 

 

Таблица 1. Открити цикли в двата динамични реда 

 

От таблицата е видно, че в динамиката на военния бюджет има четири 

вида цикличност – с дължина на вълната 24; 18; 14; и 8 години. В динамика-

та на делът на правителствените разходи спрямо БВП има два вида циклич-

ност – с дължина на вълната 14 и 8 години. Фактът на съвпадане на дължи-
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ната на вълната и на двата вида цикличност на делът на правителствените 

разходи спрямо БВП и на два от четирите вида цикличност на военния бю-

джет 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 3 и 4. От 

двете графики се вижда, че има синхронност в цикличността на правителст-

вените разходи и динамиката на военния бюджет. При вълните с дължина 14 

години динамиката на дела на правителствените разходи предхожда с една 

година динамиката на военния бюджет339. При вълните с дължина 8 години 

динамиката на дела на правителствените разходи се синхронизира напълно с 

динамиката на военния бюджет340. (Виж фиг. 2, фиг. 3) 

 

                                                 
339 Когато има цикли с един и същи период, динамиката на явлението, което следва във 

времето може да се изрази като функция на динамиката на явлението, което предшества във 

времето. В случая за цикъла с период 14 години може да се запише, че )1,1(.8,5)(  tftf , 

където с )(tf   е отбелязан цикълът на базисните индекси на военния бюджет, а с )(tf   е 

отбелязан цикълът на базисните индекси на дела на правителствените разходи спрямо БВП. 

Това означава, че при четиринадесетгодишния цикъл изменението на военния бюджет през 

конкретна година е 5,8 пъти по-голямо от изменението на дела на правителствените разходи 

спрямо БВП през предходната година. 
340 В случая за цикъла с период 8 години )1,0(.5,4)(  tftf  Това означава, че при осемго-

дишния цикъл изменението на военния бюджет през конкретна година е 4,5 пъти голямо от 

изменението на дела на правителствените разходи спрямо БВП през същата година. 
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Фиг. 2. Открити цикли с период 14 години 

 

Фигура 3. Открити цикли с период 8 години 
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Двата факта, които установихме – съвпадане на дължината на вълните и 

синхронността на двата вида динамики доказват връзката и взаимодействие-

то между динамиката на военния бюджет и динамиката на правителствените 

разходи спрямо БВП.341 Показват и максимализация на държавната намеса в 

икономическите процеси през първото десетилетие на ХХІ век. 

 

Приложение №5 Движението на Запад на центъра на световната тър-

говия. Четирите етапа в еволюцията на световния пазар, според теори-

ята на Владимир Пантин, Противоречия между континенталните и 

морските цивилизации и рисковете от световна война 

 

Понастоящем световната икономика се намира в период на преместване 

на центъра на световната търговия. Сумата на износа и вноса на Китай 

вече изпреварват износа и вноса на САЩ. В световната икономика и поли-

тика, в развитието на световния пазар се извършват кардинални трансфор-

мации. За да разберем какви социално-икономически и политически процеси 

стават понастоящем в глобален мащаб, ще разгледаме теорията на Владимир 

Пантин за четирите фази в еволюцията на световния пазар. 

 

 1. Теорията на Владимир Пантин за еволюцията на световния пазар  

В. Пантин стъпва на лансираната от Ф.Бродел, но неразвита от него и 

последователите му теза, че сегментацията на историческото време трябва 

да е от отрязъци с продължителност около един век. Той посочва, че и реди-

ца други изследователи преди Ф.Бродел, а и след него, също приемат веков-

                                                 
341 По-подробно относно връзката и взаимодействието между динамиката на военния бю-

джет и динамиката на правителствените разходи спрямо БВП Виж: Найденов, Г., К. Хара-

лампиев, Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще, сп. ”Икономически и социални 

алтернативи”, 2012, № 2 



538 

ния цикъл като минимална единица на време в човешката история (напри-

мер К.Фримен и В.Маевски). Издига тезата, че вековният цикъл се състои от 

две дълги вълни на Кондратиев.342 

От XVIII век, когато се извършва индустриалната революция, досега, са 

минали два пълни цикъла на еволюция на световния пазар. Сега се намираме 

в средата на третия цикъл на еволюция на световния пазар. (Виж фигура 1.) 

