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Информация за Родни Старк

Родни  Старк  (1934),  професор  в  университета  Бейлър,
Вашингтон. Написал е над 30 книги и повече от 140 научни статии на
различни теми – от предразсъдъка, престъплението и самоубийството
до градския живот в древния Рим. Носител е на много национални и
международни награди. Книгите му са преведени на китайски, немски,
холандски,  френски,  гръцки,  индонезийски,  италиански,  японски,
корейски, полски, португалски, румънски, испански, словенски и турски.
Най-известните му книги са: „Възходът на Християнството“ и „Един
истински Бог: исторически последици от монотеизма.“
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Рецензии за книгата

„Победата на разума“ е още една смела и ясна защита на социалните изгоди от Християнската
вяра.  Тя  е  и  един  подобаващ  отговор  на  антирелигиозните  твърдения  на  съвременната  академична
общност.(Christianity Today)

Всеки от нас може да научи много неща от тази книга на г-н Старк. Светско мислещите, вместо
да се присмиват на миналото, би трябвало да научат как християнското разбиране е довело до най-
забележителните постижения в областта на мисленето, политиката, науката и икономиката през
изминалото хилядолетие. ( World )

Кратко, ясно и по много интересен и полезен за нас начин,  тази книга ни предлага приковаващи
вниманието ни факти и вълнуващи аргументи,  а освен това,  по един най-драматичен начин тя
променя границата на разбирането ни. (The New Criterion)

Стимулирайки  и  провокирайки  читателя,  Старк  демонстрира,  че  християнското  учение  е
допринесло  не  само  за  възхода  на  разума  и  напредъка,  но  и  за  развитието  на  капитализма.
( Publishers Weekly)

От време на време се появява книга, която не само предоставя нови отговори, но променя и старите
въпроси.  „Победата  на  разума“  е  такава  книга.  (THE  REVEREND  RICHARD  JOHN
NEUHAUS, editor in chief of First Things, and one of the “25 Most Influential Evangelicals in America” -
Time)

Освежителна  противоотрова  против  днешния  светска  мъгла,  която  задушава  образованието.
(GEORGE WEIGEL, Ethics and Public Policy Center)

ВЪВЕДЕНИЕ

Разум и напредък

Когато  европейците  за  пръв  път  започнали  да  изследват  земното  кълбо,  тяхната  най-голяма
изненада  не  е  била  съществуването  на  Западното  полукълбо,  а  големината  на  тяхното собствено
технологично превъзходство над останалата част от света. Не само народите на гордите маи, инки и
ацтеки били безпомощни през европейските неканени гости; такива били и цивилизациите на Изтока:
през 16-я век Китай, Индия и даже ислямските народи били много по-назад в сравнение с Европа.

Как се е случило всичко това? Защо се е случило така, че въпреки, че много цивилизации са се
стремели да овладеят тайните на алхимията, единствено в Европа този стремеж е довел до появата на
химията? Защо се е случило така,  че в продължение на векове единствено европейците са имали
очила, комини и камини, точни часовници, тежка кавалерия или система за записване на музиката
чрез ноти? Как народите, които са възникнали от варварството и от руините на загиналата Римска
империя, са изпреварили толкова много останалите народи по света?

Няколко съвременни автори считат, че тайната на успеха на Запада се дължи на географията. Но
същата география векове преди това е поддържала културите на европейските народи, които са били
доста по-назад от културите на народите в Азия. Други изследователи твърдят, че възхода на Запада
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се дължи на изобретяването на стоманата, на оръжията или на ветроходните кораби, а трета група
изследователи  твърдят,  че  превъзходството  на  европейците  се  дължи  на  създаването  на  по-
продуктивно  земеделие.  Затруднението  се  състои  в  това,  че  всички  тези  твърдения  са  част  от
загадката, което ние трябва да обясним: ЗАЩО европейците са имали превъзходство в металургията,
в корабостроенето или в земеделието?

Най-убедителният отговор на  тези въпроси обяснява  превъзходството на  Запада  с  появата  на
капитализма, което също се е случило само в Европа. Даже най-войнствените врагове на капитализма
признават,  че  той  е  създал  немислима  до  тогава  производителност  и  напредък.   В  книгата  си
„Комунистическия манифест“ Карл Маркс и Фридрих Енгелс казват, че преди появата на капитализма
„хората се занимавали с най-мързеливо безделие“ и че капиталистическата система е била „първата,
която показала какво може постигне човешката активност и че капитализма е създал по-големи и по-
могъщи производителни  сили,  отколкото са  създали всички предишни поколения,  взети заедно.“
Капитализмът постигнал  това  „чудо“  чрез  постоянно  реинвестиране  на  печалбите  от  повишената
производителност  –  или  за  повишаване  на  производствения  капацитет,  или  за  подобряване  на
технологията – чрез  мотивиране както на управляващите,  така и на работниците,  чрез постоянно
увеличаване на заплащането. Но казвайки, че капитализмът е причината за по-големият скок напред
на Европа, все пак остава да бъде обяснено, защо това се е случило само в Европа.

Някои  откриват  корените  на  капитализма  в  Протестантската  Реформация;  други  проследяват
причините и стигат до различни политически обстоятелства. Но ако човек се задълбае по-надълбоко,
му става ясно, че истинската фундаментална основа не само на капитализма, но за възхода на Запада,
е  необикновената вяра в разума. 

„Победата на разума“ изследва една серия от усъвършенствания, в които разумът е печелил ден
след ден, придавайки уникална форма на културата и на институциите на Запада. Най-важната от тези
победи се е случила вътре в християнството. Докато другите световни религии поставяли ударението
върху  тайнството  и  интуицията,  единствено  християнството  приемало,  че  разумът  и  логиката  са
основният  водач  на  религиозната  вяра.  Християнската  вяра  в  разума  била  повлияна  от  гръцката
философия.  Но  още  по-важен  е  фактът,  че  гръцката  философия  е  оказала  малко  влияние  върху
гръцките  религии.  Те  си  останали  типични  култове  на  тайнствеността,  в  които  двусмислието  и
опроверженията на логиката са били считани за отличителна черта за божествеността на свещените
неща.  Подобни  твърдения  за  фундаменталната  необяснимост  на  боговете  и  на  интелектуалното
превъзходство на самонаблюдението са господствали във всичките други големи световни религии. 

А още от първите дни бащите на църквата са учели, че разумът е върховен дар от Бога и че чрез
разума  хората  трябва  все  повече  да  увеличават  разбирането  си  за  Библията  и  за  откровението.
Следователно,  християнството  е  било  ориентирано  към  бъдещето,  докато  всички  други  големи
религии са отдавали предимството на миналото. (Коментар: Забелязвате ли, че и България е ориентирана
изцяло към миналото си и никой не мечтае за бъдещето й? Това не  е ли тревожен признак за залез на нашата
държава?) Поне по принцип, но не винаги на практика, християнските учения винаги могат да бъдат
приспособени  в  името  на  напредъка,  така  както  е  демонстрирано  чрез  разума.  Окуражена  от
схоластиците (Коментар: Учени, които са прилагали метода на критичното мислене. Д. Пр.) и внедрена в
създадените от църквата големи средновековни университети, вярата в силата на разума просмукала
културата на Запада и стимулирала стремежа на хората към наука и към развитието на теорията и на
практиката на демокрацията. Възходът на капитализма е бил и победа за вдъхновеният от църквата
разум, тъй като капитализма в същността си е систематизирано и постоянно прилагане на разума в
търговията – нещо, което за пръв път се  е случило в стопанствата на големите манастири. 

През миналия век западните интелектуалци имаха подчертано силно желание да проследят и да
докажат,  че  европейския  империализъм  произлиза  от  християнството,  но  после  нямаха  никакво
желание да признаят, че християнството няма никакъв принос (освен, че е критикувало) способността
на Запада да господства. Точно обратното, атеистите-интелектуалки твърдят, че Западът е изпреварил
другите  държави,  точно  когато  е  преодолял  религиозните  пречки  пред  прогреса  и  специално  –
пречките,  които  спъвали  науката.  Това  е  абсурд!  Успехът  на  Запада,  включително  напредъка  на
науката,  се  основава  изцяло  на  религиозните  фундаменти  и  хората,  които  са  извършили  този
напредък,  са  били силно вярващи християни.  За  нещастие,  даже тези  историци,  които искаха  да
признаят ролята на християнството за формирането на напредъка на Запада, имаха склонността да се
самоограничават  и  не  проследиха  печелившите  религиозни  отражения  от  Протестантската
Реформация.  Получи  се  така,  като  че  ли  предишните  1500  години  от  християнството  или  бяха
маловажни,  или  бяха  вредни.  Такъв  беше  академичният  анти-католицизъм,  който  вдъхновяваше
повечето от най-известните книги, които бяха написани за произхода на капитализма.
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В началото на 20-я век германският социолог Макс Вебер публикува едно проучване, което много
скоро стана изключително влиятелно: „Протестантската етика и духът на капитализма.“ В него той
казва, че капитализмът се е появил само в Европа, защото от всички световни религии, единствено
Протестантството предоставя морално виждане, което води хората да възпират консуматорските си
склонности,  докато  страстно  се  стремят  да  забогатеят.  Вебер  твърди,  че  преди  Реформацията
въздържането  на  консуматорските  склонности  неизбежно  се  свързвало  с  аскетизма  и  оттам  –  с
осъждане на търговията.  Считало се е, че стремежът към забогатяване е свързано с разточително
консуматорство. Тези културни представи създавали враждебно отношение към капитализма. Според
Вебер, Протестантската етика разтърсила традиционните свързаности и създало култура на скромни
предприемачи, които изпитвали задоволство системно да реинвестират печалбите си, за да натрупват
по-голямо богатство и в това нещо се крие ключът към капитализма и господството на Запада.

Може би защото била толкова елегантна,  тази теза била широко приета, въпреки факта, че тя е
била  толкова  очевидно  погрешна.  Даже  днес,  изследването  „Протестантската  етика  и  духът  на
капитализма“ се ползва с почти свещен статут сред социолозите, въпреки че историците-икономисти
бързо изхвърлиха изненадващо лишената от документи монография, въз основа на неопровержимото
основание, че възходът на капитализма в Европа с векове предхожда Реформацията. Хю Тревор-Ропър
обяснява: „Идеята, че голямо мащабният индустриален капитализъм е бил идеологически невъзможен
преди  Реформацията  е  опровергавана  от  простият  факт,  че  голямо  мащабният  индустриален
капитализъм  е  съществувал  преди  Реформацията.“  Само  10  години  след  публикуването  на
изследването  на  Вебер,  прославеният  Хенри  Пирене  публикува  голям  списък  от  книги,  които
„доказват  факта,  че  всички  важни  характерни  черти  на  капитализма:  лична  предприемчивост,
напредък в даването на кредити, търговските печалби, спекулациите и т.н. - могат да бъдат открити от
12-я  век  и  по-късно  в  градовете-републики  в  Италия:  Венеция,  Генуа,  или  Флоренция.“  Едно
поколение по-късно (след Вебер), също толкова прочутият Фернанд Бродел се оплакал, че „всички
историци се противопоставят на тази слаба теория („Протестантската етика“), въпреки че те не са
успели да се отърват от нея веднъж завинаги. Но въпреки това, тя е несъмнено фалшива. Северните
държави  заеха  мястото,  което  преди  това  много  дълго  време  беше  заемано  от  старите
капиталистически центрове в Средиземноморието. Те (северните центрове) не изобретиха нищо, нито
в технологиите, нито в управлението на бизнеса.“ Нещо повече, по време на този важен период от
икономическото  развитие,  тези  северни  центрове  на  капитализма  бяха  католически,  а  не
протестантски, защото Реформацията все още не беше се случила.

Гледайки  от  друг  ъгъл,  Джон  Гилкрист,  водещ  историк  на  икономическата  дейност  на
средновековната църква каза, че първите примери на капитализъм изглежда са се появили в големите
християнски манастири. Има достатъчно на брой доказателства, че даже в 19-я век протестантските
райони и държави в Европа не са изпреварили значително голяма част от районите, където живеели
католици – въпреки „изостаналостта“ на Испания.

Въпреки че Вебер направил грешка, той бил прав в предположението си, че религиозните идеи са
изиграли важна роля за възхода на капитализма в Европа. В много цивилизации, намиращи се на
различни  места  по  света,  е  имало  необходимите  материални  условия,  включително  в  Китай,
Ислямските страни, Индия, Византия и вероятно – в древен Рим, както и в Гърция. Но нито едно от
тези  места  не направило пробив и не развило капитализма,  както и нито едно от тях не създало
етични виждания,  които да съответстват  на  тази  динамична икономическа  система.  Вместо да  се
стремят към капитализма,  водещите религии извън Запада призовавали към аскетизъм и отричали
печалбите, а богатството в тези страни се управлявало от хора с хищническа етика, които се стремяла
към показност и консуматорство.  Защо в Европа нещата са се случили по различен начин? Заради
привързаността на християнина към разсъждаващата  теология – нещо,  което може би е  изиграло
голяма роля за Реформацията, но със сигурност е предшествало протестантството с повече от 1000
години.

Въпреки това,  капитализмът се е развил само на някои места.  Защо не навсякъде? Защото в
някои европейски общества, както и в повечето места по света извън Европа, появата на капитализма
е била възпрепятствана от лакоми тирани:  свободата е също важна предпоставка за развитието на
капитализма. Това дава основания за задаването на следващ въпрос: „Защо свободата е била толкова
рядко  срещана  в  повечето  страни  по  света  и  как  свободата  е  била  отглеждана  в  някои  от
средновековните страни в Европа? Това също се е дължало на победата на разума. Още преди която и
да е средновековна държава в Европа да е направила опит да бъде управлявана от избран парламент,
християнските  теолози  много  преди  това  са  теоретизирали  за  природата  на  равенството  и  за
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индивидуалните права –  всъщност, творбите на такъв „светски“ политически теоретик от 17-я век
като Джон Лок, категорично се основават на аксиомите за равенство, наследени от църковните учени.

Да обобщим: възходът на Запада се е основавал на четири главни победи на разума. Първата е
била развитието на вярата в напредъка вътре в християнската теология. Втората победа е бил пътят,
по който вярата в напредъка се е превърнала в технически и организационни нововъведения, много от
които  са  били  отгледани  в  стопанствата  на  манастирите.   Третата  победа  е,  че  благодарение  на
християнската теология, разумът информирал както политическата философия, така и политическата
практика  до  обхвата,  в  който  в  средновековна  Европа  се  появили  отговорните  държави,  които
поддържали значително ниво на лична свобода. Последната победа включва приложението на разума
в  търговията,  вследствие  на  което  капитализмът  се  развил  в  защитената  среда,  предоставена  от
отговорните държави. Това са били победите, чрез които Западът спечелил.

ПЛАН НА КНИГАТА
„Победата на разума“ е разделена на две части. Първата е фокусирана върху  основите.  Тя ще

направи общ преглед на ролята на разума в християнството за подготвяне на пътя за политическата
свобода и за появата на науката и на капитализма. Втората част разказва за забележителните начини,
чрез които европейците са осъществили тези основи.

Глава 1 е посветена на природата и последиците от християнското обвързване към разумната
теология.  Как  се  е  случило  това?  И  защо  резултатът  от  това  е  била  наистина  революционната
представа,  че  прилагането  на  разума  към  тълкуванието  на  Библията  ще  доведе  до  напредък  в
теологията? Според основна аксиома в християнската теология, по-задълбоченото разбиране на Бога
може да бъде постигнато с течение на времето и че даже установени утвърдени учения могат да
претърпят радикални промени. След като усвоих разумните и напредничави аспекти на християнската
теология,  аз  потърсих  да  намеря  примери  и  изводи  за  тяхното  приложение  в  живота.  Първо,  аз
доказвам  абсолютно  съществената  роля  на  разумната  теология  за  възхода  на  науката  и  показвам
религиозните причини, поради които науката в Европа е напреднала, но не е успяла да напредне по
същия  начин  в  Китай,  в  древна  Гърция  или  в  Исляма.  След  това  вниманието  се  премества  към
важните морални нововъведения, до които е достигнала църквата през средновековието.  Например,
християнството е  насърчавало много силно разбирането за  индивидуализма,  която е  в  съгласие с
ученията  на  християнството  за  свободната  воля  на  всеки  човек  и  за  спасението,  което  също  е
индивидуално.  Освен  това,  средновековното  монашество  е  създало  и  отгледало  отношение  към
достойнството  „да  работим“  и  „да  живеем  прост  живот,“  което  с  почти  1000  години  е
предшествало появата на протестантската етика. Тази глава освен това подчертава ролята на ранното
и  на  средновековното християнство  за  създаването  и  отглеждането  на  новите  идеи  за  човешките
права. За да се развие капитализма,  е било решаващо важно Европа на престане да бъде сбор от
робовладелчески държави. Както в Рим, така и във всички тогавашни държави в Европа в периода на
ранното средновековие е имало роби. Но сред всички големи вероизповедания, християнството е било
уникално с  това,  че  в  него е имало морална опозиция на робството и някъде около 7-я век тази
опозиция се засилила. Към 10-я век робството изчезнало в повечето от страните на Запада и останало
да съществува само в страните по периферията на Европа. Векове по-късно робството отново било
възстановено  в  колониите  на  Европа  в  Новия  Свят  като  нещо  отделно,  въпреки  че  и  тук
християнството създало и поддържало движения за отмяна на робството.

Глава  2  изследва  материала и  религиозните  основи на  капитализма,  които били заложени по
време на така наречената „Мрачна епоха.“ Изследването започва чрез доказването, че е погрешно да
се счита, че периода от загиването на Римската империя и Средновековието е период  на невежество и
изостаналост,  и  че  това  е  бил период на  забележителен технологичен и  интелектуален напредък,
който е изригнал, когато силите за обновление били освободени от хватката на римския деспотизъм.
Привързаността на християнството към прогреса изиграла важна роля не само чрез подтикване към
търсене на нови технологии, но и чрез окуражаването на тяхното бързо и широко възприемане и
прилагане в живота.  Нещо повече, реакцията на лидерите на църквата и на образованите християни
към случващото се в света около тях довело до забележителни теологични преработки. Точно така,
както  и  другите  световни  религии,  в  началото  християнството  говорело  за  моралното  и  духовно
превъзходство на аскетизма и не одобрявало търговията и финансовата дейност. Но през 12-я и 13-я
векове тези учения били решително отхвърлени от католическите теолози,  които смело защитили
правото на частна собственост и на стремежа към печалба. Как е могло да се случи това? Тъй като в
огромните  манастирски стопанства започнали нови търговски дейности, моралната оценка на тези
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дейности била преразгледана и променена от теолозите,  които стигнали до извода, че предишните
забрани са се основавали на невярно тълкувание на Библията.

Глава 3 започва с кратко описание на командната икономика: как тираничните режими потъпкват
нововъведенията,  а  богатството  се  натрупвало,  консумирало  и  отнемало  от  собствениците  му,  но
рядко пъти се инвестирало. И тъй като възхода на капитализма изисквал тираничните държави да
бъдат премахнати, останалата част от тази глава е посветена на обясняването на появата на свобода в
Европа – на появата на малки, често пъти изненадващо демократични общности. Първо, изследвани
са  християнските  основи  на  теорията  на  демокрацията  на  Запада  -  еволюцията  на  ученията  за
равенството  на  отделните  хора  пред  правилата  на  морала,  правата  за  частната  собственост  и  за
отделянето  на  църквата  от  държавата.  След  това  е  описана  и  обяснена  появата  на  относително
демократично управление в някои италиански градове-държави и в Северна Европа.

Глава 4 проследява усъвършенстването на капитализма в италианските градове-държави – как са
били създадени и развити начините за управление и методите за финансиране, които са били нужни за
поддържането на големите, разумно управлявани индустриални фирми. 

Глава 5 проследява разпространението на „колониалните“ италиански капиталистически фирми
за  да  стигнат  до  северните  градове,  повечето  от  тях  разположени  на  територията  на  днешните
държави Белгия и Холандия и показва как местните хора бързо се научили да създават свои собствени
капиталистически фирми. Главата завършва с дълго описание на начина, по който англичаните са
създали най-могъщата капиталистическа икономика в Европа. 

Глава 6 изследва водещите негативни случаи и дава подходящо обяснение защо капитализмът,
който се е развил в някои места в Европа, не е успял да се развие (или е бил унищожен) на други
места. Защо се е получило така, че Испания, най-богатата и най-могъщата държава в Европа през 16
век, е останала в състоянието на предкапиталистическа и феодална държава? Защо управлението на
Испания унищожило капиталистическата жизненост на италианските градове-държави и жизнеността
на капитализма в Холандия по време на периода, когато Холандия е била владяна от Испания? Защо
след това Испания толкова бързо се превърнала в треторазрядна сила и престанала да бъде империя?
И защо капитализмът и свободата линеят във Франция? За да отговоря на тези въпроси, аз се връщам
отново при задушаващите ефекти от деспотичното управление.

На този фон, Глава 7 се връща при Новия Свят и при огромните икономически различия, които
отличават от едната страна САЩ и Канада от Латинска Америка от другата страна. Разказването на
тази история ще изиграе и ролята на едно обширно заключение на книгата, тъй като факторите, които
са разглеждани, са съществено важни за новото повторение на икономическата история на Европа. И
тук  християнството,  свободата  и  капитализмът  играят  решаващите  роли.  Заключението  накратко
разсъждава дали казаното по-рано все още е актуално и вярно. Може ли глобализацията да създаде
напълно  съвременни  общества,  които  не  са  християнски,  не  са  капиталистически  и  даже  не  са
свободни?

ЧАСТ І – ОСНОВИ

Глава 1

Благословиите на разумната теология

   
ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА В НАПРЕДЪКА
ТЕОЛОГИЯ И НАУКА
Китай
Гърция
Исляма
НОВОВЪВЕДЕНИЯ В МОРАЛА
ИЗГРЕВЪТ НА ИНДИВИДУАЛИЗМА
ОТМЯНАТА НА СРЕДНОВЕКОВНОТО РОБСТВО

Теологията има лоша репутация сред повечето западни интелектуалци. Сега се счита, че думата
теология означава някаква отживяла форма на религиозно мислене, което се придържа към нелогично
мислене  и  догматизъм.  Същото се  твърди  и  за  думата   „схоластика.“  Според  тълковният речник
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схоластика  означава:  „педантично  и  стриктно  придържане  към  догмата  (учението)“,  с  което  се
отличавало средновековното училищно образование.  Английският философ от 17-я век Джон Лок
отхвърлял схоластиците,  казвайки,  че те  са велики майстори на употребата на безсмислени думи,
чието предназначение е да прикрие тяхното незнание.  Но това не е вярно! Схоластиците са били
прекрасни учени, които са основали големите европейски университети и са поставили началото на
възхода на Западната наука. А що се отнася до теологията,  тя има много малко обши неща с по-
голямата част от религиозното мислене, защото тя е много усъвършенстван и много логичен отрасъл,
който е  напълно развит  единствено в християнството.  Понякога  описвана  като  „наука  за  вярата,“
теологията  е  формално  и  логично  разсъждаване  за  Бога.  Основните  цели  на  теологията  са
откриването на природата на Бога, на Неговите намерения и изисквания и да се научим да разбираме
как тези неща определят връзката между хората и Бога.   Боговете на политеизма (многобожието)
нямат  теология,  защото  те  са  твърде  противоречиви  и  непоследователни.  Теологията  неизбежно
налага една представа за Бога като съзнателно, логично разсъждаващо свръхестествено същество с
неограничена сила и неограничен обхват, което се грижи за хората и налага морални стандарти и
отговорности върху тях и по този начин задава сериозни интелектуални въпроси като: „Защо Бог ни
позволява да извършваме грях?“ „Шестата Божия заповед забранява ли войната?“ „Дали бебето има
душа?“

За  да  разберем напълно природата  на  теологията  е  полезно да проучим защо в Изтока няма
теолози.  Замислете се  за  „таоизма.“   Тао е считан,  че е свръхестествена субстанция,  една скрита
свръхестествена тайнствена сила или принцип, който ръководи живота, но която не е личност, намира
се  някъде  надалече,  няма  съзнание  и  определено  не  е  живо  същество.  Тя  е  „вечният  път,“
космическата сила, която създава хармония и равновесие.  Според Лао-дзъ, Тао е „винаги отсъстващ,“
но  въпреки  това  „винаги  съществуващ“;  „няма  име“  и  е  „името,  което  може  да  бъде  изречено.“
Беззвучен и безформен, той е „винаги е без никакви желания.“ Човек може вечно да размишлява над
такава субстанция, но тя предлага малко неща, за които да се разсъждава. Същото се отнася и за
Будизма и Конфуцианството. Въпреки, че е вярно, че популярните версии на тези вери са политеизъм
(многобожие) и в тях има една огромна поредица от малки богове (което се отнася и за популярния
таоизъм), „чистите“ форми на тези вери, към които се стреми интелектуалният елит, са лишени от
богове и  приемат,  че  има  само една неопределена  божествена субстанция  – будистите специално
отричат наличието на Бог, който притежава съзнание. Изтокът не притежава теолози, защото хората,
които могат да се стремят да достигнат тази интелектуална цел, би означавало, че отхвърлят първото
твърдение на тази вяра: че не съществува всемогъщ Бог, който има съзнание.

За  разлика  от  тях,  християнските  теолози  в  продължение  на  векове  са  разсъждавали  какво
всъщност е искал да каже Бог в различни откъси от Библията и с течение на времето тълкуванията са
еволюирали по доста драматични и обхватни начини. Например, на пръв поглед Библията не осъжда
астрологията, защото от историята за мъдреците, които били водени от звезда, за да стигнат до бебето
Исус  и  да  му  поднесат  своите  дарове  (Мат.2:1-13),  ние  можем  да  стигнем  до  заключението,  че
астрологията казва истината. Но през 5-я век Св. Августин стигнал до заключението, че астрологията
е фалшива, защото да вярваме, че съдбата на човека е предопределена от разположението на звездите
в момента на неговото раждане, означава да отхвърляме истината, че Бог ни е дарил със свободна
воля.  По  същият  начин,  въпреки  че  много  от  ранните  християни,  включително  и  апостол  Павел
приемали, че Исус е имал братя,  родени от Мария и Йосиф, тази представа все повече влизала в
противоречие с развитата теологична представа за Дева Мария. Накрая този проблем бил разрешен
през 13-я век, когато  Св. Тома Аквински, анализирайки учението за раждане на Христос от девица
стигнал  до  извода,  че  Мария  не  е  раждала  други  деца.  Той  казал:  „Поради  това  ние  заявяваме
безрезервно,  че майката на Бога,  който тя заченала като девица,  е родила като девица и останала
девица след това раждане. Братята на Господа не са били негови братя, родени от същата майка, а са
били негови кръвни роднини.“  Това  не  се  просто някакви добавки към Библията;  всяко от тях е
пример за грижливо логично разсъждаване, което води до нови учения; вечната девственост на Мария
остава официално католическо учение. 

Както показват тези примери, използвайки метода на убедителното разсъждение, великите умове
са можели и често пъти са правели промени и даже ревизии на ученията на църквата. И никой друг не
е правил това по-добре и чрез по-голямо влияние,  отколкото Св.  Августин и Св.  Тома Аквински.
Разбира се, хиляди други теолози също са се опитвали да оставят своят отпечатък върху ученията.
Някои са успявали, а мнението на повечето от тях е било пренебрегнато, а трети са били отхвърлени
като еретици: целта за постигане на хармония във всеки аспект от християнското учение трябва да се
основава на големите и авторитетни личности. Лесно е да се подберат различни текстове, за да се
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доказват  всевъзможни и  странни  гледища,  ако  човек  избирателно  е  подбирал  сред  писанията  на
хилядите  известни  християнски  теолози,  които  са  написани  през  изминалите  2000  години.  Този
подход се среща много често, но аз не се придържам към него. Аз ще цитирам текстове от важни
личности  единствено,  когато  те  изразяват  мнения,  които  са  получили  одобрението  на  големите
теолози, вземайки предвид, че авторитетната позиция на църквата по много неща често се видоизменя
и някой път стига до ревизиране на по-ранни учения.

Водещи християнски теолози като Св. Августин и Св. Тома Аквински не са били това, което днес
наричаме педантични конструктивсти.  (Коментар:  Конструктивизмът е метод за обучение,  при който
обучаващите се си създават умствени модели, чрез които по-лесно да изучат и да разберат заобикалящия ги
свят, изучаването на нов език или на нова наука. Д. Пр.) Обратното,  Св. Августин и Св. Тома Аквински
ценели високо разума като средство за постигане на по-добро разбиране на божествените намерения.
Тертулиан през 2-я век казал: „Разумът е отличителна черта на Бога. Ако нямаше разум, нямаше да
има нещо, което Бог, Създателят на всичко, би могъл да ни обезпечи, да подготви и да разпореди.
Всяко нещо, което Бог не е скрил от нас, трябва да бъде осмислено и разбрано чрез разума .“ В същия
дух Клемент от Александрия е предупреждавал през 3-я век: „Не мислете, че ние казваме, че тези
неща трябва да бъдат получавани само чрез вяра, но че те трябва също да бъдат утвърждавани чрез
разума. Защото не е безопасно да се привързваме към тези неща само с вярата, без разума, понеже
разбира се, не може да има истина без разум.“

Следователно, Св. Августин просто е изразил господстващата мъдрост, когато е казал, че разумът
е необходим за вярата: „Небето ни забранява да считаме, че Бог мрази в нас това, което ни прави по-
висши от животните! Небето ни забранява да вярваме по начин, който не приема или не се стреми да
разсъждава,  защото ние даже не бихме могли да вярваме, ако не притежаваме разумни души.“  Св.
Августин твърдял: „Вярата трябва да предхожда разума, да очиства сърцето и да го направи годно да
приеме и да устои на силната светлина на разума.“ След това той добавил, че въпреки, че е нужно
„вярата да предхожда разума в някои неща във великите моменти, които иначе не могат да бъдат
възприети, със сигурност много малки дози от разума ни убеждават в това задължително предхождане
на вярата.“ Схоластичната теология поставя много повече вяра в разума и разсъждаването, отколкото
повечето от днешните философи са готови да направят.“

Разбира  се,  някои  влиятелни  църковници  се  противопоставят  на  превъзходството,  давано  на
разума и твърдят, че вярата е най-добре подпомагана от тайнствеността и от духовните преживявания.
Иронично е, че най-вдъхновеният защитник на това мнение обясни гледната си точка използвайки
елегантна  и  разумна  теология.  Разбира  се,  несъгласието  с  приоритета  на  разума  е  било  много
популярно в някои от религиозните ордени и по-конкретно – във ордените на францисканците и на
цистерсианците. Но техните гледища не могли да се наложат, ако не поради някаква друга причина,
поне защото официалната теология на църквата стъпвала на сигурната основа в множеството растящи
университети, където управлявал разума.

ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА В НАПРЕДЪКА
Юдеизмът и исляма също са монотеистични религии, което е достатъчно за поддържането на

теология, но техните учени нямали склонността да се стремят да се занимават с такива неща. Точно
обратното,  традиционните юдеи и мюсюлмани разглеждали Библията и Корана като  закон,  който
трябва да бъде разбиран и прилаган, а не като някаква основа за изследване и за задаване на въпроси
за  висшия  смисъл.  Поради  тази  причина  учените  често  наричали  юдеизма  и  исляма  с  името
„orthoprax“ религии, където  „ortho“ - „правилно,“ а „prax“ или “praxis” - “приложение, практикуване,“
т.е. че това са религии, в които в ежедневния живот на обществото се прилагат фундаменталните
религиозни закони и правила. За разлика от тях, учените наричат християнството с името „ orthodox“
религия,  защото при нея ударението се поставя  върху „ortho“  -  „правилно“ и „doxa“  -  „мнение,“
където се обръща по-голямо внимание върху вярата и нейните интелигентно подредени символи на
вярата,  катехизиси  и  теологии.  Обичайните  интелектуални  полемики  сред  юдейските  и
мюсюлманските мислители са свързани с въпросите дали някаква дейност или нововъведение (като
например  размножаването  на  светите  писания  чрез  печатарска  машина)  е  в  съответствие  с
установения закон. А обичайните християнски полемики са свързани с учението и с други въпроси,
например за Светата Троица или за вечната девственост на Мария.

Разбира се,  някои водещи християнски мислители са се концентрирали върху закона,  както и
някои  юдейски  и  мюсюлмански  учени  са  се  посветили  на  изследването  на  теологични  теми.  Но
основната посока на движение на трите вери се различава в това отношение и това води до много
важни последици. Юридическото тълкувание се основава на някакво предишно тълкувание и поради
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това е привързано към миналото, а усилията за по-добро разбиране на природата на Бога предполагат,
че напредъка е възможен. И точно допускането на възможността за напредък е може би най-важното
различие между християнството и всички други религии. С изключение на юдеизма, другите големи
религии считат, че историята е или един безкрайно повтарящ се цикъл или е един неизбежен залез.
Говори се, че Мохамед е казал: „Моето поколение е най-доброто поколение, след него в тази редица е
следващото поколение и после следващите поколения по същия начин.“ 

За разлика от исляма, юдеизмът и християнството се придържат към представата, че историята
върви  към  една  цел  и  ще  постигне  своя  връх  в  Хилядолетието.  Но  представата  на  юдеизма  за
развитието на човешката история е, че тя не е напредък, а е просто поредица от събития, докато в
християнството  представата  за  напредъка  е  демонстрирана  проницателно.  Както  е  казал  Джон
Макмури:  „Самият  факт,  че  ние  въобще  мислим  за  напредъка  показва  степента,  до  която
християнството е оказало влияние върху нас.“ 

Нещата можеха да се случат по друг начин, ако Исус ни беше оставил написани текстове. Но за
разлика от Мохамед и Моисей, чиито текстове са били приети като божествени съобщения и поради
това са стимулирали буквалното им приложение, Исус не е написал нищо  и още от самото начало
бащите на църквата са били принудени да размишляват за последствията от колекцията от описания
на Неговите думи – Новият Завет не е непроменлив текст, а е антология. (Коментар: Антологията е
сбор от литературни текстове, които са избрани от съставителя на антологията. Д.Пр.)  Следователно,
стартовата  база  за  една  теология  на  разсъждението  и  заключението,  както  и  за  представата  за
теологичния  напредък  е  определена  от  Павел  така:  „Защото  знанието  ни  е  несъвършено  и
пророкуването ни е несъвършено“ (1Кор.13:9 – мой превод). Сравнете това с вторият стих от Корана,
който твърди за себе си, че е „Писанието, за което не трябва да има никакво съмнение.“

Още от най-първите си дни християнските теолози са считали, че използването на разума може
да доведе до все по-точно разбиране на Божията воля. Августин е казал: „Въпреки, че несъмнено има
някои неща в учението за спасението, които сега ние не можем да разберем...един ден ние ще бъдем в
състояние да направим това.“ Августин приветствал не само напредъка в теологията, но и земния и
материален напредък. Пишейки в началото на 5-я век, той казал: „Геният на човека не е ли изобретил
и  приложил  безброй  изумителни  умения  и  сръчности,  които  отчасти  са  били  пораждани  от
необходимостта  и  отчасти  са  резултат  от  изобилната  изобретателност,  с  цел  този  мощ  на
разума...показваща неизтощимото богатство на природата, който може да изобретява, да научава или
да  прилага  такива  умения  и  сръчности.“  Изуменият  човек  може  да  си  каже:  „Какви  чудесни
предимства притежава човешката трудолюбивост, която е създала уменията и сръчностите в тъкането
и в строителството, в земеделието и в навигацията!“ По-нататък той продължава и се възхищава от
„уменията,  които  са  били  постигнати  в  областите  на  измерванията  и  на  числата!  С  каква
проницателност бяха открити движенията и връзките между звездите!“ И всичко това се дължало на
„неописуемата благодат,“ с която Бог дарил  човека - „способността да разсъждава.“

Оптимизмът на Августин е бил обичаен; напредъкът мълчаливо правел знаци да вървим напред.
Както през  13-я  век написал Гилбърт де  Турней:  „Ние никога  няма да  намерим истината,  ако  се
задоволяваме с това, което вече знаем...Нещата, които са били написани преди нас не са закони, а
насоки. Истината е достъпна за всички хора, но тя все още не е напълно овладяна.“ Особено типични
са били думите, проповядвани от Фра Джордано през 1306 г. във Флоренция: „Не всички  умения и
сръчности са открити; ние никога няма да видим краят на процеса на тяхното откриване. Всеки ден
човекът  може да открие ново умение или сръчност.“ Сравнете тези думи с господстващото мнение в
Китай по същото време, което е добре изразено чрез думите на Ли Иен Чанг: „Ако учените бъдат
накарани да фокусират вниманието си изцяло в класиците и им бъде забранено да се подхлъзват като
изучават  плебейските  практики на предишните поколения,  тогава  империята  щеше наистина  да е
щастлива!“

Християнската  привързаност  към напредъка  чрез  разума достигнала  своите висоти в книгата
Summa Theologica на Св. Тома Аквински, която била публикувана в Париж в края на 13-я век. Този
паметник на теологията на разума съдържа логични „доказателства“ на християнското учение и  се
превръща в стандарт за всички последващи християнски теолози.  Аквински твърди, че поради това,
че на хората им липсва достатъчно интелект да виждат директно в същността на нещата, за тях е
задължително и важно да обмислят стъпка по стъпка пътя си към познанието. Следователно, въпреки
че Аквински е считал, че теологията е най-висшия раздел от науката, понеже тя се занимава директно
с божествените откровения, той защитава употребата на методите на философията и по-специално –
на принципите на логиката в стремежа за изграждане на теологията. Вследствие на това Аквински
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можал да използва силите на разума си, за да открие най-трудния за разбиране хуманизъм в Божието
създание. 

Аквински и много от неговите надарени съвременници нямаше да могат да надминат другите в
разумната теология, ако бяха си представяли, че Йехова е някаква необяснима субстанция.  Техните
усилия са доказали правотата си единствено, защото те са считали, че Бог е абсолютното въплъщение
на разума.  Нещо повече,  тяхната привързаност към напредничавото разсъждение,  като идващо от
Божията воля, изисквало от тях да приемат, че Библията не трябва единствено и винаги да се разбира
буквално.  Това  също  е  общоприета  християнска  гледна  точка,  понеже,  както  е  казал  Августин,
„различните неща могат да бъдат разбрани, скрити зад думите, с които за описани, въпреки че всички
те са верни.“ Фактически  Августин искрено признава, че е възможно някой по-сетнешен читател, с
Божията помощ, за разбере смисълът на някой текст в Библията, въпреки че онзи, който пръв го е
написал в Библията, не го е разбирал. Поради това, продължава Августин, е нужно да се молим на
Бога и да „попитаме...  какво Моисей,  този превъзходен служител на Твоята вяра е искал неговия
читател да разбере чрез тези думи...нека заедно да се съберем заедно и да разсъждаваме над думите
на Твоята книга и да търсим в тях Твоят смисъл, чрез смисъла на Твоят служител, чрез чието перо Ти
си ни ги съобщил.“ Освен това, тъй като Бог е неспособен да извърши каквато и да е грешка или
лъжа, ако изглежда, че  Библията противоречи на знанието, причината за това е липсата на разбиране
от стана на „служителя,“ който е записал думите на Бога. 

Тези гледни точки са били в пълно съответствие с фундаменталното християнско приемане, че
откровенията на Бога винаги са ограничени до актуалната способност на хората да разберат тези
откровения.  През 4-я век Св. Йоан Хрисостом е казал, че „даже серафимите не виждат Бога такъв,
какъвто  Той  е.  Вместо  това  те  виждат  „едно  снизхождение,“  което  е  приспособено  към  тяхната
природа. Какво е това „снизхождение“? Това се случва, когато Бог се появява и се разкрива, не такъв
какъвто е,  но по начин, който дава възможност на неспособният да го види човек да може да го
погледне. По този начин Бог се открива пропорционално на слабостта на хората, които го поглеждат.“

След като имаме тази вековна традиция, няма нищо, даже и най-малко еретично в твърдението на
Джон Калвин,  че Бог приспособява откровенията си до границите на способността на човешкото
разбиране и че например, авторът на Битие „е бил предопределен да бъде учител както на необучени
и примитивни, така и на обучени хора; поради това той не би могъл да постигне своята цел без да се
принизи до такива недодялани средства за обучение.“ Което означава, че Бог „се саморазкрива пред
нас според нивото на нашата примитивност и на нашата (интелектуална) немощ.“

Представата на християнина за Бога е, че Бог е разумно същество, което вярва в напредъка на
човека и се разкрива по-пълно, когато хората придобият способността да го разбират по-добре . Освен
това, понеже Бог е разумно същество и вселената е негово лично творение, това изисква Той да е
разумен, справедлив, да има стабилна структура и да очаква увеличаването на човешкото разбиране.
Това е ключът към много от интелектуалните начинания, сред които е и възникването на науката.

ТЕОЛОГИЯ И НАУКА
Така наречената „научна революция“ през 16-я век е била погрешно обяснявана от хората, които

са  искали  да  заявят,  че  има  вроден  конфликт  между  религията  и  науката.  През  тази  ера  били
постигнати някои чудесни неща, но те не са плод на някакво изригване на светското мислене. Точно
обратното,  тези  постижения  са  били  кулминацията  на  многовековен  системен  напредък  на
схоластиците  от  Средновековието,  което  било  подкрепяно  непрекъснато  от  необикновеното
християнско  изобретение  на  12-я  век  –  университета.  Науката  и  религията  не  само  работели
съвместно – възхода на науката е бил постигнат от дълбоко религиозните учени-християни.

Важно е да разбираме, че науката не е само технология. Обществото не притежава наука просто
защото чрез нея може да строи ветроходни кораби, да стопява желязото или за да яде от порцеланови
чинии. Науката е метод за използване на организираните усилия, за да се формулират о  бясненията на  
природата  , които винаги са  променяни и поправяни в резултат от   системни наблюдения  . Казано по
друг  начин,  науката  се  състои  от  две  съставни  части:  теория и  изследване.  Теоретизирането  е
обясняващата част на науката. Научните теории са абстрактни твърдения относно това  защо и  как
някоя част от природата (включително общественият живот на човека) се пригаждат помежду си и
работят.  Но  не  всички  абстрактни  твърдения,  нито  даже  всяко  от  твърденията,  което  предлага
обяснение, удовлетворява изискванията да бъдат наричани научни теории, иначе и теологията щеше
да бъде наука.  Абстрактните теории са научни, само ако е възможно от тях бъдат извлечени някои
определени предсказания и забрани относно това, което ще бъде наблюдавано. И тогава идва редът на
изследването.  То  се  състои  от  извършването  на  тези  наблюдения,  които  са  в  съответствие  с
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емпиричните предсказания и забрани. Следователно е ясно, че науката е ограничена до твърденията
за  природната  и  материалната  реалност  –  до  нещата,  които поне  по принцип са  видими.  От  тук
следва, че има цели области от темата, която обсъждаме, с които науката е неспособна да се занимава,
включително такива неща, като съществуването на Бога. Забележете, че науката е едно организирано
усилие, случайното откритие не е наука, нито пък науката е самотно занимание и постижение. Вярно
е, че някои учени работят самостоятелно, но те не са изолирани един от друг. Още от най-ранните
години,  учените  са  създали  мрежи  за  консултиране  и  обмяна  на  информация  и  много  са  ги
използвали.

В  съответствие  с  мнението  на  повечето  съвременни  историци  и  философи  на  науката,  това
определение на науката изключва всички усилия през по-голямата част от човешката история да се
обясни  и  контролира  материалния  свят,  даже  тези  усилия,  които  не  са  свързани  с  наличието  на
свръхестествени средства. Повечето от тези усилия могат да бъдат извадени от обхвата на науката,
защото, според думите на Марк Блох,  доскоро „техническият прогрес – който понякога е значителен
–  е просто емпиризъм.“  (Коментар:  Емпиризмът е теория,  която твърди,  че познанието се натрупва
единствено  или  предимно  по  пътя  на  опита.  Д.Пр.)  Това  означавало,  че  напредъкът  е  продукт  от
наблюдението,  на  пробата  и  грешката,  но  му  липсват  обясненията  и  теоретичната  основа.
Следователно, по-ранните технически открития в гърко-римските векове, в Исляма, в Китай, или даже
само достиженията в праисторическата епоха, не са наука и могат по-добре да бъдат описани с думи
като: знания, умения, мъдрост, технически сръчности, занаяти, технологии, инженерство или просто
познания.  Даже  без  да  имат  телескопи,  древните  хора  са  били  превъзходни  в  астрономическите
наблюдения,  но преди тези  открития  да  са  били свързани в  доказани от  практиката  теории,  тези
наблюдения си оставали просто  факти. Чарлз Дарвин е обяснил това много ясно: „Преди около 30
години се говореше много, че геолозите трябва да наблюдават, а не да теоретизират; и аз добре си
спомням как някой казваше, че по същият начин човек може да отиде в някоя яма за копаене на чакъл
и да преброи речните камъчета и да опише техните цветове. Колко странно е, че хората не виждат, че
ако това  трябва  да  е  някаква  наука,  всички  наблюдения  трябва  да  са  „за“  или „против“  някаква
предварително формулирана гледна точка!“

А  относно  интелектуалните  постижения  на  гръцките  или  източните  философи,  техният
емпиризъм  е  бил  до  голяма  степен  лишен  от  теоретична  основа,  а  техните  теории  не  са  били
потвърждавани от практиката. Вижте Аристотел. Въпреки че е ценен високо за своят емпиризъм, той
не е позволил емпиризмът му да се съчетае с теорията. Например, той е твърдял, че скоростта, с която
предметите падат на земята е пропорционална на теглото им – т.е. че камък, който е 2 пъти по-тежък
от друг камък, ще падне 2 пъти по-бързо на земята. Една разходка до някои от близките скали щеше
да му позволи да промени твърдението си.  (Коментар: Това твърдение на Аристотел не взема предвид
обема и формата на падащото тяло. Ако два предмета имат едно и също тегло, но обема на единия предмет
е 10 пъти по-голям от обема на другия предмет и формата му е различна, тогава предметът с по-малък обем
ще пада по-бързо от другия, защото съпротивлението във въздухът при падането на по-обемистия предмет
ще забави скоростта на падането му. Пример за това е скачането на човек от самолет без парашут или с
парашут. Д. Пр.) Същото може да се каже и за останалите прочути гърци – или работите им изцяло са
били плод на емпиризма, но нямат теоретично обяснение, или това са теории, които не са потвърдени
от  практиката,  а  са  само  подбрани  абстрактни  твърдения,  които  пренебрегват  или  не  съдържат
наблюдаеми последствия от тяхното приложение. 

Така, когато Демокрит предположил, че всички материални неща са съставени от атоми, той не е
предвиждал появата на научната теория за атома.  „Теорията“ на Демокрит е била чиста хипотеза,
която не се е основавала на наблюдения или на някакви резултати от опити. Това, че се е оказало, че
тя  е  вярна,  не  е  нищо повече  от  езиково  съвпадение,  което  не  придава  по-голяма  значимост  на
неговата  догадка,  отколкото  твърдението  на  неговия  съвременник  Емпедоклес,  който  твърдял,  че
всички  материални  неща  са  състоят  от  огън,  въздух,  вода  и  земя  или  отколкото  твърдението  на
Аристотел,  изречено  един век по-късно,  че материята се  състои от топлина,  студ,  суша,  врага и
същност.

Наистина, въпреки цялата си брилянтна и аналитична сила на ума, Евклид не е бил учен, защото
на самата геометрия й липсва същността,  защото тя е способна само да опише някои аспекти на
реалността, но не и да обясни която и да е част от тази реалност.

Истинска наука се е появила само веднъж: в Европа. В Китай, в Индия, в древна Гърция  и в
Римската империя – във всяко от тези места е имало високо развита алхимия.  Но само в Европа
алхимията се  развила и се превърнала  в химия.  По същият начин, много учени създали сложни
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системи на астрология, но само в Европа астрологията се превърнала в астрономия.  Защо? Отново
отговорът е свързан с представите за Бога.

Така  както  е  казал  великият,  въпреки  че  е  пренебрегван,  средновековен  учен-теолог  Никол
д'Оресме  „Божието  творение  много  прилича  на  човек,  който  изработва  часовник,  после  навива
пружината  му  и  го  оставя  работи  самостоятелно.“  За  разлика  от  господстващите  религиозни  и
философски учения в нехристиянския свят, християните развили наука, защото те вярвали, че това
може да бъде направено и че то трябва да бъде направено. Както казал Алфред Норт Уайтхед в една
от своите лекции в Харвард през 1925, „науката възникна в Европа, поради широко разпространената
вяра  във  възможността  да  има  наука...която  произтича  от  средновековната  теология.“  След  като
лекциите  му  бяха  публикувани,  това  твърдение  на   Уайтхед  изуми  не  само  неговата  публика  от
бележити  личности,  но  и  Западните  интелектуалци,.  Как  беше  възможно  този  велик  философ  и
математик, съавтор с Бертран Ръсел на забележителната книга  Principia Mathematica  (1910–13), да
направи  такова  чудато  твърдение?  Той  не  знаеше  ли,  че  религията  е  морален  враг  на  научното
изследване? 

Но Уайтхед е знаел повече от тях. Той схванал, че християнската теология е била истинската
причина за изгрева на науката в Запада, както и че нехристиянските теологии са задушили търсенията
на науката на другите места по света. Той обяснявал: „Най-големият принос на средновековието за
формирането на движението на науката е била непобедимата вяра, че...има някаква тайно нещо, което
може  да  бъде  открито.“  Как  тази  убеденост  е  била  толкова  здраво  имплантирана  в  европейския
ум?...Това трябва да е станало чрез средновековната настойчива вяра,  че Бог е разумно същество,
възприеман като  състоящо се  от  личната  енергия  на Йехова и разума на гръцки философ.  Всяка
подробност в заобикалящия ни свят е била контролирана и поставяна в определен ред: изследването
на природата може да бъде успешно, само ако е в защита на вярата в разумността.“

Накрая Уайтхед завършва с коментара, че образите, намерени в другите религии и по-конкретно,
в  Азия,  са  твърде  безучастни  или  твърде  лишени  от  разум,  за  да  има  постоянна  наука.  Всяко
конкретно „събитие може да се дължи на одобрението на някакъв лишен от разум деспотичен бог или
да  бъде  причинено от  някакъв обективен и неразгадаем произход на  нещата.  Там липсва  същата
увереност в разбираемата разумност на някакво същество, което е личност.“ 

И наистина, в повечето нехристиянски религии не се споменава, че сътворението на света е факт:
в тях се твърди, че вселената е вечна и въпреки, че може да преминава през цикли, тя няма начало,
няма цел и най-важното – след като не е била създадена – тя няма създател. Вследствие на това, в тези
религии се счита, че вселената е върховна мистерия, която е нелогична, непредсказуема и произволна.
За хората, които са съгласни с тези твърдения, пътят към мъдростта е чрез размишление и мистични
видения и те никога не се радват на разума.

Методологията е най-важната причина за всичко това. Размишления, които продължават векове,
няма да произведат практическо познание. Но до степента, до която религията вдъхновява усилията за
разбиране на сътвореното от Бога, познанието се оказва предстоящо  и за да разберем някое нещо
изцяло,  е нужно ние да можем и да го обясним, и така науката възниква като „прислужница“ на
теологията.  (Коментар: Яростната борба на науката срещу религията е пораждана от нежеланието на
науката да изпълнява ролята на прислужница на теологията и от стремежа й тя да стане господарка. В Пр.
30:21-23 се казва: „Поради три неща се тресе земята...поради слуга,  когато стане цар...и слугиня, която
измества господарката си.“ Д. Пр.) Точно така са се чувствали хората, които са участвали в великите
постижения на 16-я и 17-я векове: когато се  стремели да открият тайните на творението. Нютън,
Кеплер и Галилей са разглеждали самото творение така, както се разглежда една книга, която трябва
да бъде прочетена и разбрана. Ученият и геният от 16-я век Рене Декарт обяснява стремежа си да
открие природните закони въз основа на това, че такива закони задължително трябва да съществуват,
защото Бог е безгрешен и поради това „действа по начин, който е колкото е възможно по-постоянен и
неотменим.“

За сравнение, тези решаващо важни представи и мотивации са липсвали в онези общества, които
иначе са притежавали потенциала да развият наука, но не са я развили: Китай, Гърция и Исляма.

КИТАЙ
Само 3 години преди неговият съавтор Алфред Норт Уайтхед да стигне до заключението,  че

християнството  е  предоставило  основата  за  стремежа  на  науката,  Бертран  Ръсел  установил,  че
липсата на наука в Китай е доста смайваща. От позицията на своят войнствен атеизъм, Китай би
трябвало да е притежавал наука много преди Европа. Както той обяснил: „Въпреки, че в китайската
цивилизация досега не е имало достатъчно наука, в тази цивилизация никога не е имало нещо, което
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да  е  враждебно  към  науката  и  следователно  разпространяването  на  научното  познание  не  среща
такива  пречки,  каквито  църквата  е  поставяла  на  пътя  на  науката  в  Европа.“  Въпреки  неговата
увереност,  че  Китай скоро щял много да изпревари Запада,  Ръсел не успял да разбере,  че  тъкмо
религиозните пречки са попречели на китайската наука. Независимо, че от векове обикновените хора
в Китай се покланяли пред една сложна поредица от богове, всеки от които имал свой малък обхват и
често  пъти  му  липсвал  добър  характер,  китайските  интелектуалци  се  гордеели,  че  вярват  в
„безбожни“ религии, в които свръхестественото е било считано, че е същността или принципът, който
управлява живота на човека – като например Тао – който е безличен, далечен и съвсем определено не
е същество. Малките богове не могат да сътворят вселена, нито това могат да направят безличностни
субстанции или принципи – наистина, те не изглеждат способни да направят каквото и да е.

Китайските  философи са считали,  че  вселената  просто съществува и винаги е  съществувала.
Няма никаква логика да предполагаме, че тя функционира според законите на разума или че тя може
да бъде разбрана чрез физически, а не чрез окултни методи. Вследствие на това, в продължение на
1000 години китайските интелектуалци се стремели към „просвещението,“  а  не към обясненията.
Точно  това  е  заключението,  до  което  достигнал  много  известният  Йосиф  Ниидам,  оксфордски
историк  на  науката,  който  посветил  по-голямата  час  от  кариерата  си  и  написал  много  томове,
посветени на историята на китайската технология.

След  като  в  продължение  на  няколко  десетилетия  се  опитвал  да  открие  някакво
материалистическо  обяснение,  Ниидам  стигнал  до  заключението,  че  неуспехът  на  китайците  да
развият  наука  се  дължи на  тяхната  религия,  на  неспособността  на  китайските  интелектуалци  да
вярват в съществуването на закони на природата, понеже „никога не е била създадена представата за
божествен  небесен  законодател,  който  налага  правила  на  природата.“  Ниидам  продължил:
„Причината за това не е, че китайците не са виждали порядъка в природата,  а в това, че според тях
това не е  бил порядък,  който е  създаден от някаква разумна личност и поради това на тях им е
липсвала  убедеността, че мислещи човешки същества ще бъдат в състояние да прочетат на своите по-
елементарни земни езици божествения код на законите, които разумното същество, което е създало
вселената, е постановило преди това. Наистина, таоистите биха се присмели на тази представа, че е тя
е твърде наивна за изкусната и сложна вселена, от която те се страхували.“ Точно така.

Преди  няколко  години  Греам  Ланг,  уважаван  антрополог  от  Университета  в  Хонг  Конг
разпространи  предположението,  че  влиянието  на  конфуцианството  и  таоизма  върху  китайските
интелектуалци е причината науката в Китай да не успее да се развие, въз основа на това, че цялата
култура е лишена от здрав и стабилен фундамент и че „ако учените в Китай са искали да правят наука,
самата философията не би могла да бъде сериозна пречка.“ Може би. Но Ланг пропуска да зададе по-
основният въпрос: „Защо китайските учени не са искали да правят наука?“ Защото както са разбрали
Уайтхед, Ниидам и много други, китайците не се досетили,   че е било възможно да се прави наука  . 

Фундаменталните теологични и философски приемания определят, дали някой ще се опита да
прави наука. Западната наука била родена от убедеността на ентусиазма, че човешкият интелект може
да проникне в тайните на природата.

ГЪРЦИЯ
В продължение на векове древните гърци изглеждало, че се намират на прага на достигането до

науката.  Те  се  интересували  от  обяснението  на  природния  свят  с  подходящи абстрактни и  общи
принципи. Някои от тези принципи представлявали грижливи и системни наблюдения на природата –
въпреки, че Сократ считал, че емпиризмът, изразяващ се например в астрономическите наблюдения, е
„губене  на  време,“  а  Платон се  съгласявал  с  него,  като  съветвал  учениците  си  да  „оставят  сами
звездобройците.“ Гърците създали съгласувани училищни мрежи – прочутите „училища.“ Но накрая
единственото,  което  те  постигнали,  били  недоказани  от  практиката  и  даже  противоречащи  на
практиката  умозрителни  философии;  археологични  колекции  от  факти  и  изолирани  занаятчийски
умения и технологии – но никога се стигнали до нивото на истинската наука.

Имало три причини за това. Първо, гръцките представи за боговете не били в състояние да им
позволят боговете да играят ролята на съзнателни творци. Второ, гърците считали, че вселената не
само е вечна и несътворена, но и че тя е заключена в една безкрайна поредица от възходи и падения.
Трето,  подтиквани  от  определянето  на  различни  небесни  тела  като  истински  богове,  гърците
превръщали неодушевените обекти в живи същества, способни да имат цели, емоции и желания – и
по този начин осуетявали възможността за търсенето на научни теории.

А що се отнася до боговете, нито един от многобройните божества в гръцкия пантеон не е бил
подходящ да бъде творец на разумно създадената вселена, нито даже и Зевс. Както хората, така и
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боговете са  били подчинени на безжалостните дела на природните цикли на всички неща.  Някои
гръцки учени, включително Аристотел, приемали като даденост наличието на „Бог“ с неограничен
обхват, който управлява вселената, но те считали, че по същността си този бог прилича много на
субстанцията  на  Тао.  Такъв  бог  придава  определена  аура  на  въртящата  се  вселена  и  на  нейните
абстрактни свойства, но тъй като е субстанция, „Бог“ не върши нищо и никога не е вършил. Платон е
приемал като факт наличието на един нископоставен бог, наречен „демиург,“ и че той е създателят на
света, а върховният „Бог“ е твърде далечен и духовен, за да се занимава с тази работа; тази представа
отчита „факта,“ че светът е толкова некачествено направен. 

Много учени се съмняват, че Платон наистина е искал твърдението му за „демиурга“ да бъде
възприемано буквално. Но дали той наистина е бил считан за истинския създател или е бил някаква
метафора, демиурга на Платон бледнее в сравнение с всемогъщият Бог, който е направил вселената от
нищото.  Още  повече,  че  според  Платон,  вселената  е  била  създадена  не  според  някакви  строго
определени и действащи принципи, а според някакви идеали, които се състоят най-вече от идеални
форми. По този начин, вселената трябва да е сфера, защото това е симетричната и перфектна форма, и
небесните тела трябва задължително да се въртят в кръг, защото това е най-перфектната траектория на
движението. Като колекция от приоритетни приемания, идеализмът на Платон е служил дълго време
като  непреодолима  пречка  за  откритието  –  много  векове  по-късно  неговата  непоклатима  вяра  в
идеалните форми попречила на Коперник даже да се наслади на мисълта, че орбитите на планетите
може   да са елиптични, а не кръгови  .

В много отношения е странно, че гърците въобще са се стремели към познанието и технологията,
след като са отхвърлили представата да напредъка и са я заменили с представата за безкрайния цикъл
на  съществуването.  Платон  поне  е  предполагал,  че  вселената  е  била  създадена,  докато  повечето
гръцки учени са считали, че вселената не е създадена и е вечна. Аристотел отхвърлял идеята „че
вселената  е  била  създадена  в  определен  момент  от  времето“   и  казвал,  че  „това  е  немислимо.“
Въпреки, че гърците считали, че вселената е вечна и непроменима, те  приемали очевидният факт, че
историята  и  културата  постоянно  се  променят,  но  само  в  рамките  на  строгите  ограничения  на
безкрайното повторение. 

В книгата си „На небето“ Аристотел казва, че „същите идеи се връщат при хората не един или
два пъти, а отново и отново,“ а в книгата си „Политики“ твърди, че всяко нещо е „било изобретявано
няколко пъти през изминалите вековете или безброй пъти“ и тъй като той живеел в „Златната епоха,“
нивото  на  технологиите  по  неговото  време  е  било  на  максимално  достижимата  висота,  което
изключва възможността за бъдещ напредък. А което се отнася за изобретенията, същото се отнася и за
отделните хора –  същите  хора  щели да  се  раждат  отново и отново,  докато слепият кръговрат  на
вселената продължава да се върти. 