 

Фигура 1. Петте цикъла на икономическата конюнктура, според Влади-

мир Пантин 

 

Това не означава, че международния 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 древността (V-III хилядолетие на н.е.). В епохата на „осевото време“ на 

К.Ясперс (800-200 год.пр.н.е.) античният международен пазар, включващ 

почти цялото Средиземноморие, Близкия Изток, Персия, Средна Азия и до-

ри Китай и Индия, вече напълно се е оформил.“343 

В развитието на световния пазар има различни епохи. Те са свързани с 

много по продължителните във времето, около 1000 годишни цикли на ди-

ференциация и интеграция на човешкото общество. (Виж Таблица 1) 

 

                                                 
342 Пантин, В. Циклы и ритмы истории. Издателство „Аракс”, Рязан, 1996, стр. 60 
343 Пантин, В. Циклы и ритмы истории. Издателство „Аракс”, Рязан, 1996, стр. 52-53 
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Таблица 1. Вълни на диференциация и интеграция през трите хиляда го-

дишни цикъла (Пантин, В.И., В.В. Лапкин, Философия исторического прог-

нозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития, изд. Фе-

никс+, Дубна, 2006 г., стр. 251) 

 

 Вълна на диференциация Вълна на интеграция 

Античен цикъл 

(VIII в. до н.е. – II в.н.е.) 

VIII-IV в. до н.е. 

(връх VI-V вв. до н.е.) 

III в.до н.е. – II в.н.е. 

(връх I в. до н.е. – I 

в.н.е.) 

Средновековен цикъл 

(III-XIII вв. н.е.) 

 III-VII вв. н.е. 

(връх V-VI вв. н.е.) 

VIII-XIII вв. н.е. 

(връх IX-X вв. н.е.) 

Цикъл на Новото време 

(XIV-XXI (XXII) вв.) 

XIV-XVIII в.н.е. 

(връх XV-XVI вв.) 

XIX-XXI (XXII) вв. 

 

В периода след индустриалната революция през XVIII век, В. Пантин раз-

граничава 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.344 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 век345. 

При първия тип цикли, възходящата вълна е свързана с радикална про-

мишлено-технологическа революция (технологически преврат). След това 

– при низходящата вълна – икономическият ръст е неустойчив, съпътстван 

                                                 
344 Петият, според нас, започва от 80-те години на ХХ век. Тогава започва възходящата фаза 

на дългата вълна на Кондратиев. Но тъй като В. Пантин приема за първа фаза на цикъла 

нисходящата фаза, затова приема за начало на този цикъл началото на XXI  век. 
345 Пантин, В. Циклы и ритмы истории. Издателство „Аракс”, Рязан, 1996, стр. 57 
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с „велика депресия” и „велики сътресения” в световната икономика и по-

литика346. При втория тип цикли, възходящата вълна е свързана с геопо-

литическа и геоикономическа революция (революция на международния 

пазар), в резултат на което се създават принципно нови условия за разпрос-

транение на новите технологии и отрасли на производството, възникнали в 

предходния кондратиевски цикъл. След като този нов начин на производст-

во се разпространи от центъра на международната търговия към полупери-

ферията и периферията и се изчерпи неговият потенциал, започва низходя-

щата вълна, която е характерна със структурна криза – криза на същест-

вуващата отраслова и технологична структура, и на свързаните с нея соци-

ални структури и институции. Структурната криза на икономиката и общес-

твото създава предпоставки и води до нова промишлено-технологична 

революция – започва нова спирала на технологическото, икономическото, 

политическото развитие на международния пазар347. Преместването на цен-

търа 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 ци-

къл на световния пазар, следователно обхваща четири фази на неговата ево-

люция – структурна криза, технологичен преврат, велики сътресения, рево-

люция на пазара.348 (Виж фигура 2.) 

                                                 
346 Пак там. 
347 Пак там, стр. 58 
348 Пантин изрично отбелязва, че всяка една от четирите фази може да се приеме за начало 

на цикъла на еволюция на световния пазар. Лично той приема за начало структурната криза. 

За нас по-подходяща за начало е фазата на технологичния преврат. 
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Ние приемаме теорията на В. Пантин, включително и неговата термино-

логия. Нещо повече, направихме много трудоемко изследване на съкраща-

ването на дългите вълни на Кондратиев, използвайки количествени мето-

ди.349 Но трябва да отбележим следното противоречие между неговата тео-

рия и тезите на Н. Кондратиев. 