Според Хрисипус в книгата му „За космоса,“ стоиците учели, че „разликата между миналото и
настоящето съществуване на същите хора ще със състои единствено в несъществените и случайните
неща; тези различия няма да произведат друг човек, който да се различава от своя предшественик от
миналото поколение.“

А що се отнася до самата вселена, според Парменидис, всички схващания за промяна са илюзии,
защото вселената е в статично състояние на съвършенство, „несъздадена и неразрушима; защото тя е
завършена, неподвижна и безкрайна.“ Други влиятелни гърци, като Йониас твърдели, че въпреки, че
вселената е безкрайна и вечна, тя също е обект на безкрайни редуващи се цикли. Платон виждал
нещата  по  малко  по-различен  начин,  но  и  той  твърдо  вярвал  в  циклите  и  че  вечните  закони  са
причината всяка „Златна епоха“ да бъде последвана от хаос и разруха.

В заключение, гърците вярвали в превръщането на хаоса и на неодушевените предмети най-общо
казано,  в  живи  неща.  Платон  учел,  че  демиургът  е  създал  хаоса  като  „единствено  видимо живо
създание.“ Следователно, светът има душа и въпреки, че е „самотен,“ той е „способен да разсъждава
за своето превъзходство, сам на себе си да си прави компания и да няма никаква нужда от друго
познанство или приятелство, а се задоволява сам със себе си.“

Но ако счита, че материалните предмети са съживяеми, тогава човек тръгва в погрешна посока в
опита си да обясни природния феномен – например, причината за движението на обектите ще бъде
приписана на някакви мотиви, а не на природните сили. Стоиците и по-конкретно, Зенон, може би са
автори на идеята за обясняване на действията в космоса въз основа на неговите съзнателно поставени
цели,  но  това  много  скоро  се  превърнало  в  общоприето  становище.  Така,  според  Аристотел,
небесните тела се движат в кръгове, поради привързаността си към това движение, а обектите падат
на земята, „поради тяхната вродена любов към центъра на света.“ 
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В края на краищата, гръцкото познание изпаднало в застой поради своя вътрешен хаос. След
Платон и Аристотел са били измислени много малко други неща, с изключение на някой разширения
в областта на геометрията.  Когато Рим погълнал света на гърците и възприел гръцкото познание,
гръцките учители, които процъфтявали по време на гръцката република, продължили да процъфтяват
и под властта  на Цезарите.  Но притежаването на гръцкото познание  не предизвикало значителен
интелектуален напредък в Рим. Нито пък такъв напредък е имало в държавите от Изтока.

Гръцкото познание никога не се изгубило във Византия, но и тук това познание не предизвикало
появата на нови открития.  Упадъкът на Рим не прекъснал разширяването на човешкото познание
повече, отколкото „възстановяването“ на гръцкото познание дало възможност на този процес да се
поднови.  Гръцкото познание е изиграло ролята на    пречка   за възхода на науката  !  Това познание не
довело до появата на наука сред гърците или римляните и то е задушило интелектуалният прогрес в
Исляма, където то е било грижливо пазено и изучавано.

ИСЛЯМ
На пръв поглед изглежда,  че Ислямът е притежавал представа за Бога,  която е подходяща за

възхода на науката. Но не е така. Аллах не е представен като пълноправен създател, а е измислен като
един прекомерно активен Бог, който се нахълтва в света тогава, когато прецени, че е нужно да направи
това. Това породило създаването на един голям теологичен блок вътре в Исляма, който осъжда всички
усилия за формулирането на природните закони, като ги счита за богохулство поради това, че тези
закони  ще  отрекат  свободата  на  Аллах  да  действа.  Поради  това  Ислямът  не  възприел  изцяло
представата за вселената, която се движи според фундаменталните принципи, определени от Бога по
време  на  създаването  й,  а  считал,  че  светът  се  поддържа  от  неговата  воля  на  основата  на
непрекъснатостта. Това се доказва от едно твърдение в Корана, в което се казва: „Наистина, Бог ще
накара да направи грешка този, когото той пожелае, и ще насочва онзи, когото той пожелае.“ Въпреки,
че този стих се отнася до начинът, по който Бог решава съдбата на отделните хора, тези думи са
тълкувани по-разширено, за да се направят валидни за всички неща. Когато се разглежда въпроса за
ислямската наука и обучение, повечето историци подчертават, че през вековете, когато християнска
Европа не е знаела нищо за гръцкото познание, това познание е било живо и е било високо ценено в
Исляма. Това със сигурност е вярно, както е вярно и това, че някои от класическите гръцки ръкописи
са  стигнали до  християнска  Европа  чрез  контакта  й  с  Исляма.  Но  притежанието  на  цялото  това
просвещение не е породило голям интелектуален напредък вътре в Исляма, а не само в ислямската
наука. Обратното,  мюсюлманските интелектуалци гледали на гръцкото познание и по-специално на
книгите на Аристотел, като на истинско Писание, в което те би трябвало да вярват, а не да оспорват.

Гръцкото познание задушило всички възможности за появата на ислямската наука поради същите
причини, поради които самото то изпаднало в застой: фундаменталните приемания на това учение
били  противоположни  на  науката.  „Раса'ил“,  най-великата  енциклопедия,  създадена  от
мюсюлманските  учени,  изцяло  приема  гръцката  представа  за  света  като  някакъв  огромен,  имащ
съзнание жив организъм, който притежава интелект и душа. Нито пък перспективите за науката са
били по-благоприятни поради достижението на прочутия мюсюлмански философ Авероес и неговите
ученици през 12-я век, въпреки усилията им да изключат от книгата си всички мюсюлмански учения,
които са в директен конфликт с учените, които поддържали „Раса'ил.“ Но правейки това, Авероес и
неговите  ученици   се  превърнали в  безкомпромисни и тесногръди привърженици на  Аристотел,
които твърдели, че неговата физика е завършена и безпогрешна и че ако едно наблюдение не е в
съзвучие с гледните точки на Аристотел, тогава наблюдението със сигурност е неточно или е някаква
илюзия. В резултат от всичко това, ислямските учени постигнали напредък  само в някои специфични
области на познанието, като астрономията и медицината, които не изисквали наличието на някаква
обща теоретична основа. А с течение на времето даже и този ограничен напредък спрял.

Става ясно, че противно на получената мъдрост,  „възстановяването“ на гръцкото познание не
върнало Европа отново на пътя към науката. Съдейки по влиянието на това познание върху гърците,
върху  римляните  и  върху  мюсюлманите,  изглежда,  че  е  било  жизнено  важно  това,  че  гръцкото
познание  най-общо  казано    НЕ    е  било  налично  в  Европа  ,  преди  християнските  учени  да  бяха
изградили независимата интелектуална рамка на собственото си познание. И наистина, когато за пръв
път се срещнали с работите на Аристотел, Платон и другите,   средновековните учени искали и били  
в състояние да спорят с тях!  Тъкмо поради категоричното и ясно формулираното си несъгласие с
Аристотел и другите класически автори, схоластиците напреднали по пътя към науката. А понеже
средновековните учени извън науката (по-специално онези, които работели в областта на изкуствата и
на  теоретичната  философия  (Коментар:  Клон  от  философията,  чиито  твърдения  не  могат  да  бъдат
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потвърдени по опитен път или чрез наблюдения в природата, като философия на обучението и т.н. Д. Пр.)
станали толкова пламенни почитатели на гръцко-римските класици, много от великите учени от 16-я
и 17-я векове често пъти съзнателно или несъзнателно „лицемерно“ казвали, че са „длъжници“ на
Аристотел и другите, но в действителната си работа пренебрегвали почти всичко онова, което гърците
казвали  и  поучавали  за  света.  С  това  не  омаловажавам  влиянието  на  гръцкото  познание  върху
християнската   теология,  както  и  върху  интелектуалния  живот  на  европейците.  Августин  бил
наследник на цялото завещание на гръцката философия, а Тома Аквински и неговите съвременници
признавали големия си дълг към гръцките знания. Но Августин и схоластиците се противопоставили
на антинаучните елементи в гръцкото мислене и дълго преди гръцко-римското познание да е било
ограничено само до рамките на класическите познание,  то вече  не е било работна философия на
учените. Макар че е вярно (и постоянно е цитирано от класиците), че Нютон е написал в едно писмо
до Робърт Хук през  1675,  че  „ако аз  виждах по-надалече  (отколкото вие и  Рене  Декарт),  това  се
дължеше на това, че аз стоях на раменете на гигантите,“ такава висока оценка за древните учени не е
била изразявана или забелязана в неговите книги или в неговите обичайни сведения за себе си. Точно
обратното,  Нютън  и  неговите  съвременници  са  постигнали  своите  открития  чрез  явно
противопоставяне  на  мнението  на  гръцките  „гиганти.“  Това,  което  великите  личности,  които  са
участвали в разцвета на науката през 16-я и 17-я век – Декарт, Галилей, Нютън и Кеплер и други – са
признавали,  е  била  абсолютната  им  вяра  в  Бога,  който  е  създател  на  всичко  и  в  чийто  дела  са
включени разумни правила, които очакват да бъдат открити. Появата и възхода на науката не е било
продължение на класическото познание. Появата и възхода на науката е било продукт и последица от
християнското учение:  природата  съществува,  защото е  била създадена  от Бога.  За  да  обичаме и
почитаме  Бога,  ние  трябва  напълно  да  разберем  чудесата  на  неговите  дела.  И  тъй  като  Бог  е
безгрешен,  неговите  дела  функционират  в  съответствие  с  неотменими  принципи.  Чрез  пълното
използване на силите на разума и наблюдението, които Бог ни е дал, трябва да е възможно ние да
открием тези принципи.  Това са  решаващите идеи,  които обясняват защо науката е  възникнала в
християнска Европа и никъде на друго място.

НОВОВЪВЕДЕНИЯ В МОРАЛА

Благословиите на теологията на разума не са били ограничени само в рамките на науката. Още от
най-ранните  си  дни  християнството е  било  също толкова  изобретателно  в  съставянето  на  своите
представи за човешката природа и за начините, чрез които човешката природа се е противопоставя на
нормите за морала. Най-важни сред тях са били твърденията за такова основно човешко право като
свободата. А под представата за свободата се намирала друга, още по-фундаментална представа –
„откриването“ на индивидуализма,  на собственото аз.  Идеята,  че  индивидуализмът е  бил  открит
изглежда  абсурдна  за  съвременния  ум и  до  известна  степен  това  е  така.  Всички  нормални  хора
познават себе си като отделни личности, които по необходимост гледат навън към света от една своя
уникална гледна точка и чиято граница на нервна търпимост е абсолютно индивидуална. 

Въпреки това някои култури дават предимство на чувствата на отделните хора,  а други дават
предимство на колективността и потискат усещането за личното аз. Във втория вид култури, които
изглежда, че са огромно мнозинство, истинското усещане на отделният човек „че съществува“ е доста
колективно: при тях каквито и права да притежава отделната личност, те са приспособявани не към
всеки от тях поотделно, а към тяхната  група, и на свой ред са им определяни от  тяхната група.  В
такива условия никой човек не се очаква да живее с представата „Аз съм господарят на моя живот.“
Вместо това, той живее с представа, която е подвластна на фатализма: че съдбата на човека е извън
неговия контрол и се определя изцяло от велики външни сили.

Даже  гръцките  философи  не  са  имали  правилна  идея  за  нашата  представа  за  „личността.“
Например, когато Платон написа книгата си „Републиката,“ той се фокусирал в обществото, в града, а
не  в  неговите  граждани –  истината  е,  че  той даже отхвърлял правото  на  частна  собственост.  За
сравнение, тъкмо отделните граждани са във фокуса на християнската политическа мисъл и това на
свой  ред,  категорично  формирало  гледните  точки  на  по-сетнешните  европейски  политически
философи като Хобс и Лок. Това е било, буквално казано, революционно нещо, защото ударението на
християнина върху индивидуализма е проява на ексцентричност в сравнение с другите култури. 

Свободата е друга идея, която просто не е съществувала вероятно в повечето човешки култури. В
повечето неевропейски езици даже не е съществувала дума за понятието „свобода.“

Не е чудно, че мнозинството от по-напредналите култури в тези страни са приемали робството,
имали са деспотично управление и за тях изразът „индивидуални човешки права“ е бил неразбираем.
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А  дотогава,  докато  състоянието  в  тези  държави  е  било  такова,  свободата,  която  има  решаващо
значение за появата на капитализма, е липсвала. Следователно, за да обясним появата на свободата и
раждането на капитализма в Европа, ние трябва първо да разберем как и кога европейците са създали
и възприели представи като: индивидуализъм, свобода и човешки права.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗМА
Сравнете трагедиите на  Шекспир с  трагедиите  на древните  гърци.  Както каза  Колин Морис:

„Едип не направил нищо, за да заслужи тъжния си край. Характерът му...наистина е бил неподходящ
за нещастията, които го сполетели и били причинени от съдбата, без оглед на личните му желания.“
Това не означава, че Едип не е направил грешки, но неговото престъпление не е било направено с
престъпно  намерение;  той  просто  се  оказал  жертва  на  съдбата  си.  За  сравнение,  Отело,  Брут  и
съпрузите Макбет не са били пленници на сляпа съдба. Както Касий казал на Брут (в една трагедия на
Шекспир): „Дефектът, скъпи Бруте, не е в нашите звезди, дефектът е в самите нас.“

Много неща са били написани за произхода на индивидуализма. Всички тези книги и статии
описват  неща,  които  са  научени  от  живота,  а  някои  от  тях  описват  почти  буквално  някакви
преживявания, но същевременно те са изненадващо двусмислени и пълни с намеци, вероятно поради
нежеланието  на  авторите  да  изразят  твърде  открито  своята  фундаментална  теза:  че  Западното
чувство  за  индивидуализъм  е  предимно  рожба  на  християнството.  Още  от  самото  начало
християнството е проповядвало, че грехът е личен проблем, че той не е преди всичко характерен за
групата, а всеки отделен човек е длъжен да се грижи за нейното или неговото лично спасение.

Може би най-голям принос за  християнското подчертаване на индивидуализма е  учението за
свободната воля. Ако, както е написал Шекспир, дефектът е „в самите нас,“ това е така,  защото ние
вярваме, че имаме възможността да избираме, както и отговорността да избираме доброто, а не злото.
За разлика от гърците и римляните, чиито богове забележимо били лишени от добродетели и не са се
засягали от злите дела на хората (освен когато хората не успявали да ги омилостивят по подходящ
начин), Богът на християните е съдия, който възнаграждава „добрите дела“ и наказва „греха.“  Тази
представа за Бога е несъвместима с фатализма. Да не се приема това твърдение, означава да казваме,
че Бог е виновен за собствените ни грехове – означава да твърдим, че Бог не само  ни наказва за
греховете, които сме извършили, но и че Той ни кара да ги извършим. Такава гледна точка не е в
съгласие с общата представа за Бога. Предупреждението: „Върви си и повече не извършвай грях“
(Коментар: Думи на Исус към прелюбодейката – виж Йоан 8:11. Д. Пр.) е абсурдно, ако ние сме просто
пленници на собствената си съдба. Обратното, християнството се основава върху учението, че хората
са били направени способни да избират и поради това носят отговорност за собствените си постъпки.
Св. Августин е писал многократно, че ние „притежаваме воля“ и че „последицата от това е, че този,
който иска  да  живее  праведно  и  благородно,  може  да  направи това.“  Това  твърдение  не  влиза  в
противоречие с учението, че Бог предварително знае какъв избор ще направим ние. Опровергавайки
твърденията на гръцките и римските философи, Августин твърдял: „Бог знае всички неща, още преди
те да са се случили, както и какво ще направим ние по собствената си свободна воля - каквото и да е,
което знаем и считаме че трябва да го направим, защото го искаме. Но ние не казваме, че всичко това
се дължи на съдбата. Ние не твърдим, че нещо ни е „писано“ да ни се случи.“ Въпреки, че Бог знае
какво ще решим да направим ние чрез свободната си  воля, той   НЕ   се намесва  ! Следователно от нас
зависи дали ще изберем добродетелта или греха. 

Гледните  точки  на  Августин са  били повтаряни като  ехо  от  много  поколения  християнските
мислители. Тома Аквински преповтаря казаното от Августин, че ученията, че хората са свободни да
правят морални избори и че Бог е всемогъщ, са напълно съвместими помежду си: „Човекът може да
управлява  и  насочва  собствените  си  постъпки.  Следователно,  човекът  участва  в  божественото
провидение не само чрез това, че е управляван, но и че самият той управлява.“

Наистина, векове по-рано Августин, в много свои текстове, е предчувствал прочутите думи на
Рене Декарт: „Мисля, следователно съществувам.“ Един от тези негови текстове е следният: „Но, без
никакво измамено представяне на образи или фантазии, аз съм напълно убеден, че съществувам и се
радвам за това. Уважавайки тези истини, аз не се страхувам от доводите на академиците, които казват:
„А какво ще стане, ако ти си заблуден?“ Защото, ако съм заблуден, това означава аз съществувам.
Защото  този  който  не  съществува,  не  може  да  бъде  заблуден;  а  ако  аз  съм  заблуден,  това  е
доказателство, че аз съществувам. Следователно, аз не съм и заблуден, когато казвам, че аз знам, че
знам. Защото, както аз знам, че съществувам, така също и знам, че аз знам.“Идеята за свободната воля
не  е  произлязла  от  християните.  (Цицерон  е  изказвал  твърдения,  които  донякъде  са  сходни  с
твърденията на Августин),  но за християните темата за свободната воля не е бил някакъв неясен
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философски  проблем,  а  е  бил  фундаментален  принцип  на  тяхната  вяра.  Следователно,  докато  за
обикновените  гръцки  или  римски  езичници,  които  са  вярвали  във  фатализма  (т.е.  в
предопределението на съдбата), въпреки уговорките на някои от древните философи, Исус поучавал,
че всеки човек се нуждае от изкупление за моралните си грехове, точно    защото те са погрешни  
избори.  Не  може  да  има  друго,  по-убедително  интелектуално  обяснение  за  личното  аз  и  за
индивидуалността.

ОТМЯНАТА НА СРЕДНОВЕКОВНОТО РОБСТВО
Появата  на  индивидуализма  не  само  подтикнало  самоизследването,  но  и  поражда  въпроси,

отнасящи се до границите на личната свобода. Ако ние сме уникални същества и ще бъдем съдени
според делата ни, извършени по свободната ни воля, какво е моралното задължение на християните
относно  свободата  на  друг  човек  да  действа?  Докато  бащите  на  църквата  размишлявали  за
последиците от свободната воля, особено след изчезването на Римската империя, те все по-силно се
чувствали в неудобно положение относно институцията на робството. 

За разлика от азиатските езици, в гръцкия и в латинския езици е имало думи за свобода и много
гърци и  римляни  считали,  че  те  са  свободни хора.  Но  тяхната  свобода  била  противоположна  на
положението на робите, защото по онова време свободата е била считане за привилегия, а не за право.

Платон бил против поробването на неговите сънародници (гърците), но определил на „варварите“
(чужденците)  роби  една  важна  роля  в  описанието  на  своята  идеална  република  –  те  щели  да
извършват цялата производствена дейност. Всъщност, изработените от Платон правила за правилно
отношение към робите били необикновено жестоки, защото той вярвал, превръщането на човека в роб
не се дължи просто на лошия му късмет, а че природата създава „робски хора,“ които не притежават
умствени способности или култура, за да вършат добри дела и поради това са годни само да робуват.
Платон предложил, че независимо от това, че робите са били подлагани на сурова дисциплина, за да
се предотвратят ненужните смутове, те не трябва да бъдат третирани прекалено жестоко. Както било
записано в неговото завещание, в стопанството на Платон имало и 5-ма роби.

От своя страна Аристотел отхвърлял предложението на софистите, че цялата власт трябва да се
основава върху силата, понеже така властта става безконтролна, а Аристотел осъждал политическата
тирания. Но в такъв случай как да се оправдае наличието на робството? Аристотел твърдял, че ако
няма роби, просветените хора няма да разполагат с достатъчно време, за да се стремят към вършенето
на добри дела и към изследването на мъдростта. Той се възползвал от биологичните твърдения на
Платон – робството е оправдано, защото робите са по-сродни с безсловесните животни, отколкото със
свободните хора. „От мига на своето раждане някои хора са белязани да бъдат подчинени, а други – да
управляват.“ След смъртта му се оказало, че сред личната собственост на Аристотел имало 14 роби. 

Упадъкът на робството започнало в края на съществуването на Римската империя,  като пряк
резултат от военната слабост на държавата. Нямало вече победоносни военачалници, които доставяли
огромен брой военнопленници на пазарите за роби. Тъй като броят на децата, раждани от жените-
роби в Рим бил много нисък, което се дължало на лишенията и липсата на достатъчно жени, броят на
робите бързо намалявал и много скоро недостигът на роби принудил земеделието и промишлеността
да ползват свободни работници.

След края на Римската империя, с успешните военни експедиции на новите германски царства,
робството възстановило главната си роля в производството. Въпреки, че никой не знае какъв е бил
броя на робите в Европа, например в 6-я век, те изглежда че са били много и отношението към тях е
било  още  по-сурово,  отколкото  в  предишните  векове.  В  юридическите  кодекси  на  различните
германски групи, които са управлявали след римските губернатори, робите са били приравнявани не с
другите хора, а с домашните животни. Въпреки това, няколко века по-късно, робството  било на път
към изчезване. 

Някои историци отричат, че даже  през средновековието робството е прекратено и твърдят, че не
се е случило нищо друго, освен една езикова промяна, при която думата „роб“ е била заменена с
думата „крепостник.“ Тук не историята,  а историците си играят с думите.  „Крепостниците“ не са
били движим имот; те са притежавали права и значителна степен на лична свобода. Женели са се за
този, за когото искали и семействата им не са били обект на продажба или разпръскване. Плащали са
рента  и  по този  начин са  контролирали сами  времето  си,  както  и  порядъка,  и  организацията  на
работата  си.  Ако,  както  се  случвало  на  някои  места,  крепостните  дължели  на  своя  господар  да
отработват определен брой дни през годината, това задължение било ограничено и повече приличало
на работата на наемни работници, отколкото на робство. Въпреки, че крепостните били привързани
към господаря чрез един дълъг списък от задължения, така и техният господар е бил привързан към
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по-висшия господар и така нататък по цялата линия,  защото наборът от взаимни задължения е бил
фундаменталната природа на феодализма.  (Коментар:  Така е било в  Западна Европа,  но не и в Русия,
където помешчика е имал почти неограничени права над крепостните селяни, продавал ги е заедно със селото,
в което живеят и там не е имало такива дълги списъци с взаимни задължения, нито пък е имало сила, която
да принуди помешчика да спазва задълженията си към крепостния селянин. Д. Пр.) 

Въпреки,  че  никой  не  твърди,  че  средновековните  селяни  са  били  свободни  в  съвременният
смисъл на думата свобода, те не са били роби и тази жестока институция по същество изчезнала от
Европа в края на 10-и век. Въпреки, че повечето сегашни историци са съгласни с това заключение,
стана  модерно да  се  отрича,  че  християнството има някакъв  принос  за  това.  Както казва  Робърт
Фозиер:  „Прогресивното  премахване  на  робството  в  никакъв  случай  не  е  дело  на  християните.
Църквата е проповядвала хората да се примиряват със съдбата си, обещавала е равенство на другия
свят  и  не е  изпитвала никакво угризение  да държи огромни стада от животни с  човешки лица.“
Джордж Дюби също отрича всякаква роля на църквата за слагане края на робството: „Християнството
не е осъждало робството; то просто му е нанесло недиректен удар.“ Сега е модерно да се счита, че
робството е  изчезнало,  защото се  превърнал непечеливш и остарял метод за  производство.  Даже
Робърт  Лопез  приел  тази  гледна  точка,  като  твърдял,  че  робството  е  престанало  чак  когато
технологичният  прогрес,  като  например  изобретяването  на  водното  колело  „превърнал  робите  в
ненужни  и  непродуктивни.“  Оттук  се  стига  до  извода,  че  края  на  робството  не  е  причинено  от
морално решение, а е породено от личната заинтересованост на част от елита. По същият начин се
обяснява и отмяната на робството в Западното полукълбо. Разбира се,  двете твърдения са в хармония
с Марксисткото учение,  но са в противоречие с икономическите реалности. Даже много по-късно,
когато избухнала Гражданската война в САЩ (1861), робството в южните щати е бил много печеливш
начин на производство. Същото е било вярно и за средновековна Европа.

Но достатъчно сме обсъждали това! Робството в средновековна Европа е премахнато единствено
защото църквата разширила обхвата на своето божествено влияние, обхванала и включила в редовете
си всички роби, а след това успяла да наложи забрана за превръщането на християните (и юдеите) в
роби.  В  контекста  на  средновековна  Европа,  тази  забрана  се  превърнала  във  всеобща  отмяна  на
робството. В началото църквата поддържала законността на робството, но с известна неопределеност. 

Вижте  най-цитираният  откъс  за  робството в Новия  Завет.  В Еф.  6:5,8  Павел поучава:  „Роби,
покорявайте се тези, които са ваши земни господари, със страх и трепет, в сърдечна искреност,
като към Христос...знаейки, че каквото добро нещо върши човек, той ще получи същото отново от
Господа, независимо дали е роб или е свободен“ (мой превод). Тези хора, които с огромно желание
цитират този откъс, много рядко продължават, за да цитират и следващия стих: „Господари, правете
същото на тях и се въздържайте да ги заплашвате, като знаете, че Този, който е както техен,
така и ваш Господар, е на небето и че в Него няма несправедливо отношение“ (Еф.6:9 – мой превод)
Това,  че  Бог съди хората по еднакъв начин, е фундаментално за  християнското послание :  всички
могат да бъдат спасени. Това е окуражило ранната църква да обръща робите към Христос и когато е
възможно – да откупува свободата им. Самият папа Каликстос (умрял през 223 ) е бил роб.

Докато съществувала  Римската  империя,  църквата  продължавала  да  подкрепя  законността  на
робството.  През  324  Християнският  Съвет  в  Гранжес  осъдил  всеки  човек,  който  насърчавал
броженията  сред робите,  което означава,  че  е  имало такива  насърчения.  Но напрежението между
християните, подкрепящи робството и християните, които твърдели, че в очите на Бога всички хора са
равни продължавало да расте и със загиването на Римската империя това напрежение станало още по-
силно, защото църквата продължавала да се разширява и все повече роби ставали християни, като
единствено не им позволявали да стават свещеници. Пиер Бонази обяснява това така: „Робът... е бил
кръстен и е имал душа. Следователно е недвусмислено ясно, че той е човек.“

След като робите били признати, че са хора и християни, свещениците започнали да призовават
господарите да освобождават робите си като „акт, достоен за похвала,“  който подпомагал спасението
на самите господари. Решения за освобождаване на много роби били записани в намерени завещания
от онова време.  Учението,  че  робите са  били хора,  а  не домашни животни,  има още една важна
последица:  смесените бракове. Въпреки, че са били незаконни в повечето държави в Европа, има
доста доказателства за смесени бракове още през 7-я век, обикновено между свободни мъже и жени-
робини. Най-знаменит от тези бракове се е случил през 649, когато Кловис ІІ, цар на франките, се
оженил за своята английска робиня Батилда. Когато Кловис умрял през 657, Батилда управлявала като
регент, докато най-големият й син станал пълнолетен.  Тя използвала властта си,  за да организира
кампания за спиране на търговията с роби и за освобождаване на робите. След смъртта й, църквата
канонизирала Батилда като светица.
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Към края на 8-я век Чарлз Велики или Чарлз І, цар на франките се опълчил срещу робството, а
папата и много други могъщи лидери на църквата подражавали на Света Батилда. В началото на 9-я
век епископ Агорар от Лион казал гръмогласно: „Всички хора са братя, всички се молят на един и същ
Бог  Отец:  робът  и  господарят,  бедният  и  богатият,  неграмотният  и  образованият,  слабият  и
силният...никой не е издигнат над другите...няма роб или свободен, но във всички тези неща и винаги
има само Христос.“ 

По същото време, абат Смарагд от Сейнт Мишел написал в едно писмо, адресирано до Чарлз
Велики:  „Най-милостиви царю,  забрани робството в царството си.“  Скоро след това  никой не се
„съмнявал, че самото робството е против божествения закон.“ И наистина, през 11-я век Св. Улфстън
и  Св.  Анселм  призовавали  за  премахване  на  последните  остатъци  от  робството  в  християнските
страни и скоро станало възможно да се каже, че „никой човек, никой истински християнин, в никакъв
случай не  би могъл оттук  нататък  законно да  бъде  считан,  че  е  собственост  на  друг  човек.“  Но
останали изключения, всяко от които било свързано с значителни връзки с Исляма. В Испания както
християнските, така и мюсюлманските армии продължавали да продават като роби военнопленниците
си и търговията с  роби,  в  която участвали и търговски фирми от северна Италия и мюсюлмани-
купувачи, упорито продължили робството до 15-я век, като открито не се подчинявали на църквата.
Броят на робите, продавани по този начин, бил малък. Те били купувани от славянските племена в
Кавказ (думата “slave” - „роб“ е изопачаване на думата „Slav” - „славянин.“) 

Някои  от  робите  били  съхранявани  като  луксозни  стоки  от  много  богати  италианци,  като
например Медичите, но повечето били изпращани в Исляма – на пазара в Египет робите били по-
скъпи от златото. Този остатък от търговията с роби периодично бил осъждан от местните свещеници
и  бавно  изчезвал,  за  да  се  появи  отново  в  пълния  си  блясък  в  Новия  Свят.  Църквата  реагирала
енергично и през 16-я век били издадени една поредица от гневни папски були против робството в
Новия Свят, но в тази ера папите не притежавали сериозна светска власт и тяхното противопоставяне
се оказало безплодно.

Теологичното заключение е, че робството е било считано за грях само от християните (въпреки,
че някои ранни юдейски секти също са отхвърлили робството).  Тук също може да бъде видяно как
работи принципът на теологичния напредък, защото той прави възможно теолозите да предлагат нови
тълкувания,  без те да бъдат обвинени, че разпространяват някаква ерес.  Както отбелязах,  другите
големи религии са силно ориентирани към миналото, че по принцип историята върви към упадък и
всяко последващо поколение ще прави повече грешки от предишното.

Будизмът,  конфуцианството,  хиндуизма  и  даже  мюсюлманите  забраняват  на  своите  вярващи
възможността да твърдят, че мъдрите хора или светците в миналото може да са имали неточно или
ограничено разбиране на религиозните истини. 