Според Н. Кондратиев “сгъстяването” на социалните конфликти е във 

възходящата фаза на дългата вълна. Докато според В. Пантин е при низхо-

дящата фаза на първата дълга вълна във всеки цикъл на евлюция на между-

народния пазар. Именно тази фаза той нарича “Велики сътресения”. Впос-

ледствие В. Пантин коригира своята теза, като приема, че “сгъстяването” на 

социалните – икономически и политически конфликти, е във върховите и 

                                                 
349 Виж: Найденов, Г., К. Харалампиев, “Съкращават ли се дългите вълни на Кондратиев?”, 

В: Дългите вълни на Кондратиев при “социализма”, Издателски комплекс-УНСС, С., 2014, 

стр. 180-203. 
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най-ниските периоди на дългите вълни.350 Склонни сме да приемем тази те-

за, като обаче изрично подчертаваме, че “сгъстяването” на социалните кон-

фликти 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 цикъл в еволюцията на световния пазар. 

Тогава е “Великата депресия“ 1929-1933 год., “обградена” от две световни 

войни. Нещо повече – склонни сме да изкажем хипотеза, че „сгъстяването“ 

на социалните конфликти е през цялата нисходяща фаза на първата дълга 

вълна и през цялата възходяща фаза на втората дълга вълна на цикъла на 

еволюция на световния пазар. От тези две фази се образува V образен пери-

од на движение на центъра на световната търговия, при който социалните 

катаклизми са „сгъстени“. 

Спорен за нас е и един друг момент в теорията на В.Пантин. Това, че 

продължителността на последните две дълги вълни на Кондратиев е 36 го-

дини. Според него през последните две дълги вълни на Кондратиев, в резул-

тат на „сгъстяване“ на социалното време, нисходящата фаза на дългите въл-

ни на Кондратиев се е съкратила от 24 на 12 години. Тоест, двете последни 

дълги вълни на Кондратиев са с продължителност 36 години. Напълно въз-

можно е, последните две дълги вълни на световната конюнктура да са се 

съкратили. Ние подробно сме изследвали този процес. 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 пери-

ода на структурната криза. А именно в този период, според В. Пантин става 

преместване на центъра на световния пазар. От една страна, безспорно е, че 

                                                 
350 Пантин, В. И., В. В. Лапкин, “Философия исторического прогнозирования: ритмы исто-

рии и перспективы мирового развития, изд.”Феникс+”, Дубна, 2006 
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Китай вече изпреварва САЩ по обем на вноса и износа. Но, според нас, това 

не може да е единствения критерий за преместване на центъра на световния 

пазар. Този въпрос ще разгледаме по-подробно по нататък. 

Независимо от тези две критични бележки, искаме да подчертаем изклю-

чителната евристичност на теорията на В. Пантин. Ето например какво пи-

ше той в книгата си „Циклы и ритмы истории“ издадена през 1996 год. 

„За съжаление, много от събитията, които могат да се случат в близките 

десетилетия, трябва да отнесем към вида на тежките и опасни изпитания на 

способността на човечеството да действа разумно, за да оцелее. 9-годишния 

период 1996-2005 год., който завършва фазата на технологичния преврат, 

съответства на периода 1912-1921 год., завършваш фазата на технологичес-

кия преврат на осмия цикъл, и периода 1804-1913 год., завършващ фазата на 

технологическия преврат в седмия цикъл. Да си спомним, че периода 1805-

1813 год. е бил период на наполеоновите войни в Европа, а периода 1914-

1918 год. е времето, когато бушува Първата световна война. Във връзка с 

това ключовият въпрос се състои в това, ще съумее ли светът да преживее 

сложния и съдбоносен период 1996-2005 год. без мащабни и разрушителни 

войни?“351 

Историческото развитие даде отговор на този въпрос. Уви, човечеството 

не можа да премине периода 1996-2005 год. „без мащабни и разрушителни 

войни“! През 1999 год. американският англосаксонски и американският ев-

рейски елити брутално нападат Сърбия, като използват бомби с „обеднен“ 

уран. През 2001 год. те нападат Афганистан и разпалват ужасна, продължи-

телна и разрушителна война. През 2003 год. нападат Ирак и причиняват не-

вероятно по мащабите си изтребление на жителите на тази страна, унищо-

                                                 
351 Пантин, В. Циклы и ритмы истории. Издателство „Аракс”, Рязан, 1996, стр. 131 
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жават центровете на човешката цивилизация в Двуречието, предизвикват 

гражданска, междуетническа война, краят на която не се вижда. 