И докато е било в реда на нещата християнските теолози да поправят разбирането на Св. Павел за
Божията  воля  относно  робството,  такива  поправки  са  били  (и  са)  изрично  забранени  в  другите
световни религии, където опитите за поправки са възприемани като ерес.   Втори фактор е,  че  от
големите световни религии единствено християнството е отделяло сериозно и постоянно внимание на
човешките права, като противоположност на човешките задължения. Казано по друг начин, другите
големи  религии  са  свеждали  до  минимум  индивидуализма  и  са  поставяли  ударението  върху
задълженията. Рут Бенедикт много уместно е казал, че другите религии са култури на срама, а не
култури на виновността. 

Обърнете внимание, че в езика на които са написани техните Писания даже не съществува  дума
за „свобода“ - включително в иврит. А що се отнася до Исляма, в него има уникално непреодолима
бариера за теологично осъждане на робството: Мохамед е купувал, продавал, пленявал и притежавал
роби. Той съветвал, че към робите трябва да има добро отношение: „Хранете ги с това, което ядете
самите вие и ги обличайте с вашите дрехи...Те са хора на Бога като вас и бъдете милостиви към тях.“
Мохамед освободил няколко свои роби, осиновил един от тях като свой син и се оженил за една
робиня. Коранът учи, че е грях да „склоняваш твоите момичета-робини към проституиране“ (24.33), и
че човек може да получи опрощение за това, че е убил друг вярващ мохамеданин, за да освободи
някой роб (4.92). 

Предупреждението и примерът на Мохамед вероятно често пъти са облекчавали състоянието на
робите в Исляма,  за разлика от живота на робите в Гърция и Рим. Но фундаменталната морална
оценка на институцията на робството не се поставяла под съмнение. Християнските теолози са били в
състояние да търсят истината за правилното разбиране на  библейското приемане на робството, но те
може би нямаше да могат да правят това, ако Исус е бил собственик на роби. 
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Това, че Мохамед е притежавал роби, е принуждавало мюсюлманските теолози да осъзнават, че
никакви интелектуални усилия не могат да заличат този факт, даже и да са искали да направят това.

Ако  успехът  на  Запада  се  основава  върху  победите  на  религията,  тогава  възхода   на
християнството със сигурност е едно от най-важните събития в историята на Европа. Църквата е дала
непоколебимо  свидетелство  за  силата  на  разума  и  за  възможността  за  напредъка  –  за  водещият
принцип, че „един ден ние ще.“ И така, един ден ние сме го направили. 

Изпълнението на това обещание не се е бавило дълги векове на незнание и суеверие, както се
твърди в лъжливите легенди за  „Мрачната епоха.“  Бързият интелектуален и материален напредък
започнал  веднага,  след  като  европейците  избягали  от  задушаващата  хватка  на  римското
потисничество и погрешния гръцки идеализъм.

Глава 2

Средновековен напредък: технически, културен и религиозен

   
ТЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
Нововъведения в производството
Нововъведения във войната
Нововъведения в земния транспорт
НАПРЕДЪК ВЪВ ВИСШАТА КУЛТУРА
ИЗОБРЕТЯВАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА
За капитализма
Възникване на религиозния капитализъм
Добродетелите на работенето и на пестеливостта
КАПИТАЛИЗЪМ И ТЕОЛОГИЧЕН НАПРЕДЪК
Първоначално християнско противопоставяне на кредитирането и теология 
на печалбата, основаваща се на справедливата цена и на законната лихва
ИСЛЯМЪТ И КРЕДИТИРАНЕТО

Християнската привързаност към разума и напредъка не е била само на думи; след залеза на
Римската империя тази привързаност стимулирала появата на епохата на необикновени изобретения и
нововъведения.  За  да  оценим  това  забележително  постижение  е  нужно  да  опровергаем  една
неправдоподобна лъжа, която дълго време създава невярно познание за историята ни.

През изминалите 2-3 века всеки образован човек е знаел, че от края на Римската империя до
началото  на  15-я  век  Европа  е  била  потопена  в  така  наречената  „Мрачна  епоха“  -  векове  на
неграмотност, суеверие и нищета – от която тя била внезапно и почти „по чуден начин“ спасена първо
чрез Ренесанса, а след това от Просветлението. Но нещата не са се случили по този начин. По време
на  „Мрачната епоха“ европейската технология и наука настигнали и изпреварили останалата част от
света. Представата, че по времето на  „Мрачната епоха“ Европа е била  в упадък  е измама, създадена
от антирелигиозните и злобни врагове на католицизма през 18-я век, които били твърдо решени да
отстояват културното превъзходство на тяхната собствена епоха и подсилвали твърдението си чрез
оклеветяването  на  предишните  векове,  които  –  според  думите  на  Волтер  –  били  „време,  когато
варварството, суеверието и невежеството покривали лицето на земята.“ (Коментар: А това си е чиста
кражба на  чужди постижения.  Д.Пр.) Подобни твърдения  били повтаряни толкова  често  и  толкова
единодушно,  че  доскоро  даже  речниците  и  енциклопедиите  приемаха,  че  „Мрачната  епоха“  е
исторически факт. Някои автори даже считаха, че хората, които примерно са живели през 9-я век, са
описвали времето през  което са  живели като време на  изостаналост  и суеверие.  За  щастие,  през
последните няколко години тези представи бяха толкова категорично опровергани,  че даже някои
речници и енциклопедии започнаха да добавят думите „измислена“ или „въображаема“ към израза
„Мрачната епоха.“ За нещастие, този мит се е просмукал толкова дълбоко в нашата култура, че даже
повечето от учените продължават да приемат като исторически доказан факта, че според думите на
Едуард Гибон „след падането на Римската империя е дошло времето на триумфа на варварството и на
религията.“ Отчасти причината за това е, че никой не е предоставил правилно обобщение на това,
което наистина се е случило през Средновековието.
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Целта на тази глава е да запълни тази празнота – да покаже, че когато Римската империя се
разпаднала, „милиони данъкоплатци били освободени от едно парализиращо потисничество“ и тогава
започнали  да  се  появяват  много  нови  технологии,  които  били  бързо  и  повсеместно  използвани,
вследствие  на  което  обикновените  хора  започнали  да  живеят  доста  по-добре  и  след  вековете  на
упадък под властта на Рим, броят на населението започнал отново да расте. Произвеждащите класи
вече не били принуждавани насила да издържат астрономическите разходи на римския елит или да
изграждат огромни паметници за задоволяване на егото на императорите, или да издържат огромни
армии, чиято задача е да държат много колонии в робско подчинение на Рим. 

Вместо това, сега човешките усилия и изобретателност били насочени към търсене на по-добри
методи  в  земеделието,  животновъдството,  в  корабоплаването,  за  транспортиране  на  стоките,  за
изграждане на църкви, за откриване на нови оръжия и методи за воюване, за образованието и даже за
свиренето на музика. Но понеже много векове по-късно примерите за класическото гръцко и римско
великолепие продължавали да стоят в развалини, много интелектуалци били подтикнати да тъгуват за
загубата на тези „велики цивилизации.“ Много хора, които са били напълно наясно, че това величие е
било платено с огромната цената на човешките страдания, са били доста склонни даже да зачеркнат
робството просто като „цената, която трябвало да бъде платена за това постижение.“

В много отношения падането на Римската империя било оприличавано с завладяването на някой
град от неприятелите, но не и на цивилизацията. През 2-я век населението на Рим наброявало близо 1
мил. души; през 8-я в Рим живеели по-малко от 50 000 души; а през 1377, когато папата преместил
отново своя двор там, връщайки се от пленничество в Авиньон, в Рим живеели около 15 000 души.
Въпреки, че градското население намаляло и в някои други части на Европа, в Италия намалението на
градското население било по-ограничено и скоро отново започнало да расте  (даже по времето на най-
големия възход на Римската империя, освен Рим е имало само няколко няколко по-големи градове –
Милано и Капоа са имали по около 30 000 жители). Вярно е разбира се, че успоредно с намаляването
на броя на жителите в Рим, империята се  разпаднала на много съставни части.  Но това би било
трагедия,  само  ако  човек  се  възхищава  от  прахоснически  управници,  “латини,“  което  според
буквалният превод означава - „крадци,“ и от заниманията на богатите безделници.

Казано  напълно  откровено,  в  продължение  на  твърде  дълго  време,  твърде  много  историци
приличаха на наивни туристи,  удивляваха се със зяпнали уста на паметниците,  на дворците и на
очевидните разхищения в Рим (или в Атина или Истанбул) и правеха оскърбителни сравнения между
тези  „космополитни“  градове  и  „провинциалните“  общества,  каквито  са  били  средновековните
търговски градове. По някакъв начин, въпреки че са били хора със скромни материални възможности,
тези учени винаги изглежда са си представяли, че те са част от елита, а не от мрачните бедняшки
маси. Много по-добре щеше да е, ако те копнееха да са жители на някой скучен средновековен град.

А може би градът не е бил толкова скучен. Освободена от хватката на тираните, така наречената
„Мрачна  епоха“  е  станала  свидетел  на  необикновен  взрив  от  нововъведения  в  технологията  и  в
културата. Някои от тези нововъведения имат европейски произход, а други са донесени от Азия. Но
най-забележителното  за  „Мрачната  епоха“  е  начинът,  по  който  новите  технологии  бързо  били
разпознавани и широко били разпространявани, както би могло да се очаква от една култура, която е
доминирана  от  вярата  в  напредъка  –  припомнете  си  възхвалата  на  Августин  за  „бликащата
изобретателност. А нововъведенията не са се ограничавали само в областта на технологията; имало е
забележителен напредък в областта на висшата култура – в литературата, в живописта и в музиката.
Нещо повече, новите технологии вдъхновявали появата на нови организационни и административни
форми, връхната точка на които е била раждането на капитализма в рамките на големите манастирски
стопанства. Това на свой ред породило извършването на цялостна теологична преоценка на моралните
изводи  за  търговията  –  водещите  теолози  отхвърлили  предишните  доктринални  неодобрения  за
печалбата и даването на пари на заем с лихва, като по този начин узаконили главните елементи на
капитализма.  Защото,  освен  че  тези  развития  са  били  от  огромна  историческа  важност,  в  много
отношения те са изиграли ролята на „тайна революция,“ както толкова уместно я описва Р. У. Саутърн
– тайна в смисъла, че ние не знаем кой какво е открил или в много случаи – даже къде или кога точно
повечето от тези постижения са били постигнати. Но това, което знаем е, че те скоро дали възможност
на Запада да изпревари останалата част от света.

ТЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
Цъфтежът на изобретенията след загиването на Римската империя демонстрира принципа,  че

деспотичните държави обезкуражават и даже спират напредъка. Защо фермерите биха се стремили да
изобретят или да възприемат някаква нов или по-добър метод в земеделието, ако цялата допълнително
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произведена  продукция  ще  им  бъде  отнета?  Кой  би  реинвестирал  печалбите,  за  да  разшири
производството,  ако  то  може  изцяло  да  им  бъде  отнето  от  благородниците?  Изобретенията  и
нововъведенията  имат  склонността  да  се  случват  само  там,  където  собствеността  е  защитена  от
отнемане или защото държавата е разстроена или защото силата й е намаляла. Забележителната епоха
на  обновленията,  които  се  случили  по  време  на  политическата  династия,  която  се  появила  след
падането на Рим, е била само генерална репетиция на онова, което предстояло да се случи и също
дало шанс за бързи нововъведения и последващата поява на капитализма.

Поради това е уместно да скицираме размерите на технологичните нововъведения през ранното
Средновековие. Нововъведения могат да бъдат обособени в 3 отделни групи: нововъведения, които
повишили  производствените  възможности;  които  били  използвани  предимно  за  воюване;
нововъведения в областта на  транспорта.

Нововъведения в производството
Може  би  най-голямото  достижение  на  „Мрачната  епоха“  е  било  създаването  на  първите

икономики,  които основно  не са зависели от човешката сила.  Римляните знаели как да използват
енергията на течащата вода, но не виждали смисъл на правят това, тъй като не е имало недостиг на
роби, които да извършват нужните работи. Защо един римски благородник би трябвало да харчи пари
за да се изгражда бент и специален канал с преливник, и водното колело, което да върти камъните, с
които зърното се смила и превръща в брашно, когато той е имал много роби, които са разполагали с
достатъчно време и сили, за да въртят мелницата с ръцете си? Но след края на Римската империя
положението се променило. Една инвентаризация,  извършена през 9-я век установила,  че 30% от
именията по поречието на река Сена в района на Париж са притежавали воденици, повечето от които
се  намирали  в  църковни  имения.  Когато  през  1086  Уилям  Завоевателят  заповядал  да  съставят
Domesday  Book  (Коментар:   Domesday  Book  е  най-старият  документ  от  инвентаризация  на  всички
стопанства по онова време в Англия и в част от Шотландия. Пратеници на царя посетили всяко имение и
направили пълен опис на площта на притежаваната земя, на домашните животни, стойността на имението
и други данни. Това е много важен исторически документ. Д. Пр.),  този предшественик на съвременното
преброяване  се  установило,  че  в  Англия  е  имало поне  5624  воденици,  или по  една  на  всеки  50
семейства.  От другата страна на Ламанша през 12-я век,  в Тулуза била създадена една компания,
носеща името Société du Bazacle,  която предлагала акции на една верига воденици, построени по
течението на река Гарона. Акциите се продавали свободно, което дало основание на Джийн Гимпел да
предположи,  че  това  акционерно дружество може би е  най-старата  капиталистическа  компания  в
света.  Един век по-късно водениците станали толкова важни, че  в  центъра на Париж,  край Сена,
имало 68 воденици в един отрязък с дължина по-малко от 1 миля, което означава, че на една воденица
са се падали средно по 23,5 метра от брега на реката!

Водениците на Сена и Гарона, където всъщност са повечето от първите воденици, са били от
вида с долно задвижване на водното колело – водата е минавала в долната част на водното колело и
силата за задвижването на колелото се е осигурявала изцяло от енергията на течението на водата в
реката или в потока. Много по-голяма задвижваща сила може да се впрегне за въртене на водното
колело, ако водния поток се подава към горната част на колелото чрез улей, който прилича на водопад,
удряйки връхната част на колелото,  защото в този случай за създаване на силата на въртене,  към
скоростта на потока се добавя и теглото на  водата. Поради това, с изключение на много редки случаи,
за строителството на такива воденици се изисквало наличието на бент или на язовирна стена. Никой
със сигурност не знае кога е започнала употребата на водни колела с горно подаване на водата. В
документите от 14-я век се говори много за тях, но като се има предвид, че бентове и язовири са се
изграждали много по-рано, това би следвало да се отнася и за изобретяването на водните колела с
горно  подаване  на  водата.  Въпреки,  че  понякога  бентовете  са  изграждани  като  защита  против
наводненията, даже сега тяхната основна задача е да съхранят водата и да използват нейното тегло и
налягане за произвеждане на енергия. Поне за 12-я век се знае, че тогава са били изградени някои
много големи язовири – например, дължината на язовирната стена на язовира край Тулуза е била 43
метра и се е състояла от огромни дъбови греди със заострен долен крой, забити в дъното на реката, за
да оформят челна стена с височина до 3 метра и зад нея втора по-ниска подобна стена, разположена
на известно разстояние,  а  пространството между двете стени е било запълнено с  камъни и земя.
Различни  по  форма  колянови  валове  и  зъбни  предавки  се  закрепвали  към  водното  колело,  за  да
увеличат произвежданата енергия и да превърнат въртеливото движение във възвратно-постъпателно
(каквото е движението на буталото в цилиндъра). Приблизително по същото време силата на водата
започнала да бъде използвана за рязането на греди и камъни, за въртенето на стругове и грънчарски
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колела, за заточване на ножове и мечове, за валяне на платове, за коване на метал, за изтегляне на
жици и за разбъркване на целулозна каша за направата на хартия.  Относно последната употреба,
Джийн Гимпел  отбелязва,  че  производството  на  хартията  (която  в  продължение  на  около хиляда
години  се извършвало с ръце и крака, така както било изобретено в Китай и после било възприето от
арабите, веднага било механизирано, щом стигнало до средновековна Европа през 13-я век. „Хартията
е обиколила целия свят, но нито една култура или цивилизация по пътя й не се опитала да механизира
производството й“, единствено средновековна Европа е направила това.

Но не само бързото разпространение, подобрение и пригаждането в процеса на използването на
силата на водата за различни цели е било отличителна черта на „Мрачната епоха.“ Средновековна
Европа  бързо впрегнала  в  работа и  силата  на вятъра.  Великите  напоителни империи на Средния
Изток и Азия се облагодетелствали от напояването на нивите си. Средновековна Европа увеличила
много земеделската  си  продукция  чрез  изпомпване  на  вода,  с  цел  отводняване  на  потенциалните
обработваеми площи. Така били създадени огромни земеделски райони в Белгия и Холандия, които по
времето на Римската империя били неизползваеми, защото били заливани от морето. Тези поля били
възстановени  чрез  използването  на  хиляди  вятърни  колела,  които  денонощно  задвижвали  водни
помпи през по-голямата част от „Мрачната епоха.“ Вятърните колела се разпространили още по-бързо
от водните колела, защото навсякъде духал вятър. За да използват напълно силата на вятъра, даже
когато той променял посоката си, средновековните инженери изобретили вятърни колела, които били
монтирани на един стълб, което им позволявало да се въртят според промяната на посоката на вятъра.

В края на 12-я век в Европа имало толкова много вятърни колела, че собствениците започнали да
се  съдят  в  съда  помежду  си  за  блокиране  на  техния  вятър.  Понеже  не  били  задоволени  от
постигнатото,  средновековните  европейци  насочили  вниманието  си  към  по-пълното  използване
силата на конете – в буквалния смисъл.  Нито римляните, нито другите цивилизации преди тях са
знаели как най-ефективно да впрягат конете. Преди европейците да се научат по-добре да правят това
през  „Мрачната  епоха,“  конете  били  впрягани  така,  както  се  впрягат  воловете.  За  да  избегне
задушаването си в такъв хомот, конят бил принуден да изкривява шията си и да държи главата си
наклонена назад  и така можел да тегли само леки товари.  Тъй като били напълно наясно с този
проблем,  римляните  го  разрешили  чрез  закон.  Наказателният  кодекс  на  Теодосиан  определял
сериозни наказания за всеки, който впрегне кон, за да влачи товар, по-тежък от 500 кг (измерено в
съвременните мерни единици.) 

А по време на „Мрачната епоха“ започнали да използват здрав, добре подплатен хамут, който
поставял  правилно  товара  върху  раменете  на  коня,  а  не  върху  неговия  врат  и  това  му  давало
възможност да тегли много по-тежък товар,  отколкото може да влачи един вол и  то с по-голяма
бързина.  След  внедряването  на  конския  хамут,  европейските  земеделци  бързо  престанали  да
използват  волове  и  започнали  да  използват  коне,  което  довело  до  огромно  увеличение  на
производителността – на ден конят можел да изорава два пъти по-голяма площ отколкото един вол.

Чак след залеза на Римската империя европейците изобретили подковите,  които заковавали с
гвоздеи в копитата на конете, за да ги предпазят от изтриване и разкъсване, което преди това често
пъти  ставало  причина  неподкованите  коне  да  окуцеят.  Римляните  правили  опити  да  поставят
различни видове сандали на конете (Нерон направил сребърни сандали), но те падали от краката на
коня даже когато вървял или бягал в тръс. Сега, чрез поставянето на железните подкови, които били
здраво закрепени, конете много по-рядко окуцявали  и можели по-ефективно да забиват копитата си в
почвата, за да теглят товара по-добре.

След  като  намерили  по-продуктивен  заместител  на  вола,  средновековните  европейци  бързо
изобретили  тежък,  монтиран  на  колелета  плуг,  за  да  подобрят  производителността  на  своята
плодородна, но много глинеста почва. До началото на 6-я век, орането на земята се извършвало с така
нареченото драскащо рало, което представлявало множество заострени пръти, подредени един след
друг. Драскащият плуг прави плитки бразди в почвата, но не обръща долния слой на браздата, за да го
извади на повърхността и той да бъде заменен от горния слой. Така този плуг само „бранувал или
грапел“ почвата,  но след такова оране почвата  между две съседни бразди оставала необработена,
което често пъти налагало орането да бъде повторено, но този път в напречната посока. Може би този
метод е бил достатъчен за сухите почви, каквито са почвите в Италия, но не е много подходящ за
обработване на тежките, често пъти прекалено влажни почви в повечето места в Северна Европа.

За  обработване  на  тези  почви  се  налагало  да  се  използва  много  тежък  плуг,  с  тежко  рало
(режещата част), който да изкопава дълбока бразда. Към това рало се добавяла втора, разделяща част,
под ъгъл,  за  да  отрязва  срез  от  торфа,  който след това  се  обръща чрез  допълнителна  обръщаща
приставка върху първия слой от почвата. Накрая на този плуг поставили колела, за да се облекчи
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преместването му от една нива до следващата и за да стане възможно да се регулира дълбочината на
изораваната  бразда.  Така  се  случило  чудото!  Земите,  които  римляните  въобще  не  можели  да
обработват, внезапно се превърнали в много плодородни и даже там, където дебелината на почвения
слой  бил  по-тънък,  получената  реколта  се  оказала  двойно  по-голяма,  само  чрез  подобряване  на
орането.  Тези невероятни подобрения в продуктивността  на земеделието толкова много намалили
нуждата  от  работници  в  земеделието  и  увеличили  добивите,  че  облекчили  много  създаването  и
изхранването на малките, и на големите градове.

Освен  отглеждане  на  жито  и  други  култури,  в  началото  на  „Мрачната  епоха“  фермерите
започнали  да  отглеждат  и  риба.  В  ограничени  размери  това  се  правело  и  по  време  на  Римската
империя, но този вид производство рязко нараснало през 8-я век, когато църквата забранила яденето
на месо в петъчните дни и в през дългите периоди на постите (по това време това означавало през
повече от 150 дни в годината.) Понеже рибата не била считана, че е месо, навсякъде в Западна Европа
започнал  да  се  строят  изкуствени  езера,  много  от  които  се  специализирали  в  отглеждането  на
определени видове риби или за поддържане на живота на някои биологични същества. Накрая за тази
цел започнали да използват даже пълните с вода защитни ровове на крепостните стени. 

Стопанствата на манастирите, особено стопанствата на цистерсианците, били особено активни в
отглеждането на рибата, тъй като на много от монасите им било забранено въобще да ядат месо.
Някои манастири построили толкова много езера и изкуствени водоеми за отглеждане на шарани и
пъстърви, че продавали прясна риба на всеки в околността. Благородниците също били много активни
в отглеждането на риба: Уилям Завоевателят притежавал голяма и сложна система от езера, построена
в Йорк през 1086, която снабдявала английския кралски дворец в продължение на векове. След време
находчиви фермери открили, че дъната на техните рибни езера са покрити с много плодоносна почва
поради отделяните от рибите екскременти, поради което през период от няколко години те изпразвали
водата  от  езерата,  засаждали в  тях  жито или други култури,  събирали изобилна реколта  и  после
отново ги пълнели с вода и с риба.

Фермите били основният източник на риба в цяла Европа до момента, в който били създадени
флотилии от рибарски кораби, които ловели риба в Северно и в Балтийско морета от около 12-я век. 

Способността  на средновековното земеделие да произвежда излишъци се увеличила много и
чрез въвеждането на системата за използване на земята, наречена „Трите ниви.“ Според тази система,
обработваемата земя във фермата се разделяла на 3 участъка: единият се засаждал с есенни култури,
като например жито; вторият – пролетни култури, като например овес (който станал много важен за
изхранването на конете), бобови култури (грах и фасул) и зеленчуци; третият участък оставал незасят.
През  следващата  година  в  незасятият  участък  засаждали  есенни  култури;  на  участъка,  в  който
миналата година били засадени есенни култури, сега засаждали пролетни, а третия участък оставал
незасят и така всяка година схемата  продължавала да се  върти по същия начин.  (Преди ерата на
изкуствените  торове,  нивата  трябвало  често  пъти  да  остава  незасята,  за  да  се  възстанови
способността на почвата да ражда.)  Системата „Трите ниви“ се появила през 8-я  век,  била бързо
възприета и толкова масово се прилагала, че през 19-я век много историци погрешно счели, че тя е
измислена  още  по  време  на  Римската  империя.  Но  римляните  са  познавали  само  системата  за
земеделие  „Двете  ниви“,  защото не  знаели,  че  бобовите  култури подпомагат  възстановяването на
почвата (тъй като я обогатяват с азот) и поради това не се налага нивата толкова често да се оставя
незасята. Поради това, по тяхно време всяка година половината от земята оставала незасята, докато
при системата „Трите ниви,“ ежегодно незасята оставала 33 % от обработваемата площ.

През „Мрачната епоха“ европейците не само се хранели много по-добре отколкото през Римската
епоха, но били и по-здрави, по-енергични и вероятно – по-интелигентни. Използването на незасятите
площи като пасища за овцете имало огромен положителен ефект в средновековието, а след това и в
ранния етап на капиталистическите икономики. „Оборският тор имал много висока цена, защото бил
рядък и скъп продукт и от който нищо не трябвало да се пилее.  Овцата била най-благословената от
всички домашни животни.“

Овцете осигурявали мляко, масло, сирене и месо. От кожата им правели пергамент, върху който
преписвачите преписвали книги. Но най-важното било, че овцете осигурявали вълна. Тъй като имало
голямо търсене на вълнени дрехи през Средновековието, овчето руно било основен суров материал за
производството.  Производството на  вълнени дрехи господствало в  ранния  етап на  капитализма и
производителите на дрехи в Италия и Фландрия  (Коментар:  Фландрия -  Северната част на сегашна
Белгия.) ежегодно преработвали милиони бройки овчи руна.

Разбира се, това ни отвежда до една друга основна област на средновековното нововъведение –
производството на дрехи. Преди средновековните европейци да изобретят тъкачите станове, които се
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задвижвали чрез педали, задвижваните от водно колело тепавици, предачните колела и машините за
чепкане на вълната  с  метални зъбци,  производството на  дрехи се извършвало изцяло чрез  тежък
ръчен  труд  и  в  много  ограничен  обем.  Единствено  механизирането  на  производството  на  дрехи
позволило  израстването  на  големите  центрове  за  производство   на  дрехи  и  на  индустрии,  които
изиграли ролята на основен двигател в търговията и поради това – във финансите.

В допълнение към технологиите, която използвали директно в различните видове производства,
средновековните  европейци  се  възползвали  от  три  изобретения  с  огромно  непряко  значение:
комините, очилата и часовниците. 

Римските сгради нямали отопление. В тях нямало камини, печки или фурни, защото никой не
бил измислил ефикасен начин за извеждане на пушека от помещението. В своите колиби и бордеи
римските селяни се скупчвали около открит огън, а пушека излизал навън през голям отвор в покрива
над  огнището,  през  който  вътре  влизала  дъждовната  вода,  снега,  вятъра  и  студа.  В  къщите  на
римските граждани даже нямало отвор в покрива и те готвели на мангали, в които горели дърва или
дървени въглища, а на димът просто му се позволявало да се концентрира вътре в помещението.
Изсмукването на въздуха от помещението се избягвало, защото в сградите постоянно имало течения
на въздуха, понеже на прозорците нямало стъкла, а вместо тях поставяли висящи завеси, направени
от плат или от кожа.

Но  ако  цезарите  са  се  навличали  с  дрехи  против  студа  или  понасяли  дима,  който  идвал  от
кухните им, средновековните европейски селяни, както и благородниците, скоро се научили да живеят
много по-добре. Те изобретили комина и камината, с които даже буйно горящия огън не пълнел стаята
с дим. Нито пък те били принуждавани да живеят в къщи, в които духа отвсякъде. След като накарали
димът  да  се  издига  безвредно  нагоре  през  комина,  хората  от  „Мрачната  епоха“  ядели  по-добре
сготвена храна, дишали много по-чист въздух и живеели в много по-топли домове през зимата.

Факт от човешката биология е, че още от детска възраст много хора имат увредено зрение и че
зрението на повечето от другите хора започва да отслабва, когато достигнат до средна възраст. Преди
изобретяването  на  очилата,  огромната  част  от  работещите  възрастни  хора,  особено  занаятчиите,
имали огромни затруднения при извършване на работата си. Поради това, изобретяването на очилата
в  северна  Италия  през  1284  оказало  огромно  влияние  върху  производителността.  Докато  нямало
очила,  огромен брой средновековни занаятчии ставали непотребни, когато навършели 40 годишна
възраст.  А с  появата  на  очилата  тези  хора  не  само можели да  продължат  да  работят,  но  поради
натупаният опит, периодът на тяхната най-голяма производителност все още не бил настъпил.

Не  само  това,  но  и  много  други  дейности  били  много  облекчени  чрез  употребата  на
увеличителни лупи, даже от хора с прекрасно зрение. Тези дейности често пъти били недостъпни за
древните занаятчии. Не е удивително, че очилата се разпространили с удивителна скорост. Само един
век след тяхното изобретяване, масовото производство на очила се извършвало в работилници във
Флоренция и Венеция, където годишно се изработвали десетки хиляди  очила.  Въпреки това, през
1492, когато Христофор Колумб подготвял на първото си плаване, само в Европа е имало очила.

Неизвестно кога през 13-я век някой в Европа изобретил надежден механичен часовник. Скоро
след това единствено в Европа хората можели да кажат колко е часа. Луис Мюмфорд твърдял, че
„часовникът, а не парният двигател, е най-важната машина на индустриалната епоха,“ защото той
направил възможно точното планиране и координиране на дейностите. Първите механични часовници
били много големи, поради което цял град или махала имали само един (поставен на църквата или на
кулата на общинското училище) и поради това била създадена системи за биене на часовниковата
камбана, с цел да се съобщава точното време на цялото население.

Подобно на очилата,  в продължение на векове механични часовници е имало само в Запада.
Несъмнено в началото на 12-я век в Китай са били изработени няколко механични часовници, но
враждебността на мандарините към механичните приспособления е била толкова голяма, че скоро
заповядали часовниците да бъдат разрушени и до началото на съвременната епоха в Китай не е имало
часовници.

Има сведения, че през 1560 обществените часовници били премахнати в Отоманската империя
(както и в другите ислямски държави), защото те щели да придадат светски характер на времето. Не
само  Ислямът  не  искал  да  приеме  часовника:  До  началото  на  20-я  век  Източноправославната
църковната йерархия отказвала да позволи използването на всякакви часовници в техните църкви. За
щастие на Западна Европа, йерархията на римокатолическата църква няма резерви относно знаенето
на точното време през деня и монтирала големи часовници на църковните сгради. 