В друга книга В. Пантин се съдържа ясна прогноза за избухналата све-

товна икономическа криза и за бъдещите войни. „От анализа на различните 

тенденции на световното и вътрешнодържавно развитие произтича извода, 

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 

великите сътресения (2005-2017 год.) в международната икономика и поли-

тика ще се отрази навсякъде, макар че конкретните форми на проявление и 

въздействието на тези сътресения в различните страни и региони ще бъде 

различно. Спецификата на съвременните кризи и сътресения в световната 

политика и икономика в сравнение с предходните фази на великите сътресе-

ния през XIX и XX векове се състои в това, че тези сътресения ще носят не 

просто едновременен (синхронизиран), но и глобален характер. Това означа-

ва, в частност, че икономическите кризи (например, финансовите и иконо-

мическите сътресения, свързани с възможното и прогнозирано от много се-

риозни аналитици обезценяване на долара и разрушаването на американска-

та финансова пирамида) ще обхваща не отделни страни, но и много (практи-

чески 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.“352 

За съжаление, и тази прогноза се оказа съвършено вярна! Американският 

англосаксонски и американският еврейски елити освен съществуващите ог-

нища на войни – Афганистан и Ирак, разпалиха и нови войни – Украйна, 

Либия и Сирия. Факт е, че тези войни се отразяват на политическите и ико-

                                                 
352 Пантин, В. И., В. В. Лапкин, “Философия исторического прогнозирования: ритмы исто-

рии и перспективы мирового развития, изд.”Феникс+”, Дубна, 2006 
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номическите процеси по целия свят. Най-лошото е, че тези войни се отразя-

ват катастрофално върху нашия континент – Европа. Въпреки, че амери-

канският англосаксонски 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 засилват агресията си срещу европейските държави. 

Чрез фондации на свързания с ЦРУ Сорос, и чрез васалния елит на Турция, 

те организират огромен мигрантски поток към Европа. 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 икономи-

чески сътресения. В периода 2008-2012 година избухва световна икономи-

ческа криза, която е най-голяма след Великата депресия 1929 – 1931 год. 

Трябва да отбележим още нещо!  

От времето на Великата депресия са минали две дълги вълни на Кондра-

тиев, които представляват четирите фази на пълния цикъл на еволюция на 

световния пазар. Според Владимир Пантин в момента светът е във фазата 

на “Великите сътресения” (2000-2020 год.), при която също както при 

предходната фаза на “Велики сътресения” (1914-1944 год.) голямата иконо-

мическа криза е съпътствана със съществени изменения в технологичния 

начин на производство, на финансовата система, войни и геополитическия 

баланс. Екстраполирайки обикновеното времетраене на нисходящата фаза 

на дългите вълни на Кондратиев, и отчитайки съкращаването 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 високоиндустриализираните „западни” страни, но не и за 
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Китай.353 Най-вероятно така е и за другите „развиващи се пазари”. А тежест-

та на тези „развиващи се пазари” в световната икономика все повече нараст-

ва. Следователно стои въпросът – ако се разгледа световната икономика 

глобално, има ли съкращаване на дългите вълни на Кондратиев? И съответ-

но дали сегашната нисходяща фаза на „Велики сътресения” няма да про-

дължи и след 2020 година? 

Ако е така, тоест в световен план няма съществено съкращаване на дъл-

гите вълни на Кондратиев, то времето на „Великите сътресения“ е по-дълго 

от определеното от Пантин и Айвазовски. Напълно е възможно кризата 

2008-2012 год. да е само “предверие” към “истинската” криза, а войните, 

които разпалва САЩ в началото на XXI век да са само „предверие“ към 

предстоящата световна война! 

През предходните две столетия преместването на центъра на световната 

търговия чрез световни войни става през първата половина на всеки нов век. 

Напълно вероятно е така да стане и сега! 