Това  са  само  някои  от  нововъведенията  и  изобретенията,  чрез  които  европейците,  които  са
живели през така наречената „Мрачна епоха,“ са подготвили плодоносните основи на капитализма.
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Много други неща могат да добавени към този списък, включително подобренията на повдигателните
кранове, скрипците и подемниците, напредъкът в минното дело, в металургията и в технологиите на
металообработването,  забележителните  подобрения  в  сеитбата  и  даже  изобретяването  на
градинарската  ръчна  количка.  Но  успехът  на  Европа  е  включвал  в  себе  си  много  повече  неща
отколкото  подобрените  методи  за  производство  и  по-високия  стандарт  за  живеене.  Европейците
изпреварили другите части на света и в начините на воюване

Нововъведения в начините на воюване
Преди  „Мрачната  епоха“  не  е  имало  тежка  кавалерия.  Кавалеристите  не  са  атакували,

препускайки в галоп, поставяйки цялата тежест на коня и ездача зад върха едно дълго копие. Те не
правили това,  защото нямали стремена и подходящо седло.  Без  стремена,  чрез  които да може да
балансира,  ездачът,  който  се  опитва  да  атакува,  насочвайки  хоризонтално  копието  си  срещу
противника, ще падне от коня. Способността на ездача да понася внезапни удари без да падне от коня
се увеличава изключително много чрез седло, което има подобна на круша изпъкнала част в предния
горен край на седлото и издигнат заден край на седлото, който е оформен така, че да обхваща част от
ханша на ездача. 

Не Рим или някоя друга войнствена империя е създала тежката кавалерия: техните кавалеристи
са яздели, седейки върху леки, почти плоски седла с подплънки или даже без седла и не са имали
стремена.  През  732 варварите-франки създали първата  тежка кавалерия:  покрити с  брони рицари
яздели огромни коне и галопирали с копия, насочени хоризонтално, обезопасени в своите седла с
високи облегалки, пъхнали ходилата си в стремената. Нападащите рицари, облечени в брони, са били
главният фактор по време на войната,  даже доста време след появата на артилерията.  Китайците
първи  са  използвали  прахообразния  барут,  но  те  се  задоволили  да  го  употребяват  само  за
увеселителни илюминации, както и като запалително средство. По-късно китайците измислили едно
недодялано  оръдие,  вероятно  по  същото  време,  когато  новината  за  този  китайски  експлозив
пристигнала  в  Европа,  някъде  около  1300  и  1310  година.  Но  докато  китайците  много  бавно
усъвършенствали оръдията, а после малко ги използвали и не успели да приложат тази технология за
създаването на пушки и пистолети, в Европа използването на артилерията започнало веднага – може
би за пръв път артилерията е била използвана в битката за превземането на Мец през 1324 год.

След като се озовало в ръцете на европейците, оръдието извършило революция във воденето на
войната. Благородниците вече не можели да се крият в своите замъци, защитени от всеки враг, който
не искал да се занимава с дълга обсада, а на бойното поле даже скъпите брони не осигурявали защита
от артилерийския огън. Оръдията се разпространили толкова бързо, защото технологията за тяхното
отливане  вече  съществувала  навсякъде  в  Европа  в  работилниците,  които  произвеждали църковни
камбани.

Средновековна Европа извършила големи открития в корабоплаването. Даже важността на тези
нововъведения за търговията вероятно надвишават важността на нововъведенията във въоръженията,
но без наличието на последните, първите нямаше въобще да са важни, защото само поради военните
им кораби, с които контролирали крайбрежните страни, европейците били в състояние за дълго време
да  монополизират  презокеанската  търговия  и  да  изградят  световни  империи.  Едно  от  първите
обновления  на  корабите  е  било  разполагането  на  корабния  рул  в  кърмата  на  кораба.  Гърците  и
римляните управлявали корабите си с управляващи гребла,  обикновено чифт – по едно от ляво и
отдясно в кърмовата част на кораба. Но в началото на 11-я век европейците монтирали един рул върху
ахтерщевен, разположен в кърмовата част кила на кораба, което повишило много маневреността на
кораба. За да облекчат използването на този рул на по-големите кораби, била създадена механични
връзки,  които  да  позволят  на  един  кормчия  да  управлява  кораба  даже  при  силно  вълнение  –
предшественик на машинното управление. Второто обновление е било в корабостроенето. Римските и
гръцките корабостроители изработвали корпусите на корабите чрез прикрепването на една дъска към
друга  посредством  изрязване  на  гнезда  в  двете  съседни  дъски,  в  които  след  това  поставяли
скрепителни  планки  и  така  оформяли  външната  обшивка  на  кораба,  към  която  после  отвътре
монтирали  поддържащите  напречни  ребра  и  надлъжните  греди.  А  средновековните  европейски
корабостроители първо монтирали скелета на кораба (ребрата и надлъжните греди), а после обшивали
този скелет с  надлъжни дъски чрез припокриване (като керемидите на покрива),  закрепвали ги с
щифтове  и  запълвали  (калафатели)  съединенията  с  калчища  и  зифт,  вместо  да  правят  сложни
съединения.   Чрез  тази  технология  се  изграждал корпус,  който не  бил толкова  здрав,  но  така  се
спестявал огромен обем квалифицирана работа и тя позволявала изработването на повече лодки и
кораби за същите пари.
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Третото обновление  било свързано  с  осъзнаването на  превъзходството на  барута  в  морските
сражения. Още от древността морските сражения с участието на галери представлявали сражения на
пехотинци, които се сражавали помежду си, намирайки се на палубите на два долепени един до друг
кораби. Поради това бойните галери били претъпкани с войници почти до границата на потъването.
След като оръдията били усъвършенствани до степента да се превърнат в точно стрелящо оръжие,
европейците много разумно разбрали, че е по-добре вражеските кораби да бъдат потапяни от известно
разстояние. Тази тактика довела до изумителната и окончателна победа над турците при Лепанто през
1571, която поставила край на господството на Турция като морска сила. Галерите на европейците не
само разполагали с повече на брой и по-мощни оръдия отколкото турските,  но и тяхната зона за
стрелба  напред  не  е  била  блокирана  от  висок  таран,  тъй  като  целта  на  европейците  е  била  да
изхвърлят турците във водата, а не да се блъскат с тарана в техните кораби. Изстрелвайки мощни
залпове напред, европейците унищожили войниците по палубите на турските галери още докато били
на дистанция от тях. За да отговорят на стрелбата, турците трябвало да спрат движението си и да
застанат с борд към европейците и по този начин представлявали още по-голяма и удобна цел за
европейците.

Но може би най-важното морско средновековно нововъведение е  бил корабът със закръглена
подводна част (галерите са имали плоски дъна), който бил висок, с две крепостни кули - в носа и с
кърмата, с няколко мачти и сложна система от платна, някои от които – квадратни, а други „латински“
(с триъгълна форма). Най-ранните кораби със закръглена форма били наричани с името „ког“ и се
появили за пръв път през 13-я век. Когът не се задвижвал с гребла, а бил истински ветроходен кораб,
който е годен да извършва дълги пътувания, натоварен с тежки товари. Снабден с мачти и такелаж
като боен кораб, корабът със заоблено дъно и неговите наследници можели да бъдат въоръжени с
голям брой големи оръдия – в последния етап на усъвършенстването си когът имал до три оръдейни
палуби,  разположени  една  над друга.  Това  позволило  на  хората  от  „Мрачната  епоха“  да  получат
достъп до откритите морета и океани, корабите вече не били принудени да плават близо до брега или
да плават само в затворени морета, като например в Средиземно море. Наистина, тези големи кораби
дръзвали да плават през зимата, нещо, което в миналото капитаните на галерите не искали да правят, а
плаванията през зимата значително увеличили печалбите от експлоатацията на всеки кораб.

Но въпреки, че корабите със заоблено дъно вече не били принудени да плават близо до брега, те
все още използвали отличителни белези по бреговете, за да се ориентират къде се намират. Тогава се
появил компасът. Твърдението, че магнитният компас е дошъл от Китай през мюсюлманския свят  в
Европа, не е вярно. Компасът е бил изобретен поотделно както в Китай, така и в Европа, вероятно
през  11-я  век.  Китайците  се  задоволили  с  един  много  несъвършен  компас,  който  се  състоял  от
намагнетизирана игла, която плавала в течност и им позволявал да определят посоките „север – юг,“
от  което  основно  се  интересували  при  извършване  на  магически  ритуали.  Всъщност,  китайците
започнали да използват компаса в корабоплаването много по-късно от европейците. 

За разлика от тях, скоро след като открили компаса с плаващата игла, средновековните европейци
добавили циферблат на компаса, а после и мерник, което позволявало на моряците не само да знаят
коя е северната  посока,  но и да определят точно посоката,  в  която самите те  се  движат.  Сега те
можели да планират точните посоки на всяко свое движение. Струпването на писмени сведения за
това  ново  изобретение  в  един  отрязък  от  времето  показва,  че  само  за  няколко  години  то  се  е
разпространило сред моряците от Италия до Норвегия. След като се сдобили с компаса, европейските
капитани  започнали  да  създават  карти,  на  които  отбелязвали  посоките,  отчетени  по  компаса  за
пътуването от едно пристанище до следващото. Това им дало възможност да плават безопасно, когато
небето е облачно и те не могат да видят звездите, за да определят местоположението си. Ако нямаше
компас, Колумб не би могъл да плава, нито пък другите биха могли да минат след това по неговия
маршрут. 

Пътят до достигането до всички тези забележителни открития може да бъде проследен и ще се
види, че той започва от християнската убеденост, че напредъкът е задължение, което ни е дадено от
Бога и е последица от дарът на разума. Фундаментална клауза от християнската вяра е увереността,
че винаги ще бъдат откривани нови технологии и техники. Поради това нито един епископ или теолог
не е осъдил или изобличил изобретяването и употребата на часовниците или на ветроходните кораби,
въпреки че те са били осъдени и изобличени поради религиозни причини във всички други общества,
освен в Западното. А в Западна Европа много от техническите открития са били дело на монаси и
били  жадно  приемани  и  прилагани  в  големите  манастирски  стопанства.  Нововъведенията  се
разпространявали бързо от едно място на друго, защото противно на митовете за „Мрачната епоха,“ в
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които  се  твърди,  че  Европа  е  била  изолирана  и  неподвижна,  средствата  за  придвижване  в
средновековието много скоро изпреварват средствата, използвани по време на Римската империя.

Нововъведения в сухоземния транспорт
Едно от най-заблуждаващите твърдение за упадъка на Европа през „Мрачната епоха“ е свързано

с митът за занемаряването на римските пътища – твърди се, че на много места са били извадени
камъните, с които са били павирани тези пътища, за да бъдат използвани за строителството на местни
сгради.  После  митът  продължава  и  обяснява,  че  разрушаване  на  пътната  настилка  довело  до
изчезването на транспорта на стоки на дълги разстояния и Европа се превърнала в  архипелаг от
изолирани помежду си и затворени в себе си общности. В този мит се пропуска да се спомене, че
освен  за  докарване  на  зърно  за  изхранване  на  разрасналото  се  и  безработно  население  на  Рим,
търговията в Рим от дълги разстояния основно се е състояла в доставянето на луксозни стоки и не е
била  свързана  с  производството.  Търговията  е  играела  малка  роля  в  икономическия  живот  на
римските  градове,  понеже  богатството  на  градските  семейства  е  идвало  основно  от  техните
провинциални стопанства  и е било допълвано от подкупи, рушвети и ограбването на завладените
земи.  Отчасти  упадъкът  на  преноса  на  търговски  стоки  от  голямо  разстояние  бил  следствие  от
липсата  на  търсене  на  луксозни  стоки,  поради  завещаването  на  наличните  баснословни  лични
богатства. Но още по-забележително е,  че по-голямата част от така наречения превоз на стоки от
далечно разстояние в римската търговия всъщност не е било търговия, а е било „превозване на рента
и дължим данък,“ което не съставлява същият вид доход, както при истинската търговия, а е „просто
разоряване  на  онези,  от  които  тези  неща  са  били  изтръгнати  насила.“  Освен  това,  в  този  мит  е
пропуснат факта, че търговските дейности, които са оцелели, в значителна степен са били свързани с
вноса и износа. А що се отнася до занемаряването на римските пътища, това се е случило защото в
голямата си част те не се използвали. 

Твърдението,  че  средновековните  европейци  не  са  били  способни  да  оценят  „великолепната
римска система на пътищата води началото си от класиците, които или никога не са проверили лично
някой от оцелелите римски пътища или пък им е липсвал личен практически опит, поради което не са
успели да забележат такива очевидни недостатъци, като факта, че римските пътища са били твърде
тесни за големите коли и на много места са били доста стръмни, така че по тях човек можел да се
изкачи  само  пеша.  Освен  това,  римляните  често  пъти  не  изграждали  мостове,  а  разчитали  на
бродовете на реките, които могат да бъдат прекосени пеша, но често пъти са твърде дълбоки и стъмни
за колите. Тези несъответствия съществували, защото основната цел на римските пътища е била да се
позволи  на  войниците  да  отидат  пеша  от  една  точка  до  друга  точка  на  империята.  Разбира  се,
цивилните пътници също ги използвали, както и животните или група от хора, носещи товари на
гърба си. Но даже войниците предпочитали да вървят покрай пътя, там, където е възможно, а същото
правели и цивилните пътници, както и водените от тях животни. Защо? Защото римските пътища
често пъти са били павирани с камъни и са твърде корави, поради което краката лесно се уморявали,
когато  времето  е  сухо  и  ставали  много  хлъзгави,  когато  времето  е  влажно.  Тези  пътища  били
достатъчно тежки за неподкован кон и били много неподходящи за  коне с железни подкови .

Спомнете си, че преди времето на „Мрачната епоха“ никоя не е знаел как да впрегне конете така,
че те да могат да теглят тежки товари. Внедряването на конския хамут не само променило из основи
земеделието,  но  има  принос  и  за  важните  нововъведения  в  конструкцията  на  колите,  както  и  за
транспортирането.  Римляните били ограничени и принудени да използват само бавните волове за
теглене  на  тежки  товари.  Положението  още  повече  се  влошавало  от  това,  че  техните  коли  били
толкова примитивни, че много рядко били способни на транспортират значителни товари на дълги
разстояния.  Замислете  се  над  факта,  че  римските  коли  нямали  спирачки  и  били  изключително
необезопасени, освен когато се движели по равни повърхности! Още по-лошото е, че предните оси на
техните коли не можели да завиват, за да следват промяната в посоката на пътя, поради което при
завоите се налагало те да бъдат влачени странично, за се насочат в новата посока.

Тук също класиците продължават да ни заблуждават и най-вече германският учен от началото на
19-я  век  Йохан  Гинзрот,  чиито  „илюстрации“  се  появяват  в  безброи  книги,  класически тълковни
речници и енциклопедии. В прочутата си книга Die Wagen and Fahrwerke (1817), Гинзрот публикува
изключително подробни чертежи на гръцки и римски коли и на техните шасита, където е нарисувал
едно изненадващо съвременно шарнирно съединение, което позволява на предната ос на колата да се
завърта, както и една прекрасна спирачна система. За нещастие, читателите на книгата на Гинзрот не
обърнали внимание на собственото му признание, че това са били чертежи на нещата „така както аз
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си ги представям, че са били, тъй като никъде не намерих описание в някои от древните източници,
което би било подходящо за това.“

Наистина, преобладаващото мнозинство от древните художници не са притежавали каквито и да
е познания за механиката и рисунките им често показват колела без оси или други приспособления по
конструкцията  на  колата,  колелата  са  с  различни  размери,  воловете  и  конете  са  без  всякакви
амуниции, както и други очевидни грешки. Тези илюстрации не са полезни за нашето проучване.
Нужно е много грижливо проучване и анализиране на текстовите описания и на археологическите
находки, за да се открие истината за римските коли и двуколки. Но е очевидно, че чак след началото
на  „Мрачната  епоха“  европейците  изобретили  коли,  които  могат  да  превозват  тежки  и  обемисти
товари на дълги разстояния. Не само правителствата и общините строели пътища и мостове; това
правели и църквите, търговските гилдии и буквално стотици частни благодетели.

Безименни средновековни изобретатели създали коли със спирачки и с предни оси, които могат
да се завъртвам по посока на движението и изобретили амуниции, които позволяват впрягането на
много коне за да теглят огромни коли. С корабите си със закръглено дъно европейците можали да
прекосяват Атлантическия океан и да откриват нови и по-евтини търговски пътища от италианските
градове-държави до Англия, до северното крайбрежие на Франция, до Белгия и до Холандия. 

Накрая, средновековните европейци изобретили амуницията и юздите, които позволили голям
брой коне или волове да бъдат впрегнати в редица или в колона по двойки. В миналото, конете или
воловете  се  впрягали  един  до  друг,  което  силно  ограничавало  броя  на  използваните  животни.
Например, немислимо е да могат да се впрегнат 52 вола един до друг, но през 11-я век „неграмотните“
средновековни европейци използвали екип съставен от 52 вола, впрегнати в колона от 26 чифта, за да
транспортират огромни мраморни блокове по време на строителството на една висока катедрала във
френското селце Конкъс.

НАПРЕДЪК ВЪВ ВИСШАТА КУЛТУРА

Даже  ако  Волтер,  Гибон  и  другите  проповедници  на  просветлението  да  можеше  да  бъдат
извинени за това, че са забравили за инженерните постижения, за нововъведенията в земеделието или
в търговията, те със сигурност трябва да бъдат съдени строго за пренебрегването или за това, че не
споменават  за  забележителните  постижения  във  висшата  култура,  които  са  били  постигнати  от
средновековните европейци.

Музика
Римляните  и  гърците  пеели  и  свирели  монофонична  музика:  една  мелодия,  изпълнявана  от

всички  гласове  или  инструменти.  А  средновековните  музиканти  създали  полифонията,
едновременното звучене на две и повече музикални мелодии и от тук произлизат хармониите.  Не е
ясно кога точно е създадена полифонията, но тя е била доста известна, когато е била описана в едно
ръководство,  публикувано  през  900  година.  Нещо  повече,  през  „Мрачната  епоха“  били
усъвършенствани инструментите, с които е трябвало да се изпълняват хармониите: тръбният орган,
клавикорда и клавесина,  цигулката и виолата.  А около 10-я век била създадена и популяризирана
подходяща система за записване на музикалните ноти, за да може музиката да бъде точно изпълнявана
от музикантите, които никога преди това не са я чували.

Изобразително изкуство
За нещастие, забележителната епоха, която възниквала през 11-я век, е била наречена „Романска“

въпреки факта,  че  тя  се  различавала доста  от  всяко нещо,  което е  било нарисувано по време на
Римската империя. Това име й е било натрапено от професори през 19-я век, които поучавали, че
Европа е успяла да се възстанови след периода на „Мрачната епоха,“ единствено чрез връщането си
назад към римската култура. Следователно, „Мрачната епоха“ би могла да бъде единствено период на
лоши имитации на нещата от времето на римляните. Но историците на изкуствата сега признават, че
Романската архитектура, скулптура и рисуване са били оригинални и мощни,  и нямат нищо общо с
римското изобразително изкуство.

Тогава, през 12-я век, Романският период бил последван от още по-оригиналната и поразителна
Готическа епоха. Изглежда удивително, но Готическата архитектура и картини са били презирани от
критиците по време на Просветлението, защото не се пригаждали към „стандартите на класическото
Гръцко и Римско изобразителни изкуства.“ „Нека този, който е измислил това, да бъде проклет.“ 
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Същите  критици  погрешно  считали,  че  Готическият  стил  произлиза  от  „варварите“  готи,
откъдето произлязло и името на тази епоха. Както знае всеки, който е виждал някоя от огромните
готически катедрали в Европа, художествените оценки на тези критици не са били по-добри отколкото
тяхната история, без да казваме нищо за тяхното незачитане на архитектурните нововъведения в тези
сгради, като например висящите подпори (контрафорси), чрез които е станало възможно за пръв път
да се направят много високи сгради с тънки стени и големи отвори за прозорците, което мотивирало
да се извършат големи постижения в стъклописите. Накрая, художниците в северна Европа за пръв
път  започнали да използват маслени бои и да рисуват картините си на платна, опънати върху рамки, а
не върху дърво или хоросанова мазилка. Това „позволило на художника да рисува без да бърза, да
използва изумително тънки четки, да постига ефекти...които изглеждат близо до чудесата.“ 

Всеки, който си мисли, че рисуването на великите картини е започнало с Италианския Ренесанс,
трябва да изследва картините на Ван Айкс. 

Достатъчно говорихме за представите, че хилядолетието, което е последвало след падането на
Римската империя, е било пълна художествена скука или нещо по-лошо.

Литература
Гибон  написал  книгата  „Упадъкът  и  падането  на  Римската  империя“  на  английски,  а  не  на

латински. Волтер е писал само на френски, Сервантес – на испански, а Макиавели и да Винчи – на
италиански. Това е било възможно само защото на тези езици е била придадена литературна форма от
такива средновековни гиганти като Данте, Чосър, безименните автори на епичните поеми и монасите,
които, започвайки от 9-я век, посветили себе си на описанието на живота на светците във Франция.
Това била народна проза, която била оформена и популяризирана. Казаното до тук е достатъчно, за да
опровергае твърдението за неграмотността и невежеството по време на „Мрачната епоха.“

Образование
Когато бил създаден от църквата в началото на 12-я век, университетът е бил нещо ново под

слънцето  –  една  институция,  ориентирана  изцяло  към  висшето  образование.  Това  християнско
изобретение  се  различавало  доста  от  академиите,  в  които  се  обучавали  мандарините  или  от
магистърските  училища  Зен в  Китай.  Основната  задача  на  новите  университети не  е  била  да  се
споделя научената мъдрост.  Обратното,  точно така,  както става и сега,  университетът придобивал
известност  чрез  новостите,  създадени  в  него.  Поради  това,  професорите  в  средновековните
университети се фокусирали основно в стремежа за ново познание. Те не се задоволявали да повтарят
мъдростта,  получена  от  гърците,  а  били напълно подготвени да  критикуват  и  поправят  древните
учени.  (Коментар:  Замислете  се  днес  каква  е  частта  от  нововъведенията  и  откритията,  които  са
изобретявани  в  българските  университети.  Вместо  да  са  места,  в  които  да  се  извършва  интересна
изследователска  работа,  която  да  вдъхновява  младите  студенти,  там  се  преподават  предимно  стари
познания и това е една от причините голяма част от младежите да заминават да учат в чужбина. Д. Пр)

Първите два университети били създадени в Париж и в Болоня през средата на 12-я век. След тях
около 1200 год. били основани университетите в Оксфорд и Кеймбридж, а след тях последвал порой
от  нови  университети,  които  били  създадени  до  края  на  13-я  век  в  градовете:  Тулуза,  Орлеанс,
Неапол, Саламанка, Севиля, Лисабон, Гренобъл, Падуа, Перуджа, Пиза, Модена, Флоренция, Прага,
Краков, Виена, Хайделберг, Кьолн, Ерфурт, Лайпциг и Росток. Широко разпространена е невярната
представа, че това не са били истински университети, а са се състояли от 3-4 преподаватели и по
няколко десетки студенти. Вярно е точно обратното, в началото на 13-я век в университетите в Париж,
Болоня, Оксфорд и Тулуза вероятно са се обучавали по около 1000-1500 студенти във всеки от тях.
Всяка година в университета в Париж се записвали по около 500 нови студенти.  А що се отнася до
качеството, точно в тези първи университети се е родила науката. Имайте предвид, че това са били
силно вярващи християнски институции: всички университети са членували в християнски ордени и
поради това, членове на тази ордени са били и повечето от първите прочути учени.

Наука
В продължение на поколения историците твърдят, че Научната Революция е започнала през 16-я

век, когато Николай Коперник предложил модел на слънчевата система, според която нейните планети
се въртят около слънцето. Но нещата, които са се случили не са били революция, а еволюция.

Точно  така,  както  Коперник  просто  е  направил  следващата  подразбираща  се  стъпка  в
изследването  на  космоса  по  неговото  време,  също  и  разцъфтяването  на  науката  в  тази  епоха  е
представлявало кулминацията на един постепенен напредък, който е бил извършван в продължение на
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предишните няколко века. За да направим едно кратко обобщение на този напредък в изследването на
слънчевата система, най-добре е да започнем с гърците, които считали, че не може да има вакуум,
поради което космосът е пълен с прозрачна материя. След като това е така, небесните тела трябвало
да  преодоляват  триенето,  за  да  продължават  да  се  движат,  което  на  свой  ред  изисква  върху  тях
постоянно да действа някаква сила. 

Някои си обяснявали произхода на тази сила, като си въобразявали, че небесните тела са богове,
които вървят по своите пътища. Други считали, че съществуват свръхестествени същества, на които
им е възложено да тласкат всяко тяло по неговия път. На нуждата от тласкачи бил сложен край, когато
Джийн  Буриден  (1300-1358),  ректор  на  Парижкия  университет,  предвидил  възможността  за
съществуването на Първия  закон на движението на Нютън,  като предположил,  че в  космоса  има
вакуум и след като веднъж Бог е задвижил небесните тела „прилагайки импулс на всяко едно от тях,
тяхното движение след това не се забавя или променя, защото няма предпоставки небесните тела да
извършват други движения. В космоса няма съпротивление, което може да променя или да ограничава
тези първоначални импулси.“

Освен това Буриден предложил следващата стъпка, която водела към модела на Коперник: че
земята се върти около своята ос. Но било оставено на следващия ректор на Парижкия университет –
Никола д’Оресме (1325-1382), който е бил най-брилянтният от учените-схоластици, да се вкопчи в
това предположение. Неговата дейност е била изключително математическа и чрез нея той поставил
един висок стандарт за последвалите работи в областта на механиката и астрономията. 

Идеята, че земята се върти около слънцето, а не че слънцето се върти около земята, е спохождала
много хора през вековете. Но винаги имало две възражения пред тази идея. Първо, защо е липсвал
постоянен и силен вятър от изток, причиняван от въртенето на земята в тази посока? Второ, защо
стрела, която е изстреляна вертикално във въздуха, не пада на известно разстояние зад (или пред)
мястото, откъдето е изстреляна? Тъй като това не се случвало, тъй като стрелата падала точно там,
откъдето е била изстреляна, това означавало, че земята не се върти. 

Оресме преодолял и двете възражения. Няма вятър от изток, защото заедно със земята се движат
всички неща, които се намират върху нея или близо до нея, включително и атмосферата. Това давало
отговор  и  на  второто възражение:  стрелите,  изстреляни вертикално във  въздуха  се  намирали под
въздействието не само на вертикалния импулс, приложен върху тях от лъка, но и на хоризонталният
импулс, който им бил придаван от въртенето на земята. После дошъл реда на епископ Николас от
Суза (1401-1464), който твърдял, че „независимо от това, дали човека ще се намира върху земята или
върху слънцето, или върху някоя друга звезда, на него винаги ще му се струва, че мястото, на което
стои  той  е  неподвижен  център,  а  всички  други  неща  се  движат  около  този  център.“  От  това
предположение следвало, че хората не трябва да вярват на усещането си, че земята е неподвижна;
може би тя не е неподвижна. Когато човек приеме това предположение, не е нужно да прави „скок в
тъмнината,“ за да предположи, че земята обикаля около слънцето.

Всички тези размишления и теории на „Мрачната епоха“ са били добре известни на Коперник,
който не е бил някакъв изолиран църковен служител в някакъв далечен район на Полша, а е бил един
от най-добре образованите хора от своето поколение и се е обучавал в университетите в Краков, в
Болоня (тогава вероятно най-добрия университет в Европа), в Падуа и във Ферара.

Толкова голям напредък е имало по време на така наречената „Мрачна епоха,“ че не по-късно от
13-я  век  Европа  изпреварила  много  както  постиженията  по  времето  на  Гърция  и  Рим,  така  и
постиженията  в  другите  части  на  света.  Защо?  Преди  всичко,  защото  християнството  учи,  че
напредъка е „нормален“ и че „винаги ще има изобретения.“ Това е била революционната идея.

Но  вярата  в  напредъка  не  се  ограничавала  само  в  областите  на  технологията  и  на  високата
култура. По същия начин средновековните европейци са се стремели да намират по-добри начини за
вършене на нещата. 

ИЗОБРЕТЯВАНЕТО НА КАПИТАЛИЗМА
Капитализмът  не  е  бил  изобретен  в  някоя  кантора  във  Венеция,  а  още  по-малко  –  в  някоя

протестантска банка в Холандия. Той е създаден, започвайки от началото на 9-я век, от католически
монаси,  които въпреки че се  били отказали от стремежите си към земните неща,  се  стремели да
осигурят икономическа независимост  на именията на своите манастири.  Още по-забележителен е
факта,  че  докато  развивали  капитализма,  тези  дълбоко  вярващи  християни  счели  за  нужно  да
преформулират  фундаменталните  учения,  за  да  направят  вярата  си  да  е  в  хармония  с  техния
икономически напредък. Но преди да разгледаме тези неща, ние трябва да спрем и да дадем точно
определение за това, какво е капитализъм.
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За капитализма
За капитализма са написани няколко хиляди книги,  но малцина са авторите,  които обясняват

какво точно означава този термин. Причината за това не се дължи на липсата на нужда от такова
определение; причината е, че много трудно може да се създаде определение за капитализма, защото
той не е произлязъл от някаква икономическа теория, а е отрицателен епитет, който за пръв път е бил
използван, за да порицае богатството и привилегията. Приспособяването на този термин в сериозни
анализи донякъде прилича на опита да се изработи научна-социално понятие от едно  „реакционно
прасе.“  Досега никой не е  успял да опише развитието на представата за  капитализма и неговите
неуловими значения толкова добре, колкото е направил Бродел. 

Името „капитал“ започва да се използва през 14-я век и с това име са наричали „фондове, които
притежават способността да изплащат доход,“ а не просто да бъдат използвани за потребление (като
инвестиция  в  непроизводителна  дейност).  Следователно,  при  ранната  си  употреба,  името
„капитализъм“ е обозначавала „използване на богатството (или парите), с цел да се печели богатство
(или пари.)“ Казано по друг начин, думата „капитализъм“ предполага използването на парите за да се
осигури доход с намерението, че първоначалната сума на богатството („главницата“) няма да бъде
намалена,  също  както  става  с  парите,  дадени  на  заем  с  лихва.  Това  е  инвестиция,  поемане  на
съзнателен риск  чрез  използването  на  богатството с  цел  постигането на  печалба,  което  отличава
капиталиста от другите хора, които печелят парите си чрез получаването на рента, такси, завоевания
или  чрез  разбойничество.  Но  освен  че  са  инвеститори,  капиталистите  имат  и  по-активна  роля  в
техните начинания и предприятия, в сравнение с чистият собственик на акции, който е инвестирал
парите си за  да получава лихва за  тях.  Това означава,  че  капиталистът е склонен да инвестира в
производствени  дейности,  чрез  които  се  създава  ново  богатство.  Нещо  повече,  капиталът  (или
богатството)  не  са  просто  пари  –  поради  което  някои  хора  предпочитат  да  използват  термина
„капитални стоки.“ Очевидно е, че фабриките, земята, корабите, мините и складовете са капитални
стоки. В същото време е вярно, че за един селянин парчето земя, което е почистено от дървета и
храсти и е превърнато в обработваема площ, инструментите и вола му са капитални стоки, защото те
могат  да  бъдат  използвани  за  създаването  на  допълнително  богатство  (като  например  различни
хранителни продукти).  Същото може да се  каже и за  копието и тоягата на ловеца от времето на
Каменната ера, или за кошницата, носена от неговата жена, когато е отивала да събира реколтата.
Следователно,  ако  не  искаме  да  приравним  капитализма  с  която  и  да  е  от  другите  човешки
икономически дейности, определението трябва да бъде стеснено.

Терминът  „капитализъм“  предполага  наличието  на  някаква  степен  на  управление или
надзираване на дейностите (което е противоположно на това дейностите само да бъдат изпълнявани);
и  тези  дейности  включват  в  себе  си   сложността  на  търговията,  продължителността  и
планирането, както и наличието на известна степен на независимост в подбирането на шансовете и
насочване  на  дейностите.  Но  даже  след  като  скицирал  тези  многобройни  отличителни  черти  на
капитализма,  Бродел  решил  да  не  посвещава  времето  си  на  създаването  на  една  всеобхватна
дефиниция.

Въпреки, че съм напълно наясно, че може би е добра стратегия да оставя читателите сами да си
съставят свое собствено разбиране за „капитализма,“ на мен ми се струва безотговорно да започна да
градя един обширен анализ върху термин, който не е дефиниран. 

Следователно:  Капитализмът е  икономическа система,  в  която частни,  относително добре
организирани и стабилни фирми се стремят да извършват сложни търговски дейности в рамките
на  относително  свободен  и  нерегулиран  пазар,  прилагайки  системен  и  дългосрочен  подход  към
инвестирането и реинвестирането на богатството (пряко или непряко) в производствени дейности,
които включват наета работна сила и са насочени към очаквана и истинска възвращаемост на
вложените средства. 

Изразът „сложни търговски дейности“ предполага използването на  кредит, на някаква степен на
разнообразяване  и  малко  упование  на  прекия  обмен  между  производител  и  клиент.  Терминът
„системен“  предполага  използването  на  задоволителни  счетоводни  практики.  „Непрякото“
инвестиране в производствените дейности разширява определението, с цел то да обхване и банкерите,
и пасивните притежатели на акции. Определението не включва в себе си тези търсещи бързи печалби
дейности, като например извършване на пътувания с яхти за елитни клиенти. В него не са включена и
търговия, извършвана директно от държавата или под силен държавен контрол, каквато например е
била външната търговия на древен Китай или митническите такси за селскостопански продукти в
средновековна  Европа.  От  това  определение  са  изключени  и  дейностите,  извършвани  чрез
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насилствено използване на робски труд, какъвто е имало в индустриите на Римската империя. Но най-
вече, в това определение не са включени простите форми на търговия – продаването и купуването,
което се извършват през вековете между търговците и производителите на стоки по целия свят.

В съответствие с това определение, всички, които са писали за капитализма (независимо от това,
дали са създали определение на понятието „капитализъм“) приемат, че той се основава на свободните
пазари,  на  гарантираните  права  на  собственост  и  на  свободна  (не  насилствена)  работна  сила.
Свободните пазари са нужни, с цел фирмите да влязат в  областите, където има шансове, което е
изключено, когато пазарите са затворени или са силно регулирани от държавата. Единствено когато
правата на собственост са гарантирани, хората ще инвестират с цел да постигат по-големи печалби, а
не да крият, да натрупват или да консумират богатството си. Нужна е работна сила, която да работи не
по принуда, за да могат фирмите да привлекат мотивирани работници и да ги освобождават, когато
условията на пазара налагат това. На хората, които работят по принуда им липсва мотивация, а може и
да се окаже, че такива хора е трудно да бъдат намерени, както и че е трудно те да бъдат освободени от
работа, когато станат ненужни. 

Тъкмо  способностите  на  мотивираната  работна  сила  и  на  системното  реинвестиране  на
печалбите допринасят за огромната производителност на капитализма, както са отбелязали Вебер и
Маркс преди повече от един век.

Възникването на религиозния капитализъм
Библията често осъжда лакомията и богатството: „Защото сребролюбието е коренът на всичките

злини“ (1Тим.6:10) – но тя не осъжда директно търговията или търговците на едро. А много от бащите
на най-ранната църква са споделяли гледната точка на гърко-римския свят, че търговията е унизителна
дейност и във всички случаи е свързана с огромен морален риск – че е много трудно да бъде избегнат
греха в процеса на  купуването и продаването.  Но скоро след като император Константин станал
християнин,  църквата  престанала  да  е  доминирана  от  аскети  и  неодобренията  към  търговията
започнали  да  се  смекчават,  което  накарало  Августин  да  поучава,  че  порокът  не  е  присъщ  на
търговията,  както и на която и да е друга професия,  а зависи от всеки човек дали той ще живее
праведно. Августин въвел правилото,  че  цената не е функция не само от разходите, направени от
продавача,  но  и  от  желанието  на  купувача  да  купи  продаваната  стока.  По  този  начин  Августин
узаконил  не  просто  търговията  на  едро,  но  и  последвалото  дълбоко  въвличане  на  църквата  в
раждането на капитализма, когато неговите първи форми започнали да се появяват около 9-я век в
големите стопанства на монашеските ордени. 

Поради  огромното  увеличение  на  производителността  в  земеделието,  дължащо се  на  такива
значими  нововъведения  като  замяната  на  воловете  с  коне,  употребата  на  тежките  плугове  и  на
системата  „Трите  ниви,“  манастирските  стопанства  вече  не  били  ограничени  само  да  осигуряват
прехраната  си  със  земеделски  продукти.  Те  започнали  да  се  специализират  в  отглеждането  на
конкретни земеделски култури или продукти и да ги продават за да печелят, което им позволявало да
купуват нужните им други продукти, което довело до появата на икономика, основаваща се върху
парите. Монасите започнали да реинвестират получените печалби за да повишат производствените си
способности и по този начин доходите им да нарастват още повече, а това довело до състоянието, че
много манастири се превърнали в банки, които давали кредити на благородниците. Както отбелязва
Рендъл  Колинс,  това  не  е  бил  просто  някакъв  вид  първичен  капитализъм,  включващ  само
„институционалните предпоставки за капитализма...а е версия на развитите характеристики на самият
капитализъм,“  и  добавя,  че  „динамизмът  на  средновековната  икономика  основно  се  е  дължал  на
църквата.“

През епохата на средновековието църквата е била най-големият собственик на земя в Европа и
нейната собственост, състояща се в пари, други бързо-ликвидни средства и ежегоден доход далеч е
надвишавала богатството не само на най-богатия цар, но и богатството на всички благородници в
Европа взети заедно. Значителна част от това богатство се е вливала в касите на религиозните ордени,
като голяма част от тези средства са представлявали заплащания и дарения, правени като отплата за
литургични услуги –  кралят на Англия Хенри VII платил, за да се отслужат 10 000 католически меси
за спасението на душата му. Освен че получавали много дарени земи, повечето ордени забогатявали и
чрез купуването или отводняването на други земи и това поставило началото на една епоха на бърз
растеж,  който  често  пъти  се  изразявал  в  притежаването  на  огромни  стопанства,  разположени  на
голяма територия. Въпреки, че в сравнение с огромният манастирски център Клюни (Коментар: град
близо до Лион. През 910 там е бил основан манастир на реформирания Бенедиктински орден, който е бил
религиозен и културен център през средновековието.), което може би е имало хиляди предимства през 11-я
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век, много манастири по онова време са разполагали с 50 и повече предни охранителни постове. През
12-я век, ръководени от Св. Бернард от Клерво, цистерсианците протестирали против прекалената
разточителност  на  Клюни,  но  тъй  като  били  добре  организирани  и  пестеливи,  самите  те  бързо
натрупали едни и най-големите имоти в Европа – много земеделски стопанства на цистерсианците
притежавало по 100 000 акра (400 000 декара) земя, а едно тяхно стопанство в Унгария имало 250 000
акра (1 000 000 декара) земя.

В  допълнение  към  даренията,  голяма  част  от  това  забогатяване  било  постигнато  чрез
придобиване на собственост над земи, които дотогава не били обработвани, както и подготвяне на
обработваеми площи чрез изсичането на гори и храсти или чрез обезводняването на залети площи.
Например, монасите в манастира „Дюните“ (близо до Брюж) възстановили около 25 000 акра (100 000
декара) плодородни площи по крайбрежието на Фландрия, които били залети от вода. Този период на
огромно уголемяване отчасти бил мотивиран от нарастването на броя на населението, както и от още
по-голямото  увеличение  на  производителността.  Преди  началото  на  този  период  земеделските
стопанства на манастирите имали за цел самозадоволяването – те произвеждали за себе си храни,
напитки и гориво; произвеждали собствени дрехи и щавели кожи за собствените си нужди; имали
ковачница и често пъти – даже грънчарница. Но с голямото увеличение на производителността дошли
специализацията и търговията. Някои имения произвеждали само вино, други отглеждали няколко
вида  зърнени  култури,  трети  отглеждали  добитък  или  овце,  а  цистерсианският  манастир    във
Фосанова (Коментар: намира се но около 100 км. югозападно от Рим,) отглеждал породисти коне.

През  това  време  бързото  нарастване  на  излишъка  от  земеделски  продукти  стимулирало
основаването и растежа на малките и големите градове – всъщност много от самите манастирските
центрове се превърнали в градове. Пишейки за големия манастир в Сент Гол в Швейцария през 820
год., Кристофър Доусън отбелязва, че той „вече не е бил някакво религиозно общество, създадено
според  старите  манастирски  правила,  а  представлявал  просторен  комплекс  от  сгради,  църкви,
работилници, канцеларии, училища и приюти за бедните,  в което живеели хора,  които не можели
сами да се издържат, работници и слуги, така както е било в храмовите градове в древността.“

Когато именията пораствали, те се превръщали се в малки градчета и поддържали многобройни
и  разпръснати  наоколо  предни  стражи,  а  когато  се  специализирали  и  започнали  да  зависят  от
търговията, се случили три много важни нововъведения. 

Първо,  те  разработили  и  усвоили  много  по-сложен  начин  на  далновидно  управление.  В
манастирските имения това било улеснено от факта, че за разлика от именията на благородниците,
манастирските имения не се подчинявали на капризите и непостоянството на собственика, който се
сменял  по  наследство.  Заслужаващите  похвала  основни  качества,  вградени  в  правилата  на
религиозните  ордени,  осигурявали  приемственост  при  избора  на  талантливи  и  усърдни
администратори,  които  притежавали  способността  да  изпълняват  дългосрочни  планове.  Както  е
написал  Джордж Дюби,  новата  епоха  принудила  „управителите  на  манастирите  да  концентрират
вниманието си върху дейността на своето имение, да пресмятат, да анализират цифровите показатели,
да пресмятат печалбите и загубите, и да търсят начини и средства за разширяване на производството.“

Второ, неразделна част от специализацията е бил преходът от бартерна размяна към купуване и
продаване,  при  което  заплащането  се  е  извършвало  с  пари.  Например,  за  едно  имение,  което
произвеждало вино,  било твърде  сложно и  тромаво да  прави бартерна  размяна,  за  да  задоволява
собствените си нужди и да транспортира виното си наблизо и надалече. Доказало се, че е много  по-
изгодно да продава виното си срещу пари и после с тях да купува онези неща, които са му нужни от
най-удобните и изгодни доставчици. Започвайки от края на 9-я век, преминаването към паричното
разплащане се разпространява бързо. Вероятно монасите от манастира в Лука (близо до Флоренция)
за пръв път за използвали паричното разплащане в икономиката,  но този метод се разпространил
бързо по цяла Европа, когато, през 1247 един францискански хронист, описвайки имението на своя
орден в Бургундия  пояснил,  че  монасите „не сеят,  нито обират  реколта,  нито съхраняват  нещо в
хамбарите, а изпращат виното си в Париж, където го продават на добра цена, а с получените пари си
купуват храната и облеклото си.“ За сравнение, въпреки че от именията, които са съществували по
времето на гърците и римляните се е очаквало да произвеждат рента във формата на произведени в
повече земеделски продукти, които да бъдат давани като печалба на собствениците на земята, която
имението е обработвало, те успявали предимно само да се самозадоволяват, без да създават печалба.
Нещо повече, тези имения били толкова ниско продуктивни, че едно богато семейство трябвало да
притежава огромни имения, за да живее охолно. А даже от най-ранните етапи на своето развитие
капитализмът създавал огромно богатство даже на религиозните ордени,  които притежавали само
скромни по размери обработваеми площи и стада.
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Третото нововъведение  е  бил  кредита.  Бартерът  не  позволявал  да  бъде  използвано
кредитирането – например, сключването на търговски договор при договорено бъдещо плащане на
300 пилета може лесно да доведе до спор за стойността на тези пилета при тяхното доставяне на
клиента: дали това трябва да са стари кокошки, петли или ярки (млади кокошки, които все още не
снасят  яйца)?  А  от  друга  страна,  стойността  на  притежаваните  от  купувача  2  унции  злато  не
подлежала на съмнение. Големите църковни имения не само започнали да търгуват помежду си чрез
парично кредитиране; когато станали достатъчно богати, те започнали да дават пари на заем с лихва,
което правели и някои епископи. През 11-я и 12-я векове Клюни давал големи суми на заем с лихва на
различни бургундски благородници, а епископът на Лиеж дал на заем с лихва невероятно голямата
сума от 100 паунда злато (1 паунд = 1 фунт = 0,453 кг.) и 175 марки сребро (1 марка = 0,234 кг.) на
контесата на Фландрия, а след това дал заем с лихва 1300 марки сребро и 3 марки злато на дука на
Долен Лорейн (част от сегашна Лотарингия).  През 1044 епископът на Уормс дал заем с лихва 20
паунда  злато  и  голямо  (неуточнено)  количество  сребро  на  император  Хенри  ІІІ.  Има  още  много
подобни примери – според оцелелите документи, през тази епоха епископите и манастирите са били
обичайните източници на заеми за аристокрацията. През 13-я век заемите, давани от манастирите
често  пъти  са  били  във  формата  на  ипотека,  чрез  която  получателят  на  заема  давал  земя  като
гаранция,  че  ще  върне  взетия  заем,  а  даващият  заема  събирал  всички  доходи  от  тази  земя  през
периода  до  връщането  на  заема  и  не  изваждал  от  дължимата  сума  (от  „главницата“)  на  заема
получения доход през този период. Тази практика често довеждала до присъединяване на заложената
земя  към  земята  на  манастира,  защото  монасите  не  се  притеснявали  и  обявявали  ипотеката  са
просрочена. (Коментар: Правилото при ипотекиране е реалната цена на ипотекираната земя да е доста по-
висока от получения заем. Чрез просрочването на ипотеката манастирът всъщност ограбвал получателя на
заема. Д. Пр.)

Но монасите не се задоволявали само с това да инвестират в земя или да дават пари на заем с
лихва от препълнените си каси. Те започнали да предоставят на други хора да се грижат за техните
ниви, лозя и хамбари и се върнали при своята „литургическа“ дейност, като започнали да изпълняват
безброй платени богослужения за спасение на душите на умрелите, които се намирали в чистилището
и на живите дарители,  които искали да подобрят съдбата си в  следващия свят.  Сега монасите се
наслаждавали на свободно време и на лукс. На монасите в Клюни „било давано изобилие от подбрани
храни. Гардеробът им ежегодно се подновявал. Физическата работа, предписана от правилото (от Св.
Бенедикт), била сведена до изпълнението на символични дейности в кухнята. Монасите живеели като
лордове.“ Същото било положението и в другите големи манастири. И всичко това станало възможно,
защото  големите  манастири  започнали  да  използват  наемни  работници,  които  не  само  били  по-
производителни от монасите, но и от арендаторите, от които се изисквало да работят задължително
определен брой дни на манастирските ниви. И наистина, тези арендатори от много отдавна вече били
доволни да изпълняват задълженията си да работят на манастирските земи срещу парично заплащане.

Така, докато религиозния капитализъм се развивал, монасите все още продължавали вярно да
изпълняват  задълженията  си,  но  за  разлика  от  монасите,  ангажирани  в  богослуженията,  другите
монаси  работели  като  управители  и  бригадири.  По  този  начин  средновековните  манастири
заприличали много на съвременните фирми – те били добре управлявани и възприемали бързо най-
новите технологични нововъведения.

Добродетелите на работенето и на пестеливостта
Традиционните общества прославят консумирането и се отнасят презрително към работенето.

Това се отнася не само за привилегирования елит, но даже и за хората, които прекарват времето си в
изморителен труд.  Представите за величието на работенето или идеята, че работенето е добродетел,
са били неразбираеми в древния Рим или в някое от другите пред-капиталистически общества. Точно
обратното, така както пилеенето и разхищението е целта на богатите хора, предпочитаното отношение
към работата е да накараме някой друг да я свърши, а ако не сме успели да направим това, да работим
колкото се може по-малко.  Мандарините в  Китай оставяли ноктите на пръстите на ръцете им да
израснат колкото се може по-дълги (даже носели сребърни предпазители, за да ги предпазят от счупв
се  събуждаме  ане)  с  цел  да  бъде  очевидно,  че  те  не  работят.  За  разлика  от  тях  капитализмът
изглеждало, че изиска и окуражава забележително различно отношение към работата – да гледаме на
нея  като  на  вътрешно  присъща  и  важна  човешка  добродетел  и  да  осъзнаваме  достойнството,
постигано от човека, който ограничава разходите си. Разбира се, Макс Вебер казвал, че това е етика на
Протестантство, защото вярвал, че този вид етика липсва в католическата култура. Но той не е бил
прав.
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Вярата в добродетелите на работенето и простия начин на живот придружавали появата и възхода
на капитализма, но това станало векове преди раждането на Мартин Лутер. (Коментар: Мартин Лутер
–  10.11.1483-18.02.1546.  Д.  Пр.)  Независимо от факта,  че  много,  даже повечето монаси и  монахини
произлизали от благородни и богати семейства, те почитали работенето не само на теория, а и като
самите те работели.  Според думите на Рондал Колинс,  те  „имали етиката на Протестантство,  без
самите те да са били протестанти.“

Добродетелта на работенето била извадена на показ през 6-я век от Св. Бенедикт, който написал
прочутото си правило: „Безделието е враг на душата. Поради това братята (монаси) трябва да имат
точно определени периоди за  физическа работа,  както и време за молитва и за  четене...Когато те
живеят,  изхранвайки  се  от  това,  което  произвеждат  с  ръцете  си,  както  са  живели  бащите  ни  и
апостолите, тогава те са истински монаси.“

Или както през 14-я век е писал Уолтър Хилтън, английският последовател на Св.  Августин:
„Чрез  дисциплинирането  на  физическия  живот  ние  сме  упълномощавани  да  направим  духовно
усилие.“  Точно  привързаността  към  физическата  работа  е  отличавала  християнски  аскетизъм  от
поведението  на  другите  големи  религиозни  култури,  в  които  набожността  и  благочестието  са  се
свързвала с отхвърлянето на света и на свързаните с него дейности. Например, за разлика от светците
на Изтока, които се специализирали в размишление и в начин на живеене, разчитащ на подаянието,
средновековните  християнски  манастири  в  Европа  се  издържали  чрез  собствената  си  работа  и
притежавали много продуктивни имения. Този начин на живот не само предпазвал от „аскетичният
стремеж да не се ужасява от светското безредие и да е безразличен към това безредие“, а да има
здравословна загриженост за икономическите дейности. Въпреки, че твърдението за протестантската
етика е погрешно, напълно основателно е да свързваме капитализма с християнската етика.

Така, в началото на 9-я век растящите манастирски имения започнали да приличат на „добре
организирани и стабилни фирми, които се стремят да извършват сложни търговски дейности в един
относително свободен пазар, като инвестирали в производствени дейности, в които участвали наети
работници  и  се  стремели да  получат  очаквани и  реални доходи.“  Това  не  е  било капитализъм  в
пълната му слава, но със сигурност е било достатъчно близо. Нещо повече, икономическите дейности
на  големите  религиозни  ордени  накарали  християнските  теолози  да  помислят  отново  за  техните
учения  за  печалбите  и  за  лихвата.  Добре,  Августин  одобрявал  печалбите.  Но  няма  ли  морални
ограничения за величината на печалбите? А що се отнасяло до лихварството, Библията го осъждала;
но ако даването на пари с лихва е забранено, как е възможно човек да купува на кредит или да взема
назаем нужните му капитали?

КАПИТАЛИЗЪМ И ТЕОЛОГИЧЕН НАПРЕДЪК

Християнската теология никога не придобива окончателна и ясна форма.  Бог иска Библията да
бъде по-правилно схващана, когато хората придобиват по-голямо познание и житейски опит, а това
гарантира постоянно преоценяване на ученията и на тълкуванията. И точно това се случило.

Първоначално християнско неодобрение на лихвата и печалбите
През 12-я и 13-я векове католическите теолози, включително и Тома Аквински, обявявали, че

печалбите са законни от морална гледна точка и въпреки, че на думи продължавали да се придържат
към старата традиция на осъждане на лихварството, същите тези теолози оправдавали даването на
пари на заем с лихва. По този начин, католическата църква била в мир с ранният капитализъм, много
векове преди появата на протестантите.

Християнството  наследило  от  юдеите  неодобрението  за  лихварството.  Втор.23:19-20
предупреждава: „Не трябва да изискваш лихва за заемите, които даваш на друг израилтянин, лихва
за пари, лихва за храна или за каквото и да е нещо, което даваш на заем. За заемите, които даваш на
чужденец,  ти  можеш да изискваш лихва,  но  за  заемите,  които даваш на  друг  израилтянин,  не
можеш да изискваш лихва“ (мой превод). Разрешението, което се дава на евреите да изискват лихва за
заемите давани на чужденците, обяснява ролята на евреите като лихвари в християнските общества –
роля,  която  понякога  им  е  натрапвана  от  християните,  които  се  нуждаят  от  капитали.  (Една  от
последиците  от  това  изискване,  която  често  пъти  е  пренебрегвана  от  историците  е,  че
средновековните християни, които са били лихвари, твърдели, че са евреи.)

Разбира се,  забраната във Второзаконие не винаги спирала християните да не бъдат лихвари,
понеже те не са били израилтяни. Но в Лука 6:34-35 Исус казва: „Ако давате на заем на тези, от
които се  надявате да получите,  каква е  заслугата ви? Даже грешниците дават на заем,  за  да
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получат същото обратно. Но вие обичайте враговете си, правете добро и давайте на заем, без да
очаквате да получите нещо в замяна.“ (мой превод) По този начин лихвата за парите, дадени на заем
се  определя  като  грях  за  лихварство,  който  открито  се  осъждал  по  принцип,  но  много  хора  на
практика пренебрегвали това ограничение. Всъщност, както вече отбелязах, към края на 9-я век някои
от най-големите религиозни ордени се осмелили да се  занимават с  банкиране и епископите били
вторият по значимост източник на пари за благородниците, когато те търсели откъде да вземат пари
на заем. Освен че благородниците вземали пари на заем с лихва от манастирските ордени, много
епископи ставали гаранти за заеми на други хора, получавани от частни италиански банки и това се
извършвало с пълното одобрение на Ватикана. През 1229,  когато епископът на Лимерик не успял
напълно да изплати някакъв заем от една римска банка, той бил лишен от възможността да разговаря
и да кореспондира с  папата,  докато не  сключил нов  договор за  неизплатената  част от  заема  при
условието, че ще плаща 50% лихва в продължение на 8 години. 

Често пъти търсенето на заеми било толкова голямо и широко разпространено, че италианските
банки открили клонове по цяла Европа. През 1231 имало 69 италиански банкови къщи, които имали
отворени  клонове  в  Англия  и  почти  още  толкова  в  Ирландия.  Въпреки  че  много  епископи,
манастирски ордени и даже римски служители в администрацията пренебрегвали забраната да се
занимават с лихварство, все пак официалното осъдително мнение на църквата все още бавно умирало.

Чак  по време  на  Втория  Латерански  съвет  през  1139 църквата  обявила,  „че  неразкаялите  се
лихвари са осъдени както от Стария,  така и от Новия Завети и поради това те  са недостойни да
получат църковно утешение и християнско погребение.“  Въпреки това,  документите доказват,  „че
през 1215 в папският двор е имало лихвари, от които нуждаещият се прелат би могъл да получи заем с
лихва.“

И тъй като много от  големите  християнски ордени продължавали да  получават  максимални
печалби и да дават заеми с лихва, чийто размер се определял от състоянието на пазара, имало все
повече християни, които подлежали на осъждане от онези църковни служители, които ги обвинявали
в греха на сребролюбието. Какво трябвало да се направи? 

Теологията на справедливата цена и на законната лихва
Очевидно, от хората не може да се очаква просто да подаряват плодовете на своя труд. Но няма

ли граница, до която те трябва да бъдат обвинявани? Как можете да сте сигурен, че когато определяте
някаква цена, тя не е греховно висока? Пишейки през 13-я век, Свети Албертус Магнус предложил, че
„Справедлива е тази цена, която определя стойността на стоките според пресмятането на пазара в
момента  на  продажбата.“  Тоест,  справедлива  е  тази  цена,  която  свободните  от  някаква  принуда
купувачи  са  готови  да  платят.  (Коментар:  Спомняте  ли  си  колко  несправедливи  критики  бяха
отправени към правителството на СДС и на Ив. Костов за ниските цени, на които беше извършена
приватизацията  в  България  след  1997?  Не  се  отчиташе,  че  предприятията  имаха  огромни
невърнати заеми, че бяха изгубили клиентите си, че бяха изоставени от най-квалифицираните си
работници, че държавата имаше спешна нужда от пари, а заем можехме да получим само от МВФ
и от там настояваха за спешна приватизация, като условие за отпускането на заема. А купувачите
знаеха  прекрасно  това  и  предлагаха  изключително  ниски  цени.  Какво  може  да  направи  в  това
състояние продавача? Може ли да диктува условия? Можеше ли да изчака? Истината е, че цената
на свободния  пазар  се  определя  от купувача,  а  не  от продавача.  Още  в  13-я  век  някои хора са
разбрали тази истина. Д. Пр.) 

Адам Смит не би могъл да намери грешка в тази дефиниция. Повтаряйки като ехо думите на своя
учител, но използвайки много повече думи, Св. Тома Аквински започнал своя анализ за справедливата
цена чрез задаването на въпроса: „Може ли човек законно да продаде нещо за повече пари, отколкото
това нещо наистина струва?“ Той отговаря, като първо цитира Августин, че е естествено и законно
„човек да иска да купува евтино и да продава по-скъпо.“ След това Аквински уточнява, че това негово
твърдение  не се  отнася  за  случаите  на  измама при законната  продажба.  Накрая  той признава,  че
разходите  за  произвеждането  на  продавания  предмет  всъщност  не  са  обективната  цена  -
„справедливата цена на нещата не е абсолютно определена, а зависи от желанието на купувача да
притежава  продаваното  нещо  и  от  желанието  или  нежеланието  на  продавача  да  го  продаде,  при
условие,  че купувачът не е измамен и не е поставен под натиск.“ За да бъде справедлива, цената
трябва да е една и съща за всички купувачи в даден момент, което не позволява променяне на цената
като форма на  някаква  дискриминация.  Зачитането на  силите,  действащи на  пазара  от  страна  на
Аквински се разкрива най-добре от неговата история за търговец, който докарал жито в една страна,
която била обхваната от глад, който знаел, че другите търговци скоро ще докарат там много повече
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жито. Ще извърши ли той грях,  като продава на по-високата пазарна цена в този момент или би
трябвало да уведомява клиентите си, че скоро ще пристигне още повече жито и по този начин да
накара пазарната цена на житото да се понижи? Аквински стигнал до заключението, че този търговец
може със спокойна съвест да си мълчи и да продава на съществуващата пазарна цена. 

А що се отнася до лихвите по заемите, Аквински бил необичайно объркан. В някои свои текстове
той казвал, че даването на заем с лихва във всички случаи представлява грях на участие в лихварство;
в други текстове той приемал,  че даващият заема заслужава  някаква компенсация,  въпреки че не
обяснявал ясно колко голяма трябва да е тази компенсация и защо трябва да му бъде давана.

Но тъй като били принудени от реалностите на бързо разрастващата се търговска икономика да
реагират,  много  от  съвременниците  на  Аквински  и  по-точно  –  специалистите  по  каноническо
правосъдие – не били толкова предпазливи, а започнали да откриват много изключения, при които
даването  на  заем  с  лихвата  не  се  считало  за  лихварство.  Например,  ако  някаква  производствена
собственост, каквато е едно имение, бъде ипотекирано за да бъде получен заем, даващият заема можел
да взема цялата продукция през времето до връщането на заема и да не изважда от сумата на заема (от
„главницата“)  стойността  на  взетата  продукция.  Много  други  изключения  включвали  в  себе  си
загубите на даващия заема поради това,  че  не разполага с  парите,  които е  дал на заем,  за  да ги
използва при други търговски шансове, като например да купи стоки, които после да препродаде или
за да купи още ниви. И понеже тези алтернативни възможности за печалба са напълно законни, тогава
е законно даващият заема да бъде компенсиран заради това, че не може да се възползва от тях, понеже
е  дал парите си на заем. На същото основание се счело, че е правилно да се изисква лихва заради
стоките, които са купени на кредит.