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 

завоюва не само икономическа, но и политическа доминация, той налага 

нова световна резервна валута и т.н. От тази гледна точка, можем да посо-

чим индикатори, които сочат, че процесът на преместване на световната 

търговия от САЩ в Китай вече е започнал. Например износът на Китай още 

                                                 
353 Виж: Haralampiev, K., G. Naidenov. Waves of the Change and Change of the Waves. (Analy-

sis 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 „Статисти-

ка, информационни технологии и комуникации”, София, 2011 
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от 2007 год. изпреварва този на САЩ. (Виж фиг. 3) Вносът на Китай също с 

бързи темпове “настига” вносът на САЩ. (Виж фиг. 4) 

 

 

Фигура 3. Износ в долари, текущи цени (Източник: Световна търговска 

организация) 
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Фигура 4. Внос в долари, текущи цени (Източник: Световна търговска ор-

ганизация) 

 

Сумата на износа и вноса на Китай вече е по-голяма от тази на САЩ. Ако 
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индикатор е в основата на почти общоприетото мнение, че това е станало 

след Втората световна война. (По износ САЩ са изпреварили Великобрита-

ния още в първата половина на ХХ век, а през 1950 год. я изпреварват и по 

внос. (Виж фиг. 5 и фиг. 6) 
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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 

“фабрика” на света, Брутния вътрешен продукт на Китай е все още значи-

телно 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 до-

гонва 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. 5 и фиг. 6) 

 

 

 

Фигура 5. БВП по паритет на покупателната способност, съпоставими це-

ни (Източник: gapminder.org) 
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Фигура 6. БВП на глава от населението по паритет на покупателната спо-

собност, съпоставими цени (Източник: gapminder.org) 

 

Тоест, за разлика от предходното преместване на центъра на световната 

търговия, при което САЩ изпреварва много по-рано Великобритания по 

БВП, преди да я изпревари и като експортьор на стоки, икономическото раз-

витие на Китай има спецификата, че той става най-голям експортьор на сто-

ки много по-рано, преди да стане евентуално държавата с най-голям БВП.354 

                                                 
354 По паритет на покупателната способност БВП на САЩ изпреварва БВП на Великобри-

тания още през 1859 год. Ако се разгледа БВП по паритет на покупателната способност на 

глава от населението, САЩ трайно изпреварват Великобритания по този показател през 
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На второ място, специфично за сегашния преход е, че в периода, когато 

Китай вече има най-големия износ и внос в света, военната му мощ е значи-

телно 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 све-

товна война. Тогава военната доминация на САЩ му позволява да оказва 

съществен натиск върху европейските колониални държави. Великобрита-

ния, която се чувства застрашена от ядрената мощ на СССР и търси защит-

ник в лицето на САЩ, е принудена да отстъпва на неговия натиск. Така че 

САЩ сравнително лесно, след разпада на колониалната империя на Вели-

кобритания, поставя под свой контрол бившите й владения. В момента Ки-

тай няма тази позиция на сила в международните отношения. Вярно, че за-

едно с Русия той се противопоставя на империалистичната политика на 

САЩ. Но не може да я възпре. А САЩ систематично чрез войни поставя 

под свой контрол държави богати на природни суровини – Афганистан, 

Ирак, Либия. В момента се обработва общественото мнение в САЩ и целия 

свят за подготвяната нова война срещу богатия на петрол и други суровини 

Иран. Повтаря се ситуацията преди Втората световна война. 

Тогава смяната на центърът на световната търговия, на резервната валута 

и на световната финансова система е свързан не само с икономическо съ-

перничество между стария и новия център, но и с икономическо, полити-

                                                                                                                                      
1899 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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ческо и военно съперничество между страните от първия ешелон на капита-

лизма и страните от втория ешелон на капитализма (Германия, Италия и 

Япония) за източници на суровини и за пазари, в условията на световна кри-

за (тогава “Великата депресия”). 

В момента социално-икономическото и политическо положение е още 

по-тежко. “Старият” център на световната търговия – САЩ, налага иконо-

мическите си интереси чрез постоянни войни. Тези войни пряко засягат ин-

тересите на азиатските икономики и особено на Китай. Чрез разпалване на 

гражданска война в Украйна, в момента САЩ на практика воюват срещу 

Русия. Целта им е да прекъснат изграждащите се икономическите и военно-

политически връзки на Русия и Китай. Смяната на патриотичния руски елит 

с проамерикански такъв ще им позволи да „обкръжи“ Китай от север с воен-

ни бази, ще прекъсне изграждащите се енергийни, железопътни, шосейни и 

пр. трасета между Русия и Китай. Същевременно американският англосак-

сонски и еврейски елити подготвят война и срещу Иран. Такава война пре-

комерно засяга интересите на Китай. Защото Иран е един от основните из-

точници на нефт за бързо развиващата се китайска индустрия. 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, кога-

то САЩ целенасочено ограничава достъпа й до суровинните пазари? 