А що се отнася до банките, освен гореспоменатите изключения, те не давали ясно обявени заеми
с фиксиран лихвен процент, тъй като това щяло да се счита за лихварство, поради това, че липсва
„риск за даващия лихвата.“ Идеята е била, че лихвата е законна само в случай, че лихвения процент
не  е  уточнен предварително,  а  е  в  зависимост  от  поетия  риск.  Но от  банкерите  се  изисквало да
притежават  само  малко  хитрост,  за  да  заобиколят  тази  забрана  чрез  продажбата  на  акции,
менителници или даже обмяна на валутите по начини, които изглеждали рисковани, но тези действия
в същност били с изцяло предвидими резултати и представлявали пари, дадени на заем с лихва. По
този  начин,  въпреки че  в  книгите  пишело,  че  лихварството е  грях,  самата  дума  „лихварство“  се
изпразнила от съдържанието си. 

Така не по-късно от 13-я век водещите християнски теолози обсъдили всестранно основните
характерни черти на появилия се капитализъм – печалбите, правата на собственост, кредита, даването
на  пари  с  лихва  и  т.н.  Лестър  К.  Литъл  е  направил  следното  обобщение:  „Във  всеки  случай
участниците  в  обсъждането  най-общо казано одобрявали тези  характерни  черти,  което е  в  остро
противоречие с преобладаващите мнения на теолозите, като се започне от 6-я и 7-я векове и се стигне
до  предишното  поколение.“  Най-накрая  капитализмът  бил  напълно  и  окончателно  освободен  от
оковите на вярата. 

Това е била забележителна промяна. В края на краищата, имало е теолози, които се отделили от
света. Повечето от тях се заклели да живеят в бедност. Много от техните предшественици се отнасяли
презрително към търговците и към търговските дейности.  Ако аскетизмът наистина беше победил в
религиозните ордени, изглежда неправдоподобно, че християнското презрение и противопоставяне на
търговията щеше да се смекчи, а да не говорим че щеше да може изцяло да се промени. 

Тази  теологична  революция  е  била  резултат  от  прекия  житейски  опит  с  безапелационните
заповеди на света. Въпреки всичките си искрени жестове на благотворителност, ръководителите на
манастирите не искали да дадат всичкото си богатство на бедните или да продават продуктите, които
са  произвели  без  да  имат  печалба.  Тъкмо  активното  участие  на  големите  религиозни  ордени  на
свободните  пазари  накарало  теолозите  на  манастирите  да  преосмислят  правилата  на  морала  в
търговията, което било насърчено от очевидно светското мислене на църковната йерархия.

За разлика от теолозите в религиозните ордени, малцина теолози,  заемащи високи позиции в
църковната йерархия се заклели да живеят в бедност и много от тях демонстрирали осъзнат вкус към
развратен живот. Епископите и кардиналите били сред най-добрите клиенти на лихварите. Това не е е
изненадващо, тъй като почти всеки, който заемал висш пост в църковната йерархия, бил купил своят
пост  като  инвестиция  и  очаквал  да  получи  значителна  възвращаемост  от  доходите  на  църквата.
Наистина,  често  пъти  хората  били  в  състояние  да  си  купят  назначения  като  епископи  или  даже
кардинали, без преди това да са заемали някаква друга длъжност в църквата, понякога даже преди да
са били ръкоположени, или даже кръстени! Тази отличителна черта на средновековната църква е била
безкраен източник на скандали и конфликти, допринесла за появата на много еретични сектантски
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движения и достигнала своя връх по време на Реформацията. Но тези светски отличителни черти на
църквата  подпомогнали  силно  развитието  на  капитализма.  Църквата  не  се  противопоставила  –
обратното, тя оправдавала и играела активна роля в Търговската Революция през 12-я и 13-я векове.
Ако това не се беше случило, Западът може би щеше да стане подобен на народите от Исляма.

ИСЛЯМЪТ И ЛИХВАТА
Коранът осъжда всички видове даване на заем с лихва („риба“). Доходът от размяната на стоките

е законен, но даването и вземането на пари, което става при даването на пари на заем и връщането на
заема е законно само тогава, когато количеството на дадените пари на заем е равно на количеството на
върнатите пари. Корана (2:275) постановява: „Бог позволява търговията, но забранява „риба.“ Както
се  е  случило  християнството,  така  и  средновековните  мюсюлмани  често  пъти  са  пренебрегвали
забраните за даване на заеми с лихва, но това ставало почти винаги, с цел парите да бъдат използвани
за консумация, а не за инвестиране. Това може да обясни защо дейностите по даване на заеми не са
довели до теологично преосмисляне на тълкуванията и „риба“ е останала официално грях. Максим
Родинсън предполага, че Исляма не е преосмислил своите икономически правила, защото елитът се е
отнасял  презрително  към  търговията  и  понеже  намесата  на  държавата  толкова  ограничила  и
деформирала икономиката, че липсвал всякакъв натиск за теологична промяна от страна на бизнеса,
която се случила в Европа, но никога не се случила в Исляма. Наистина, елитът без никакво съмнение
е  предпочитал да  държи своите кредитори в потенциална  религиозна  опасност  и да има законно
основание  да  уреди  дълговете  си  чрез  присвояване.  Във  всеки  случай,  даже  днес  банките  в
ислямските държави съществуват единствено въз основата на извънредно тромави заобикаляния  на
абсолютната забрана за  лихварство,  която остава дефинирана като „всяко компенсиране,  давано в
замяна на даден заем.“ Често срещаното съвременно решение за избягване на забраната за лихвата
означава банките да влязат в  бизнес партньорство с  онези,  на които дават  търговски заеми.  Това
позволява заемите да бъдат връщани в равностоен обем на получения заем, а компенсирането заради
даването на парите на заем (лихвата) идва под формата на съвместни печалби. Друга тактика е да
начисляват големи банкови такси за обслужването на заемите. Но въпреки това, огромните богатства,
създавани от  нефта,  най-вече  търсят  укритие  като  инвестиции в  Запада,  а  не  за  финансиране  на
развитието на собствената икономика.  Религиозното противопоставяне на лихвата,  комбинирано с
алчността на тираничните режими, не позволило на капитализма да се развие в Исляма и все още му
пречи. Там победата на разума все още трябва да бъде спечелена.

Пътят  до  съвременното време  не  се  е  отворил  внезапно  по време  на  Ренесанса,  нито пък  е
поникнал от челото на Зевс. Западната цивилизация е напредвала през вековете още от падането на
Римската  империя:  така наречената „Мрачна епоха“ е  бил период на силно просветление както в
материалната, така и в интелектуалните сфери, което, когато се съчетае с християнките учения за
моралното равенство, създава един изцяло нов свят, който се основава на политическа, икономическа
и лична свобода.

Глава 3

Тиранията и „повторно раждане“ на свободата

Командни икономики

Теологични основи на моралното равенство

Права на собственост

Ограничаване на държавите и кралете

Липса на единство в Европа

Търговията и създаването на отговорно управление в Италия

Венеция
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Генуа

Флоренция

Милано

Репресия в Южна Италия: Случаят „Амелфи“

Северната свобода

Успехът на Запада зависел от развитието на свободни общества, които са способни да обезпечат
защитена среда за ранния капитализъм. И в това отношение християнството е изиграло решаваща
роля, като е предоставило моралната основа за демокрация, която надхвърлила всички представи на
класическите философи. 

Тази  глава  започва  с  изследване  на  начина,  чрез  който  тираничните  режими  задушават
икономическото  развитие.  След  това  тя  проследява  основите  на  християнските  учения,  които
защитават моралното равенство и осъждат деспотите. Тези учения оживяват, когато четем за появата
на относително независими общества в различни райони на Европа и виждаме как първоначалната
степен на свобода позволила на появилите се гилдии на търговците на едно и на дребно, на работната
сила и на религиозните групи да придобият значителен глас в управлението.

КОМАНДНИ ИКОНОМИКИ
Деспотичните  държави  създават  всеобща  алчност.  Когато  управляващите  се  фокусират  в

извличането на максимални печалби от управляваните от тях хора, техните поданици също стават
забележително алчни и реагират, като консумират, натрупват и крият плодовете на своя труд, както и
като не произвеждат толкова много,  колкото биха могли да произведат.  А даже когато някои хора
успеят да бъдат производителни, има голям шанс накрая усилията им просто да обогатяват техните
управници. Резултатът от всичко това е стандарт на живот, който е много по-нисък от потенциалните
производствени възможности на обществото.

В края на 10-я век в северен Китай започнало да се развива производството на желязо. Към 1018
било  пресметнато,  че  металурзите  произвеждали  повече  от  35  000  тона  желязо  годишно,  едно
невероятно постижение за онова време, а 6 години по-късно те произвели повече от 100 000 тона за
една  година.  Това  не  е  било  извършено  от  държавата.  Частни  стопани  сграбчили  шанса,  който
предоставяло силното търсене на желязо, имало налични доставки на руда, която лесно се копаела в
мините, както и на въглища. Поради съществуването на пещи за стопяване на рудата, разположени по
бреговете на една мрежа от плавателни канали и реки, произведеното желязо можело лесно да бъде
транспортирано до далечни пазари.  Много скоро тези нови китайски производители започнали да
жънат огромни печалби и да ги инвестират отново за  разширение на своите металургични пещи.
Обемът на производството продължавал бързо да расте.  Наличието на големи доставки на желязо
скоро довело до производството на земеделски инструменти, направени от желязо, които на свой ред
бързо  увеличили  производството  на  храни.  Накратко,  Китай  започнал  да  развива  капитализъм  и
влязъл  в  период  на  индустриална  революция.   Но  тогава  всичко  спряло  така  внезапно,  както  и
започнало. Към края на 11-я век били произведени само малки количества желязо, а скоро след това
металургичните пещи се превърнали в изоставени руини. Какво се е случило?

Накрая мандарините в императорския двор забелязали, че някои обикновени китайци започнали
да  забогатяват  чрез  производство  и  че  те  наемали  селяни,  като  им  давали  високи  надници.
Мандарините  преценили,  че  тези  действия  са  заплаха  за  ценностите  на  Конфуцианството  и  за
общественото спокойствие. Обикновените китайци са длъжни да знаят къде им е мястото; единствено
елитът  трябва  да  е  богат.  Поради  това  мандарините  обявили,  че  единствено  държавата  може  да
произвежда желязо и тя  отнела целия този бизнес.  И с  това всичко приключило.  Както обобщил
Уинууд Рийд: ясна е причината за многовековната икономическа и социална изостаналост на Китай:
„Несигурност на частната собственост.“ В тази кратка фраза се побира цялата история на Азия.

Друг също толкова изумителен пример е бил разкрит в случилото се след морската битката при
Лепанто  (1571),  където  европейците  разбили  турския  флот.  Победилите  християнски  моряци
плячкосали турските кораби, които все още не били потънали или избягали от полесражението и
открили огромно съкровище от златни монети на борда на „Султана,“ плененият флагмански кораб на
Али Паша, командирът на турския флот. Почти същите по големина съкровища били намерени на
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галерите на няколко други турски адмирали. Виктор Дейвид Хенсън обяснява това така:  „Понеже
нямало банкова система и понеже се страхувал от конфискуване, ако разгневи султана и тъй като
винаги се старал да крие богатството си от събирачите на данъци, Али Паша довлякъл огромното си
богатство до Лепанто.“ Али Паша не е бил някакъв селянин, който крие част от ожънатата си реколта,
а е бил член на висшия елит и е бил женен за сестрата на султана. Ако такъв човек не може да намери
сигурна инвестиция и не се осмелявал да остави парите си у дома, как би могъл някой друг да се
надява, че ще се справи по-добре от него с тази задача?

Не е чудно, че в деспотичните държави напредъкът е бавен и непостоянен. Защото опасността от
държавно отнемане е  заплашвала не само преносимото богатство като богатството на Али Паша;
всяко  нещо,  което  има  някаква  стойност  –  земя,  реколта,  добитък,  сгради,  даже  децата  –  могат
своеволно да бъдат отнети и както научили китайските производители на желязо – това често се
случва. Още по-лошото е, че тираничната държава инвестира много малка част от богатството, което
извлича от увеличеното производство, а вместо това го пропилява чрез консумиране – често пъти по
различни начини. Египетските пирамиди, дворците Тюйлери и Тадж Махал са изградени като красиви
паметници на потисническото управление; те са лишени от всякаква производствена стойност и са
били платени с цената на мизерия и лишения. Поради това деспотичните икономически системи са
станали известни с името „командна икономика“ – както пазарът, така и работната сила са командвани
и  принуждавани,  вместо  да  им  бъде  позволено  да  функционират  свободно,  а  извличането  и
консумирането на богатството е основната цел на държавата. 

Командните икономики водят началото си още от най-ранните държави и съществуват на много
места в съвременния свят – наистина, командните икономики все още имат пламенни защитници. Но
командните  икономики  пренебрегват  най-основният  икономически  факт  на  живота:  „всичките
богатства произлизат от производството.“ Производството трябва да бъде отглеждано, окопавано,
ожънато, хранено и поено като стадо, произвеждано и създавано по някакъв начин. Големината на
произведеното богатство във всяко общество зависи не само от броя на хората,  които участват  в
производството,  но  и  от  тяхната  мотивация  и  от  производителността  на  техните  технологии  за
производство.  Когато богатството е жертва на унищожителни данъци и е подложено на постоянна
заплаха  от  ограбване,  тогава  човекът  се  стреми  да  запази  собственото  си  богатство,  а  не  да  го
използва за целите на производството. 

Този принцип важи не само за богатите хора, но с още по-голяма сила важи за много бедните
хора – което обяснява очевидно ниската производителност на командните икономики. Изплашени от
прекомерно високите данъци, които имат за цел да обогатят малцина, даже свободните селяни стават
много по-загрижени как  да  скрият  част  от  реколтата  си,  отколкото да  увеличават  добивите  си,  а
хората, които насила са принудени да работят – независимо дали са роби или са селяни, от които се
изисква  всяка година задължително да работят на някакво място за определен период от време – те
могат да извлекат някаква полза само до степента, до която успяват да работят колкото е възможно по-
малко. (Коментар: „Те ни лъжат, че ни плащат, а ние ги лъжем, че им работим.“ и „Никой не може да ми
плати толкова малко, колкото малко аз мога да му работя.“- социалистически афоризми. Д. Пр .) А що се
отнася  до  богатите  и  управляващите,  обикновено  те  се  подиграват  на  онези,  които  въпреки
опасностите и пречките, успяват да поддържат икономиката да не потъне.

През 829 византийският император Теофилус наблюдавал един красив търговски кораб, който
плавал  в  залива  на  Константинопол.  Когато  попитал  кой  е  собственика  на  този  кораб,  той  се
разгневил, когато научил, че кораба принадлежи на жена му! Той й се озъбил: „Бог ме е направил
император,  ти  ще ме  правиш капитан на  кораб!“  и  веднага  заповядал кораба  да  бъде  изгорен.  В
продължение на векове византийските историци хвалят Теофилус за този акт. Класическите философи
биха постъпили по същия начин.

Аристотел  осъждал  търговията  на  едро  като  неестествена,  ненужна  и  противоречаща  на
човешкото достойнство. Поради това той предлагал „агората“ да бъде просто място за срещи, а не
пазар и искал „тя да бъде изчистена от всякаква търговска дейност и на нито един работник, селяни
или  друг  подобен  човек  не  трябва  да  бъде  позволявано  да  влиза  там,  освен  ако  е  повикан  от
законодателите.“ Освен това Аристотел считал, че търговската размяна трябва да се извършва само
между хора с общи социални връзки и тази търговия винаги трябва да е във вид на размяна на неща с
еднаква стойност – все едно, че стойността е така непроменимо присъща на нещата, както са техният
цвят или тегло.

Гласът на Аристотел не е бил „глас в пустиня“; такова е била тогавашното мнение в Гърция.
Работата трябвало да се върши от робите,  а търговията – хора,  които не са граждани на Гърция.
Според М.  Финли, даже когато гърците инвестирали в земя,  те правели това „от съображения за
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общественото си положение,  а не защото се стремели да получават максимални печалби.“ Финли
съобщава, че в нито един от оригиналните гръцки документи за някаква инвестиция (включително за
вземане  или  за  даване  на  пари  на  заем)  никъде  не  се  споменава  за  извършването  на  някакви
подобрения на земята или за някакво производство, но в замяна на това в тези документи има „много
доказателства за относително големи суми, вземани на заем, с цел извършване на крещящи разходи и
за поемането на скъпи политически задължения.“

Въпреки, че членовете на римският елит любителски се занимавали с търговия на едро и си
разменяли помежду си заеми с лихва, и тяхното мнение за търговията до голяма степен  съвпадало на
мнението на Аристотел. В един закон, обнародван от византийския император Константин се казва:
„Никой, който е от средите на долните търговци, на сарафите, на нископоставените чиновници или е
гнусен извършител на някакви услуги – всички тези отрепки на администрацията, които се стремят
към гнусни печалби, да не се опитва да заема какъвто и да е високопоставен пост или ранг.“ Според
Плутарх, проблемът не е бил свързан с моралната оценка за търговията, а с това, че всички дейности,
свързани с задоволяване на някакви нужди или с извършването на някаква работа, са били считани за
„позорни  и  просташки.“  Цицерон  писал  с  презрение,  че  „във  всички  дейности,  извършвани  в
работилницата няма нищо благородно.“ 

Следователно,  загиването на Римската империя не е представлявало някакъв трагичен неуспех;
ако империята беше победила, ние нямаше да имаме нещо, което да наречем Западна Цивилизация.
Ако Рим все още управляваше, Европа щеше да е затънала в блатото на командната икономика, щеше
да има много по-малко нововъведения от всякакъв вид, а останалата част от света щеше да е вероятно
в почти същото състояние, в което европейците са я открили през 15-я и 16-я векове.  Империите са
враговете на прогреса!

Хайек  (Коментар:  Гениален  австрийски  и  английски  икономист  и  философ (1899-1992),  носител  на
Нобелова награда за икономика) обяснил: „Нищо не е по-подвеждащо...от общоприетата формула на
историците,  които  представят  постижението  на  някоя  могъща  държава  като  кулминацията  на
културната еволюция: всъщност това постижение маркира нейния край.“ Той специално отбелязва, че
„разширението на капитализма – и на Европейската цивилизация – дължат причините за появата си на
политическата  анархия.“  Там,  където  в  Европа  нямало  потисническите  имперски  институции,  се
появили малки политически образования, които често пъти били създадени с цел да  представляват
интересите  на  различни  вътрешни  групи  –  търговци,  производители  и  гилдии  на  занаятчиите.
Географията е изиграла решаваща роля в разединението на Европа, но разбира се, географията не е
упражнила  пряко  влияние  върху  еволюцията  на  политическите  теории  или  за  установяването  на
демократични управления.  Както се  случва  с  много други неща в  историята  на  средновековието,
християнската теология предоставила интелектуалната основа за експериментиране с политическата
свобода.

ТЕОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА МОРАЛНОТО РАВЕНСТВО
Огромен брой книги са писани за равенството,  но почти без изключение те са  посветени на

равенството  на  богатството  на  хората.  Желателно  ли  е  положителното  действие?  Трябва  ли
политиката по данъците да се превърне в преразпределителна справедливост? Измина много време
откакто се  написа много за  това,  дали има някакво основание  твърдението,  че  в  някакъв смисъл
хората заслужават да бъдат равни „Повечето хора считат,  че това предположение  е очевидно. Но
когато се опитат да представят доказателства, тези доказателства не добавят нищо съществено.“

Но въпреки това, през по-голямата част от човешката история и на много места по света, даже
сега това предложение не е приемано! Точно обратното, през по-голямата част от човешката история
и на повечето места по света всяко изразяване на вяра в равенството би предизвикало насмешка. 

Даже на Запад нито един разумен човек не твърди, че всички хора са равни по отношение на
своите  способности,  трудолюбие  или  характер;  приема  се,  че  има  морално  равенство  и  то  има
предимство преди другите видове равенство. Тъкмо вярата в моралното равенство обучи Западните
политически и юридически практики и гарантира равенство пред закона и много други форми на
равните права.

До степента, до която участниците в споровете за равенството имат интерес да научат откъде
произлиза представата за моралното равенство, повечето от тях откриват корените му в „светските“
политически теоретици, които са писали по време на Просветлението през 18-я век или по-късно –
много от участниците в споровете се задоволяват да кажат, че моралното равенство води началото си
от  „либерализма.“  Други  казват,  че  книгите  на  Джон  Лок,  написани  през  17-я  век  са  основния
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източник за съвременната теория на демокрацията, очевидно без да имат ни най-малка представа, че
тезите на Лок се основават изцяло на християнските учения за моралното равенство.

Повечето учебници, в които сега се разказва за раждането на американската нация, грижливо
пренебрегват религиозния аспект, все едно че някаква тайфа от атеисти са написали прочутият текст
на  Декларацията  на  Независимостта:  „Ние  считаме  за  очевидни  истините,  че  всички  хора  са
създадени равни, че те са надарени от техния Създател с определени неотменими права, сред които са
правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие.“ 

В  този  текст  няма  нищо  общо  с  приписването  на  „преродената“  демокрация  в  някои
средновековни европейски страни на  влиянието на новооткритата  гръцка философия.  Въпреки че
класическият свят е предоставял някои премери за демокрация, те не са били вкоренени в някакви
общи предположения относно равенството, освен равенството в рамките на елита. 

Даже когато тези древни демокрации са били управлявани от избираеми институции, различните
гръцки градове-държави и Римската империя са били издържани от огромен брой роби. И точно така,
както християнството е премахнало институцията на робството, наследено от Гърция и Рим, така и
Западната  демокрация  дължи  на  християнските  идеали  собствения  си  интелектуален  произход  и
законност. Всичко това е започнало с Новия Завет. 

Исус е утвърдил една революционна представа за морално равенство, не само на думи, а и чрез
делата си. Отново и отново той не е обръщал внимание на големите обществени разграничения и е
общувал с отхвърлените хора, включително със самаряни, бирници, проститутки, просяци и различни
други прокудени и по този начин дал божествено одобрение за духовното им включване в Божието
царство. И точно в този дух Павел напомня: „Няма нито юдеин, нито грък, нито роб, нито свободен,
няма нито мъж, нито жена: защото вие всички сте едно в Христос Исус“(Гал.3:28 – мой превод)
Как е възможно това? Павел едва ли е искал да ни каже, че не е имало християни, които са били роби
или пък, че тогава жените са имали същите права като мъжете. С тези думи той е искал да ни каже, че
независимо  от  неравенството  на  този  свят,  в  един  друг  свят  –  в  най-важният  смисъл  –  няма
неравенство: в очите на Бога и в бъдещия живот. 

И  наистина,  Павел  предупреждава  господарите  на  робите  точно  за  тази  истина,  когато  ги
призовава да се отнасят към робите си добре,  тъй като „Този,  който е както техен,  така и ваш
Господар,  е  на  небето  и  в  Него  няма  несправедливо  отношение“  (Еф.6:9  –  мой  превод).  В  това
твърдение, както и в много други твърдения в Новия Завет, Павел казва ясно, че равенството в очите
на Бога е показател за начина, по който хората трябва да се отнасят помежду си на този свят, така
както го е правил Исус.

Така е бил утвърден стандартът. Живеейки в изключително съобразяващия се с общественото
положение  свят  на  Римската  империя,  ранните  християни  се  стремели  да  се  придържат  към
всеобщата  представа  за  човечността.  Това  е  било  описано  от  християнският  теолог  от  3-я  век
Каецилиус  Лактантиус  в  забележителната  му книга  „Божествени институции“:  „Втората  съставна
част на Праведността е равенството. Имам предвид следното: човек трябва да са отнася към другите
като към хора, които са равни на самия него...Защото Бог, който е създал и дава живот на хората, иска
ние да сме равни...Но някой може да каже:  „Няма ли в твоето общество бедни и богати,  роби и
господари? Няма ли различия между хората?“ Няма никаква разлика! Точно това е причината ние да
се обръщаме един към друг,  наричайки се  „Брате,“ понеже ние вярваме,  че помежду си ние сме
равни.  Тъй  като  стойността  на  човека  се  измерва  с  духовни,  а  не  с  физически  измерения,  ние
пренебрегваме различията във физическите си състояния: за нас робите не са роби и ние трябва да се
отнасяме към тях като  към наши братя  в  духа,  които като нас участват  в  предаността  към Бога .
Богатството също не е основание за различие освен в случая, когато то предоставя възможност за
предимство във вършенето на добри дела.  Дали си богат не се определя от това, което имаш, а от
начинът,  по  който  използваш  богатството  си  за  праведни  дела.  И  въпреки,  че  нашето  смирено
поведение ни прави равни един към друг, независимо дали сме роби или свободни, дали сме богати
или бедни, всъщност има различия, създадени от Бога, различия в степента на добродетелите, които
извършваме,  които  се  основават  на  принципа:  „колкото  е  по-праведно,  толкова  е  по-възвишено.“
Защото ако справедливостта означава да се отнасяме като към равни към незначителните хора, тогава
човек блести с равноправието си, но ако се отнася не като равен към по-незначителните хора от него,
а като по-незначителен от тях, тогава той придобива по-висока степен на достойнство в очите на
Бога...ако на всеки от нас Бог е дал живот на душа и дух, тогава ние сме братя – даже по-близки от
братя, като братя по дух, а не телесни братя.“ 

Ако сме съгласни с това, тогава е нужна само още една малка крачка, за да предложим, че всеки
човек има права, които в никакъв случай не трябва да бъдат нарушавани:  ученията за равенството
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пред  закона  и  за  защитата  на  дома  и  на  частната  собственост.  Разбира  се,  тези  учения  са  били
проклятие за деспотите.

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ
Библията възприема като нещо съвсем естествено правата за частна собственост и често осъжда

такива  нарушения  на  тези  права,  като  например кражбата  или измамата.  Въпреки това,  някои от
бащите  на  ранната  църква,  включително  Св.  Амброз,  с  нежелание  приемали  правата  за  частната
собственост, твърдейки, че първоначалният план на Бога е бил всички неща да са общи и че частната
собственост се е появила само заради отпадането на хората от милостта и поради това правата за
частна собственост са продукт на греха. Но Св. Августин считал, че правото на частната собственост
е  естествено  състояние.  През  следващите  няколко  века  след  него  тази  гледна  точка  станала
преобладаваща. В края на 11-я век един автор, известен с името Норман Анонимният написал в един
от 34-те си влиятелни трактати,  че частната собственост е човешко право:  „Бог е направил както
богатият, така и бедният от една и съща пръст; бедният и богатият са поддържани от една и съща
земя. Право на човека е да казва: „Моят имот, моята къща, моят слуга.“ Един век по-късно, Джилс от
Рим (Коментар:1243-1316, епископ на Бургс, прочут с логичните си коментари на книгите на Аристотел. Бил
е Генерален приор на Августинския орден. Д. Пр.) възложил на управляващите задължението да защитават
частната собственост: „Дълг на всеки земен управител е да отсъжда справедливо в това отношение
така, че никой да не уврежда тялото или собствеността на друг човек, а всеки гражданин и всеки
вярващ човек да се наслаждава на своята си собственост.“ Джон от Париж, който бил съвременник на
Джилс твърдял, че частната собственост е нужна, с цел да се поддържа ред в гражданското общество:
„Защото ако нещата бъдат държани безусловно общи, тогава няма да е лесно да се поддържа мира
сред хората. Поради тази причина е било учредено правото на частна собственост.“

Почти по същото време Св. Алберт Магнус казал, че частната собственост съществува заради
„удобството и ползата на човека.“

Тома Аквински добавил огромния си авторитет към тази гледна точка, като казал, че „правото на
частна собственост е както законно, така и нужно.“ Аквински обосновава това свое твърдение като
посочва, че частната собственост допринася за общото добруване. „На първо място, защото всеки
човек се грижи повече за нещата, за които е лично отговорен, отколкото за нещата, които са общи и
отговорността за грижата за тях се оставя на някой друг човек. Второ, защото човешките дела са по-
резултатно организирани, когато всеки човек има да изпълнява свои ясно определени отговорности.
Трето, защото има по-голяма вероятност за запазване на мира, когато всеки се задоволява със своите
собствени работи.“ Накрая Аквински казва, че независимо от това, че правото на частна собственост
не  е предписано от Божия закон, това право е в хармония с природния закон, което означава, че то е
присъщо на човешката природа и е продукт на разума. 

Разбира се, като се вземе предвид прославата на бедността в някои от религиозните ордени, даже
самият Аквински не е могъл да потуши цялата подкрепа на идеята, че не би трябвало да съществува
частна собственост. Но през 1323 папа Йоан XXII осъдил като еретично францисканското твърдение,
че Исус е проповядвал, че всички неща трябва да бъдат обща собственост и че само чрез приемане на
обета за бедност човек може наистина да подражава на Христос. А точно тази представа е тревожела
официалния католицизъм, въпреки че идеалът за общото ползване живее както в светските, така и в
религиозните радикалните учения.