Искаме да кажем, че сегашната политика на САЩ неминуемо води до 

световна война, както и при предишната Велика депресия. Не че американс-

кият елит е основно виновен за Втората световна война. Но този елит опре-

делено тогава води политика, тласкаща света към световна война. При се-

гашната световна криза ролята на американския англосаксонски и еврейски 

капитали за разпалването на световна война е многократно по-висока, от-
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колкото на другите национални капитали. САЩ тласкат Китай към военен 

съюз с Русия, която има ядрен потенция, равностоен на САЩ. 

На трето място, специфично за сегашния преход е, че за пръв път, от ут-

върждаването на капиталистическия начин на производство, в резултат на 

развитието на технологиите и на първо място на железопътния транспорт, 

сухоземните връзки на дълги разстояния стават по-евтини, по-бързи и по-

сигурни, отколкото морските. Китай има изключителния опит от построява-

нето на извънредно дългата и с голяма денивелация железопътна линия от 

Пекин до Ландхаса в Тибет. Китайският финансов, инженерен, производст-

вен и т.н. гений има амбицията да свърже с железопътен, автомобилен, газов 

и т.н. транспорт двата основни производствени, финансови, културни цен-

търа на Евразия – Европа и Китай. Очевидно е, че това ще доведе до нов 

етап в развитието на капиталистическия начин на производство. До нов етап 

в развитието на световната икономика, до нов етап в международното разде-

ление на труда и обмяната на стоки, услуги, природни и човешки ресурси. 

Но реализирането на проектите на Китай за възстановяване на „Пътя на коп-

рината“ срещат противодействието на американския англосаксонски и аме-

риканския еврейски елити. Те брутално налагат на европейските и азиатски-

те елити слючване на международни споразумения, които ще поставят мест-

ните икономики в пълна зависимост от американските корпорации. Те бру-

тално разпалват междуетнически и междунационални вражди в Средна 

Азия, за да създадат зона на несигурност. Което да провали плановете за 

свързване на европейските и азиатските пазари. Китай и Русия се стремят 

към равноправни икономически отношения. Възможно ли е, обаче това, без 

да се разруши военното превъзходство на САЩ и без да се приучат амери-

канския англосаксонски и американския еврейски елити към спазване на 

международното право? Опасяваме се, че отговорът е отрицателен. 
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На четвърто място, специфично за сегашния преход е, че за пръв път от 

утвърждаването на капиталистическия начин на производство, сухоземна 

„империя“ (телулокрация) – в случая Русия, има възможност да нанася 

унищожителни, смъртоносни удари върху територията на морска империя 

(таласокрация) – в случая САЩ. Това е много важна специфика в премест-

ването на центъра на световния пазар в сегашния цикъл на неговата еволю-

ция. Затова ще го разгледаме в отделен параграф. 

 

1. Геополитиката за сблъсъкът на континенталните и морските 

империи  

Според геополитиката географското устройство на земята – наличието на 

огромен континент Евразия (състоящ се от Европа и Азия) и на огромни 

водни басейни – океани и морета, води до възникване на два вида цивилиза-

ции, на два вида империи. 

Едните цивилизации и империи - телулокрация, са разположени и усво-

яват основно сушата - евразийския континент. Те развиват основно сухозем-

но могъщество. Разполагат с мощни сухопътни военни сили. Характеристи-

ките на околната среда – фиксираността на сушата и нейната природна неп-

роменливост, „твърдост“, според геополитиката води до формиране на спе-

цифични особености на тези цивилизации – консерватизъм, строги юриди-

чески норми, устойчиви социални традиции. „На сухоземните (особено на 

уседналите) народи са чужди индивидуализмът и предприемаческия дух. На 

тях са присъщи колективизмът и йерархичността.“355 

Другите цивилизации и империи – таласокрация, са разположени по 

крайбрежия и острови на морета и океани. Те развиват основно морско мо-

                                                 
355 Дугин, А.Г., Основы геополитики, изд. Арктогея, 1997 год., стр. 14 

http://grachev62.harod.ru/dugin/chapt00.htm 
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гъщество. Разполагат с мощни военно-морски сили. Променливостта на 

околната среда, необходимостта да се предвиждат опасностите на водните и 

въздушните стихии води до формиране на други специфични особености на 

тези цивилизации. Етическите и юридическите норми стават условни и про-

менливи, вместо колективизъм са развива индивидуализъм, утвърждава се 

предприемачески дух, афинитет към търговия и пр. 

През Древността и Средновековието телулокрацията доминира над та-

ласокрацията. След утвърждаването на капиталистическия начин на произ-

водство, особено след първата промишлена революция през XVIII век, съот-

ношението на силите се променя. Морските цивилизации и империи започ-

ват да доминират над сухоземните. Основна причина за това е недостъп-

ността на техните територии за вражески войски. Това става видно още в 

края на XVI век. Вбесен от пиратските нападения на англичаните над испан-

ските кораби, превозващи богати товари от Америка към Испания, крал Фе-

липе II в годините 1586, 1587 и 1588 построява „Велика армада“ от военни 

кораби. Целта му е да направи десант на Албиона и чрез значително по-

силните си сухопътни войски да завземе Великобритания. 

Англичаните по това време имат силен търговски флот. Но като бройка 

военните им кораби са съществено по-малко от тези на испанците. За сметка 

на това търговските и военните кораби на англичаните са по-бързи и манев-

рени от испанските. Те водят успешни морски боеве. И недопускат десант 

на вражеската армия на английска територия. Много им помагат някои при-

родо-климатични и субективни фактори. Но, така или иначе, след разгрома 

на „Великата армада“ Испания започва да губи своето могъщество. През 

XVII век Холандия става най-силната морска империя. Съответно става цен-

тър на световната търговия. От XVIII век насам, най-силни морски империи 

са най-напред Великобритания, а след това САЩ. Великобритания е център 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/1586
https://bg.wikipedia.org/wiki/1587
https://bg.wikipedia.org/wiki/1588
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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на световната търговия два цикъла на еволюция на световния пазар. Основен 

фактор за това е, че когато през XIX век силната телулократична наполеоно-

ва Франция става претендент за център на световната търговия, могъщият 

военен флот на Великобритания не допуска десант на острова на наполеоно-

вите войски. Съответно Наполеон се насочва към завладяването на Русия и 

търпи поражение. 

Същото се повтаря и през XX век. Двете таласократични англосаксонски 

империи – Великобритания и САЩ са недостъпни за десант на противнико-

ви войски. Хитлерова Германия се опитва чрез военно-въздушните си сили 

да нанесе унищожителни удари върху Великобритания. Но този опит е не-

успешен. В резултат на този неуспех, отново, както и предишния век, пре-

тендентът за нов център на световната търговия - Германия, насочва агреси-

ята си към Русия. И отново претендентът търпи поражение. Нов център на 

световнаат търговия стават САЩ. 

През XXI век, обаче положението е различно. Новите ядрени оръжия и 

техните носители – ракети, подводници, стратегическа авиация, космически 

въоръжени сили и пр. създават принципно нова ситуация. Територията на 

морската империя САЩ, пак е недостъпна за вражески десант от своите мо-

гъщи военно-морски сили. Но не и от унищожение. Новият претендент за 

център на световната търговия – Китай, все още не разполага с ядрено оръ-

жие и носители, чрез които да унищожи САЩ. Но неговият стратегически 

съюзник – Русия, разполага с тези възможности. Несъмнено изпреварващ 

ядрен удар на Русия върху САЩ ще бъде унищожителен за военната мощ 

на морската империя. Това става възможно едва сега. Едва понастоящем, в 

резултат на развитието на технологиите, става възможно новият център на 

световната търговия да е континентална империя – случая Китай. 
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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 

икономическата и военната мощ да налага “правилата на играта” по целия 

свят във възходящата фаза на втората вълна на Кондратиев в този етап на 

развитие на световния пазар. Защото предстои възходящата фаза на “Рево-

люция на пазара”. Това е фаза, в която новият център на световния пазар 

налага в целия свят модифицираните технологии от “Технологическия прев-

рат” на възходящата фаза на първата 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! И съдбоносния за цялото човечество въпрос 

- Възможно ли е през първата половина на XXI век да продължи движението 

на Запад на центъра на световната търговия без Русия да нанесе изпревар-

ващ ядрен удар върху САЩ? Засега няма индикации, че това е възможно. 
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