Християнските теолози не се задоволили просто да узаконят частната собственост. Търсенето на
логичните последици от правото на частна собственост отвело Уилям от Окхам и други теолози да
стигнат до извода, че правото на частна собственост е от по-висш порядък в сравнение със законите,
изработвани от който и да е властелин, поради което управляващите не могат да заграбят или да
своеволно  да  отнемат  собственост,  която  принадлежи  на  хората,  които  те  управляват.  Суверенен
управител  може  да  наруши  правото  за  частна  собственост  единствено  когато,  „той  е  убеден,  че
добруването на обществото има предимство пред частния интерес.“ Но „той не може да направи това
по своето собствено произволно усмотрение.“ 

Уилям от Окхам написал това много скоро, след като през 1215 английският крал Джон подписал
Магна Харта, принуден от една коалиция от британски благородници и църковни ръководители, в
която влизали всички епископи и ръководителят на  Рицарския орден на Темплиерите.  В първият
параграф на  този  документ  се  казва:  „Потвърждаваме...завинаги,  че  английската  църква  ще  бъде
свободна и нейните права няма да бъдат намалявани, и нейните свободи няма да бъдат накърнявани.“
Следващите няколко параграфи представляват един дълъг и подробен списък на права на собственост
и се забраняват всякакви форми на тяхното заграбване от страна на краля. Параграф 13 гарантира, че
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„Градът Лондон ще притежава всички свои древни свободи и свободни митници...(и) всички други
големи градове, които са получили право за самоуправление чрез кралски указ, градове, градчета и
пристанища ще имат всички своите права и свободни митници.“ Тук думата „митници“ означава, че
те ще могат да налагат вносни мита и такси. Параграф 40 потвърждава: „Всички търговци ще могат да
излизат и да влизат в Англия безопасно, да остават тук и да пътуват по цяла Англия...без да са длъжни
да плащат пътни такси, освен по време на война.“ В параграф 61 кралят се съгласява, че бароните „ще
избират които и да са 25 барони от кралството, които пожелаят, които ще бъдат длъжни с цялата си
мощ да спазват, да поддържат и да принуждават другите хора да бъдат спазвани мира и свободите,
които са били дадени и потвърдени чрез тази настояща харта.“

Така е била създадена Палатата на лордовете в Англия. Накрая, в параграф 62 кралят оправдава
всеки „свещеник или мирянин,“ който е участвал в принуждението той да се съгласи с тези отстъпки.
По този начин кръстът и мечът се обединили, за да започнат опитомяването на държавата и да дадат
на англичаните лични свободи и гарантирани права на частна собственост, който са били много по-
големи, отколкото някой друг народ на континента Европа по онова време е притежавал.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ И НА КРАЛЕТЕ
Мохамед не само е бил Пророкът, той е бил и ръководител на държава. Поради това Ислямът

винаги  е  идеализирал  смесването  на  религията  с  политическата  власт.  Султаните  обикновено  са
имали  и  титлата  на  халиф.  Бернард  Луис  е  написал:  „Мохамед  и  неговите  наследници  веднага
създават  всяка  институция,  която  съответства,  даже  и  донякъде,  на  църквите  в  християнството.“
Освен това  Бернард Луис правилно посочва,  че  идеята за  отделяне на църквата от държавата  е
„християнска  в своят дълбок смисъл.“ 

В повечето от другите цивилизации религията преди всичко е била част от държавата и често
пъти царете са били считани за богове – много римски императори са твърдели, че са богове, както и
фараоните  и се е считало, че без тяхното застъпничество слънцето няма да изгрява. Отделянето на
църквата от държавата е било постановено от Исус: „Отдавайте цезаровото на Цезаря, а Божието –
на Бога“ (Мат.22:21).  Вероятно ако беше стартирало като вяра на  класата  на римските  сенатори,
християнството можеше да тръгне по друг път. Но след като страдала в продължение на няколко века
като група от преследвани прости лаици, църквата никога не влязла напълно в съюз с държавата.
Вярно е, че някои бащи на църквата с радост са се наслаждавали  на монополното си положение,
основаващо се на държавното преследване на другите съперничещи религии и постоянно говорели за
господстващата роля на църквата над държавата, но те най-общо казано се задоволявали да оставят
политическата власт в ръцете на светските управници, въпреки че когато градът, в който се намирал
двореца  на  епископа  се  разраствал  и  получавал  право  от  краля  да  се  самоуправлява,  понякога
епископът започвал да играе ролята и на княз.

Павел  твърдял,  че  християните  трябва  винаги  да  се  подчиняват  на  земните  управници,
независимо от това колко зли са те, стига те да не заповядат да бъдат нарушавани Божиите заповеди.
Но след като заплахата от преследване престанала да виси над тях, християнските теолози започнали
да  стават  все  по-критични  към  моралната  власт  на  държавата.  В  книгата  си  „Градът  на  Бога“
Августин разкрил, че въпреки че ролята на държавата за поддържане на реда в обществото е важна,
има нещо, което липсва във основата на нейната законност и това нещо се съдържа в отговора на
въпроса: „Кралствата всъщност не са ли огромни разбойници?“ Защото какво са разбойническите
банди, освен малки кралства? Самата шайка е изградена от хора и се управлява от властта на главатар.
Членовете на шайката е свързани чрез един съюз, а плячката се разпределя между членовете според
договорения закон. Ако, чрез позволението на развратените хора, това зло се засили до такава степен,
че някой човек да успее да се установи да живее някъде, да стане собственик на домове, да завземе
високи позиции в самоуправляващите се градове и да накара хората да му се подчиняват, това зло
придобива още по-повече формата на кралство, защото сега реалността открито му оказва услуги, не
чрез премахване на лакомията, а чрез добавянето на безнаказаността. 

Наистина  е  бил  подходящ  и  верен  отговорът,  който  един  пленен  пират  дал  на  Александър
Велики. Когато императорът попитал пирата с какво право ограбва корабите в морето, пиратът храбро
му отговорил: „Със същото право, с което ти ограбваш целия свят; но понеже правя това с един малък
кораб,  аз  съм  наричан  разбойник,  а  ти,  който  правиш  същото  с  огромен  флот,  си  на  наричан
император.“  Този  „шокиращ  реализъм“  често  пъти  изненадвал  и  даже  обърквал  читателите  на
Августин.  Но  като  се  има  предвид  огромния  авторитет  на  автора,  тази  гледна  точка  завинаги
оформила  политическия  усет  на  християнските  след  него:  християнските  автори  не  осъждали
предложенията  за  подобрения  на  държавата  или  даже  за  незадължителността  на  кралската
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институция. Една особено важна стъпка в тази посока включвала в себе си енергичното отхвърляне на
представата  за „божественото право“ на кралете – глупави правилници понякога са се опитвали да
твърдят това, както и кралете, но църквата никога писмено не е давала съгласието си за наличието на
такова „божествено право.“ 

Нещо повече,  чрез потвърждаването на светския характер на кралската институция,  църквата
направила възможно да бъде изследвана основата на светската власт и взаимодействието между права
и управление. В края на 14-я век Джон Уиклиф казал, че ако кралете са избирани от Бога и управляват
с божествени права, тогава Бог е длъжен да подпомага и да одобрява греховете на тираните, което е
„богохулно заключение!“ От тук следва, че не  е грях тираните да бъде детронирани.

Това  вече  било  позволено  един  век  по-рано  от  Аквински,  въпреки  че   той  направил  това  с
нежелание. След като предупредил за многото смъртни опасности, свързани с детронирането на един
тиран, включително и за факта,  че твърде често точно такъв и даже още по-лош е краят на една
тирания,  Аквински писал в книгата си „За царуването“:  “Ако избирането на крал принадлежи на
правото на дадено мнозинство, не е несправедливо кралят да бъде детрониран или властта му да бъде
ограничена от същото това мнозинство, ако превръщайки се в тиран, той злоупотребява с кралската
власт.“ Но Аквински съветва: „схемата за извършване  на това трябва да бъде внимателно изработена,
което ще предпази мнозинството, което е било управлявано от крал, да не попадне в ръцете на някой
тиран.“

И точно  това  започнали  да  правят  мнозинствата  в  различни  малки  европейски  държави:  да
разработват  схеми,  за  да  не  допуснат  тирания.  В  допълнение  към  теологичното  оправдаване  на
съпротивата срещу тираните, европейците се възползвали от свойственото им разединение.

РАЗЕДИНЕНИЕ В ЕВРОПА
Съществено за Римската империя е било това, че тя е била крайбрежна империя, която е владеела

териториите около Средиземно море. Юлий Цезар прекосил Ла Манша и колонизирал Англия. Но
даже там Адриан (Коментар: Римски император (76-138) управлявал Рим след император Траян в периода
117-138 год. Д. Пр.)  трябвало да изгради така наречената „Адрианова стена“ по северната й граница с
Шотландия, за да прегради пътя на жестоките племена от север. Същото се е случвало на много места
на континента.  Римляните  рядко пъти прекосявали река Рейн,  нито пък често  са  се  осмелили да
прекосяват  река  Дунав.  Не  е  сигурно,  дали  Испания  или  Левант  (Коментар:  юг-югоизточното
крайбрежие на Средиземно море, на територията на сегашна Палестина, Израел, Йордания, Ливан и Сирия.
Д. Пр.) щяха да са част от империята и от легионите щеше да се изисква да завладеят и да поддържат
римската власт, ако тези територии отвсякъде граничеха със земя. Във всеки случай, по-голямата част
от западна Европа никога не е била владяна от Рим. 

Географските  и  културни  пречки  са  ограничили  обхвата  на  империята.  Много  е  писано  за
липсата на единство в Европа, но в тези анализи рядко е вземана предвид географията, въпреки, че
човек може да седне, да разгърне картата на Европа и да направи скица на областите, в които са
живеели хора с осъзната представа,  че са от една нация. И наистина, картата на средновековните
„държави“ в Европа забележително прилича на картата, на която са показани териториите, където са
живеели народите, които са се занимавали с лов и събиране на реколтата от диви растения преди 5000
год.  Причината е, че за разлика от Китай или Индия, Европа не е някаква огромна равнина,  а се
състои от множество плодородни низини, около които има планини и трудно проходими гори. Тези
плодородни  низини  често  пъти  са  играели  ролята  на  най-важната  област  на  някоя  независима
държава. Там, където географските пречки ограничават връзките със съседите, винаги има културно
разнообразие. 

Културното  разнообразие  на  Европа  се  увеличавало  и  поради  многото  „варварски  вълни  на
преселения.“  Поради  това,  разединението  на  Европа  е  както  културно,  така  и  естествено.
Европейското  разнообразие  се  изявило  в  наличието  на  голям  брой  много  малки  политически
елементи,  които  може  би  е  подходящо  да  бъдат  нарича  „държавички.“  Само  няколкото  големи
равнини,  като  териториите  около  Париж  и  Лондон,  са  поддържали  доста  по-големи  държави;
повечето от останалите държавички попадали в категорията на малки или много малки. През 14-я век
в Европа имало около 1000 независими държавички. 

Това  раздробяване  довело до  няколко  много  важни  последствия.  Първо,  то  подпомогнало за
появата на слаби управници. Второ, то създало условия за наличието на градивна конкуренция. Трето,
предложило  на  хората  някакъв  шанс  да  отидат  да  живеят  на  друго  място,  с  цел  да  намерят  по-
подходящи условия от гледна точка на свобода или възможности. Вследствие на това, някои от тези
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държавички започнали да си създават по-отговорни управления. Това развитие започнало около 9-я
век в северна Италия.

ТЪРГОВИЯТА И СЪЗДАВНЕ НА ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ В ИТАЛИЯ
Нито един деспот не е управлявал Италия през времето, когато тя е била република. Това създало

подходящи условия и когато в Европа се появили първите отговорни правителства, те се появили и в
Италия. Въпреки, че християнската теология предоставила моралната основа за установяването на
отговорни  режими  за  управление,  тези  идеи  били  реализирани  само  в  някои  от  християнските
държави. Защо тези средновековни италиански градове-държави първи създали такива управления?
Това  се  дължало  на  две  важни  предпоставки.  Първата  е  била  способността  им  да  се  справят  с
имперските, папските и с византийските амбиции и по този начин да утвърдят и да поддържат своята
независимост.  Ролята  на  втора  предпоставка  е  изиграла  тяхната  лидерска  позиция  в  бързо
разширяващата се външна търговия,  което довело до разсейването на политическата власт между
няколко групи с взаимно свързани интереси, в които участвали не само аристокрацията, военните и
църквата, но и търговците, банкерите, фабрикантите и занаятчийските гилдии. 

Най-нагледният и най-интересен начин за разглеждане на тези еволюции е да направим това като
проследим поотделно  какво  се  е  случило  в  четири  градове-държави  в  северна  Италия:  Венеция,
Генуа, Флоренция и Милано. Подобно развитие се е случило и в десетки други по-малки градове-
държави в този район. Изследването няма за цел за покаже възникването на капитализма в Италия, а
да  обясни  как  тези  градове-държави  са  установили  сравнително  демократични  режими  на
управление, тъй като този вид управление е нужната предпоставка за развитието на капитализма. Ще
засегнем  и  дейностите  на  производството  и  търговията,  защото  те  са  били  жизнено  важни  за
осъществяването на политическата свобода.

Венеция
Венеция е създадена като моряшко крайбрежно селище, разположена върху блатист лабиринт от

десетки островчета и е била лесно защитимо населено място. През 568 нахлуването на ломбардите
(германски племена) в Италия предизвикало бързо преселване на хора, живеещи във вътрешността на
страната, когато „богати хора преместиха мястото, където живеят и отидоха в лагуните, като доведоха
заедно със себе си хора, които зависеха от тях и донесоха колкото се може повече от имуществото си.“
Така Венеция, защитена от забележителните природни препятствия и имаща безпрепятствен достъп
до морето, се превърнала в растящ град и успяла да попречи на всички опити на ломбардите да я
завладеят. 

Наистина, понеже имали достъп до морето, венецианците били в състояние да твърдят, че са част
и провинция на Византийската империя. Това им дало много изгодни търговски предимства, защото
не  плащали  пътни  или  митнически  такси,  когато  търгували  на  територията  на  Византия.  Но
отдалечеността и нарасналата морска мощ на Венеция превърнала в чиста формалност византийското
господство над Венеция. През 810, когато франките изместили ломбардите, завладявайки по-голямата
част от Италия, те също се опитали да завладеят крайбрежната зона, включително и Венеция. Но
блатата  и  лагуните  се  оказали  твърде  голямо  препятствие  за  тях,  а  освен  това  византийският
император  изпратил  един  флот,  за  да  защити  своята  провинция.  Към онзи  момент  Венеция  вече
придобила изключителна важност за Византия като неин главен път към Запада, а станала още по-
важна, когато Исляма създал търговска мрежа в района, в която влизали Испания, Сицилия, южната
част от Италия и северна Африка. Въпреки това, византийската власт над Венеция била само удобна
измислица, която скоро щяла да бъде изоставена.

Вследствие на това се появил град, населен с много семейства, които имали законното право да
казват, че са благородници, но те вече не притежавали селски имоти, за да се издържат от доходите,
получавани оттам, а сграбчили възможността да се занимават с търговия и така вероятно направили
Венеция да бъде първата държава, която се е издържала единствено от търговия. И в началото това е
било търговия,  само търговия,  тъй като Венеция не произвеждала нито една от основните стоки,
които продавала, а пренасяла сол, зърно, вълнени платове и метали, произведени където и да е, до
Северна Африка и Близкия Изток, а на връщане донасяла коприна и подправки, повечето от които
после препродавала на други италиански градове или в северна Европа. 

С  течение  на  времето  венецианските  търговци  разгледали  възможностите  си  за  търговия  и
осъзнали, че могат да спечелят много повече пари, ако са не само посредници, а станат истински
производители на техните стоки. Например, защо да продават само вълнени платове, произведени в
северна Европа? Защо не внасят оттам руна и сами да изработват свои вълнени платове? А и защо да
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търгуват само с вълна? Със забележителна скорост Венеция създала голяма и много производителна
текстилна индустрия, която произвеждала вълнени, памучни и копринени платове. Тръгнала веднъж
по този път, Венеция бързо се превърнала във важен производител, произвеждайки очила, бои, стъкла
за  прозорци,  стъклария,  кристални  изделия,  чинии,  желязо,  конопени  въжета  и  кожени  изделия.
Индустриализацията  предизвикала  дълбоки  политически  последици,  защото  разширила  много
независимите  центрове  на  сила  в  обществото,  което  вече  се  радвало  на  значителна  степен  на
демокрация. 

Още от времето на Чарлз Велики  (Коментар: Император на франките 800-814 г. Д. Пр.) Венеция
била призната за херцогство, което се управлява от дук, по известен с името „Дож.“ Но Венеция не
приличала на повечето други херцогства поради няколко разлики. Едната от тях била, че Дожът не се
издържал от данъци или от ренти, а е бил собственик на собствено богатство и участвал активно в
търговията.  Първото  известно  средновековно  свидетелство  за  инвестиране  на  пари  е  било
завещанието на Дожът Джустиниано Партекипазио. Когато умрял през 829, неговият имот включвал
1200  фунта (540 кг злато) „вложени в търговия, ако те се върнат безопасно от морето.“ Втората е, че
за разлика от другите херцогства, постът на Дожа не се предавал по наследство, (въпреки че понякога
синовете наследявали бащите си). Според венецианската традиция, даже първият Дож е бил избран от
„хората“ и венецианците се радвали на постоянна политическа свобода още от самото създаване на
държавата  си.  Дали  това  е  било  вярно  или  не,  но  поне  през  времето,  за  което  има  достоверни
доказателства, дожите са били избирани. А даже ако в думата „хората“ не са били включвани всички
жители на Венеция, в нея са били включени значителен брой хора – всички заможни хора, военните ,
елитът на бизнеса и представители на църквата. А с течение на времето „хората“ се е превръщала във
все по-всеобхватна група,  която е  ставала все по-голяма и могъща, поради бързото индустриално
разрастване на този град.

Междувременно властта на дожите значително намаляла, тъй като избираните градски съвети
придобивали все по-голяма власт, което довело до това, което днес е известно като „комуна“ - съвет,
съставена от граждани с право да гласуват и управители, и законодатели, избрани от тях. 

Венеция не е била първият италиански град, който създал комуна; тази чест принадлежи на Пиза.
В  средата  на  12-я  век  Венецианската  комуна  била  напълно  развита  и  в  нея  имало  5  нива  на
управление. На върхът на тази пирамида се  намирал дожът – началникът на изпълнителната власт,
който бил избиран пожизнено, но без да има правото да се нарича владетел. Неговите права били
внимателно ограничени чрез неговата клетва при заемане на тази длъжност. Под дожа се намирал
Херцогския  Съвет,  който се  състоял от  6  члена,  всеки от  които представлявал по един район от
Венеция.  Съветниците  се  избирали  ежегодно  и  не  можело  да  бъдат  преизбирани,  преди  да  са
изминали  поне  2  години  от  предишното  им  заемане  на  тази  длъжност.  Съветниците  работели  в
постоянно и близко консултиране с дожа,  от когото се изисквало да получава тяхното съгласие при
взимането на важните решения. На по-долното ниво под Херцогския Съвет се намирал Съветът на
четиридесетте и Сенатът. 

Съветът на четиридесетте приличал на Апелативен съд, а Сенатът се състоял от 60 човека, които
се занимавали с въпросите на търговията и външната политика. Членовете на Четиридесетте и на
Сената били избирани  измежду членовете на Големият Съвет (понякога чрез избор, а друг път – чрез
теглене на жребий), като по същият начин се избирали и командирите на флота. Членовете на Големия
Съвет, чийто брой често пъти надвишавал 1000 души, били избирани от Общото Събрание, в което
участвали хилядите  венециански гласоподаватели. Общото Събрание не се събирало според някакъв
график, а само в случаите, когато се налагало да одобри някой основен закон или да избере нов дож.
Когато през 1071 умрял един дож, в документ от онова време пише, че „безброй лодки превозили
венецианците от всякъде, за да присъстват на събранието на лагуните“ и новият дож „е бил избран от
събранието без нито един човек да стъпи на земята.“

Първоначално участието във венецианската политика било ограничено до различни елити, но с
течение на времето и особено, когато Венеция се превърнала във важен производствен център, както
и  във  голямо  търговско  пристанище,  избирателното  право  било  разширено.  Основно  това  се
постигало чрез създаването на гилдии – съюзи на хора, упражняващи един занаят или определен вид
търговия.  Гилдии били създадени навсякъде в  средновековна Европа и те  често пъти служели за
налагането на стандартни такси или заплати и да контролират допускането на нов човек да упражнява
техния занаят. Имало гилдии на адвокатите или на лекарите, а понякога и проститутките имали своя
гилдия. Във Венеция, както и навсякъде в Западна Европа, много от гилдиите представлявали съюзи
на високо квалифицирани занаятчии, като например на майстори, които произвеждали стъклария чрез
духане, на аптекари, на бижутери, на шивачи, на кожари, на производители на църковни органи, но
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имало и гилдии на по-обикновени професии като гилдии на касапите, на хлебарите, на бръснарите и
на производителите на платна за ветроходните лодки и за ветроходните кораби. 

В  гилдии  се  обединявали  и  различни  групи  търговци  на  дребно.  Тъй  като  били  добре
организирани  и  притежавали  финансови  средства,  гилдиите  се  превърнали  в  толкова  значима
политическа сила, че на тях била възложена отговорността да представляват членовете си в съветите,
управляващи града. По този начин на масите бил даден значителен глас в управлението. Към това
било  добавено  влиянието  на  религиозните  братства,  мирянски  общества,  които  приличали  на
общества,  занимаващи  се  с  религиозно  обучение,  но  в  същото  време  предоставяли  взаимна
материална подкрепа,  нещо подобно на  съвременните братски ложи.  (Коментар:  Като ложите на
масоните, на рицарите на различни ордени и т.н. Д. Пр.) Членуването в някои от тези братски общества
било ограничено само за  хора,  които имали определени професии,  но  членуването в  други било
свободно за всеки човек с добра репутация, независимо дали е богат или беден. Във всеки случай,
гилдиите и братствата успешно ангажирали големи сегменти от градското население и в контекста на
демократичните държави, те спечелили значително политическо влияние.

Венеция и другите водещи италиански градове-държави според съвременните стандарти били
средно големи градове – към 1000 г. населението на Венеция е било около 300 000 души, а останалите
три от големите четири града са били значително по-малки. Всички хора в град взаимно се познавали,
съществуващото  обществено  мнение  е  било  доста  явно  изразявано  и  съгласието  често  пъти  се
постигало лесно.  Това,  съчетано с  относително откритите политически институции,  позволила на
Венеция да поддържа значителна степен на свобода и на отговорно управление. Тайната във всичко
това е била бързо разрастващата се икономика, която не само дала възможност да се натрупат няколко
огромни богатства, но и създала голям брой семейства, които били достатъчно заможни и превърнало
преди немислимото охолство да стане достъпно почти за всеки жител на Венеция.

Генуа
Разположена  на  западното крайбрежие на Италия,  в  северния  край на  Лигурско море,  Генуа

съперничела на Венеция като голяма европейска морска сила. Както и Венеция, Генуа не била стар
римски град и дължи съществуването си на прекрасното си пристанище, което е разположено на една
много тясна ивица земя, защитена от север и изток от високи планини, но има лесен достъп по суша
от запад и юг, както и откъм морето. Поради това, докато географското разположение спомогнало
Венеция да бъде свободна още от основаването си, Генуа била владяна от ломбардите, а после те били
прогонени от мюсюлманските пирати през 934-935, когато градът бил изцяло опожарен и изоставен в
продължение на няколко години. Тъй като най-добрият път от Рим до Франция и Испания минавал
покрай тази тясна ивица земя,  издадена навътре в морето,  централното местоположение на Генуа
изиграло роля за превръщането й в главно пристанище в западното Средиземноморие. 

Важен фактор за успешното й развитие е било и това, че съперничещите й други градове по
френското и испанско крайбрежия били възпрепятствани от местните деспоти, „феодален лорд или
крал, който събирал големи данъци и ги забърквали в собствените им кавги,“ една обстановка, която
скоро засегнала и пристанищата в южна Италия и в Сицилия. За разлика от тях, както Венеция, така и
Генуа  били  управлявани  от  свои  комуни.  Но  за  разлика  от  Венеция,  Генуа  не  получавала  пряка
подкрепа  от  Византия  и  понякога  жителите  на  Генуа  трябвало  да  се  защитават  от  усилията  на
различни императори на Свещената римска империя да наложат германско управление върху тях.
Поради това Генуа често пъти се съюзявала с Рим, а всъщност воювала заедно с императора против
папата. Накрая Генуа израснала и се превърнала в неоспорима сила в западното Средиземноморие,
след  като  победила  Пиза  в  една  голяма  морска  битка,  която  била  предшествана  от  конфликт  и
съревнование между тях, които продължили повече от един век.

В началото Генуа била управлявана от съвет на благородници, според традицията на Римския
сенат. И както това се случило и в Рим, съветът често пъти бил завладяван от някаква тиранична
коалиция. По тази причина имало две граждански войни – едната от 1164 до 1169, а другата от 1189
до 1194.  И в  двете  войни нямало победител,  защото всяка от двете страни се  намирала  в  почти
непревземаеми замъци. Но огромните разходи за тези конфликти, и по-специално причиненото от тях
разстройване  на  търговията  довело до  загубване  на  отвъдморски колонии  и  станало очевидно  за
всички,  че  и за  двете страни е  по-изгодно да намерят трайно политическо решение.  Въпреки,  че
възприетата тогава от Генуа политическа система изглежда странна, тя била в пълно съответствие със
съвременната  теория  за  игрите  и  вършела  работа!  Тази  система  се  наричала  „продестериа“  и  е
представлявала начин на организиране на управлението на града. Всяка година Генуа наемала един
не-генуезец  да  изпълнява  ролята  на  „продеста“  -  военачалник,  главен  съдия  и  политически
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управител. Въпреки, че един избираем съвет от благородници избирал „продеста“ и определял какви
ще са неговите политики и цели, по време на неговия мандат „продеста“ притежавал върховната власт
и довеждал със себе си група военни и група съдии. По време на своя мандат като управител на Генуа
нито на „продеста,“ нито на доведените от него военни и съдии им е било позволявано да се женят за
жени от Генуа, да купуват местен имот или да участват по някакъв начин в каквито е да е търговски
дейности  или  размяна  на  пари,  а  след  изтичане  на  едногодишния  срок  от  тях  се  изисквало  да
напуснат града и да не се връщат там в продължение на няколко години.  Тази система работела,
защото „продеста“ разполагал с достатъчно собствена войска, която в съюз с всяка от двете страни би
могла да победи другата страна; не можело да се стигне до диктатура, защото мощта на войската на
„продеста“ не била достатъчна, за да победи сама която и да е от двете съперничещи си страни. Тази
система работила толкова добре, че била възприета и от много други италиански комуни.

При наличието на честно управление, необременено от местни интереси или зависимости, Генуа
влязла в златна епоха на своето развитие. От 1191 до 1214 търговията на Генуа се увеличавала с по 6%
ежегодно и към края на 13-я век тя била най-богатият северен град в Италия, а след нея се нареждали
Милано  и  Венеция.  През  1293  само  морската  търговия  създала  доход  от  почти  4  млн.  генуезки
паунди.  Тази  сума  била  10  пъти  по-голяма  от  тогавашният  общ  доход  на  френското  кралско
съкровище! 

Системата на управление на Генуа била променена през 1257, когато един бунт на гилдиите и на
братствата довело до още по-голяма демокрация. Броят на членовете на съвета бил увеличен до 32
члена, по 4 члена от всеки район на Генуа, като всяка от тези „четворки“ била разделена по равно
между  благородниците  и  „народа.“  Вместо  досега  наеманият  външен  „продеста“  с  едногодишен
мандат, съветът започнал да се ръководи от „капитан,“ избиран от самия съвет за срок от 10 години.
По този начин Генуа се превърнала в още по-отговорна държава, тъй като предоставила по-голямо
политическо влияние на обикновените граждани, което се вижда от факта, че първият избран капитан
е бил Джулиелмо Боканегра, един богат гражданин. Неговият избор показва, че реалната основа за
създаването на по-демократично управление е била цъфтящата икономика на търговията. От един
малък град с население от може би 10 000 жители, към 1250 Генуа имала около 50 000 жители и била
един от най-големите градове в Европа. И както и във Венеция,  богатството и растежа на Генуа не се
дължал само на  търговията;  тя  също се  превърнала  в  производител  и  произвеждала  повечето от
стоките, които продавала в чужбина.

Флоренция
Огромно  количество  снобски  безсмислици  са  написани  за   Флоренция.  Понеже  не  се

задоволявали да възхваляват градът, който е родното място на Леонардо да Винчи и на Микеланжело,
много хора подкрепяли фалшивото твърдение, че Флоренция е имала ръководна роля за излизането от
„Мрачната епоха.“ В продължение на много години една книга на Яков Буркхард била възхвалявана
точно заради популяризирането на  тази  гледна  точка.  В тази  книга,  наречена  „Цивилизацията  на
Ренесанса  в  Италия,“  Буркхард  отишъл  дотам,  че  похвалил  Флоренция,  че  е  създала  „най-
възвишеното политическо мислене“ и управление, поради което „заслужава да бъде наречена първата
съвременна държава“ в света. Що се отнася до мислителите, Буркхард би могъл да спомене такива
забележителни имена като Данте, Макиавели, Петрарка и Бокачио. Но точно така, както погрешно
възприел изкуството като цивилизация, по същият начин Буркхард написал и една глава в тази книга,
озаглавена „Държавата като произведение на изкуството,“ в която казва, че политическата философия
е  по-автентична,  отколкото политическата  реалност.  А реалността,  както Буркхард добре  е  знаел,
често пъти включва в себе си и горчиви и кървави политически бъркотии.

Въпреки всичко,  Флоренция  се  превърнала  в  паметник на  производствените  възможности на
капитализма, ставайки главен център за производство на вълнени и копринени платове, и през 13-я
век флорентинските банки отворили свои клонове навсякъде в  западна Европа.  Най-общо казано,
Флоренция е била република. Комуната се основавала на парламент, който имал около 1000 членове
и се събирал веднъж в годината за да определя политиката, данъците, таксите и за да назначи един
„подеста“  за  следващата  година.  Този  процес  често  пъти  бил  разстройван  или  прекъсван  от
завладяването  на  властта  от  „гуелфите“  (привържениците  на  папата)  или  от  „гибелините,“
(привържениците  на  императора  на  Свещената  Римска  империя).  През  1282  била  гласувана  нова
конституция,  съставена  съвместно  с  кардинала  на  Флоренция,  която  добавила  към  членовете  на
парламента значителен брой представители на гилдиите. След 80 години това разширение на властта
са  отплатило  на  обикновените  граждани,  като  лишило  няколко  стотин  благородници  и  техните
роднини от правото да бъдат назначавани като обществени служители. За да подсили тези решения,
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била създадена нова обществена служба, която била подпомагана от 1000 милиционери. Избухнали
бунтове, бил ограбен домът на „подеста,“ а главният автор на нововъведението бил осъден от тълпата
на смърт, но той избягал във Франция. Още веднъж гражданската война се превърнала в политическа
реалност на живота във Флоренция,  този път не само между двете фракции на благородниците -
„гуелфите“ и „гибелините,“ но и между същите тези две фракции на обикновените граждани.

В  книгата  си  „История  на  Флоренция“  Макиавели  казал,  че  „смъртната  и  естествена
враждебност,  която  съществува  между  обикновените  хора  и  благородниците,  подклаждана  от
желанието на вторите да командват и от желанието на първите да не се подчиняват, са причината за
всички злини, които се случвали в града.“ Човек би трябвало да се запита, дали Макиавели щеше да е
в състояние да напише своите забележителни политически книги, ако беше живял в град, в който
няма размириците и постоянните политически заговори, които е имало във Флоренция.

Независимо коя от двете враждуващи фракции е управлявала града, правото на гилдиите да имат
важен глас в управлението е било признавано и уважавано. Всъщност, в края на 14-я век гилдиите
вземат  властта  и  създават  управително  тяло  от  9  човека,  наричано  „сеньория“  -  6  от  тях  били
представители  на  големите  гилдии,  2  –  на  по-малките  гилдии  и  1  „гонфалониер“,  градският
знаменосец, който изпълнявал ролята на председател на съвета. Членовете на сеньорията се избирали
от една група граждани, наричани „приори,“ които били избирани чрез жребий. И чрез цялата тази
система,  даже  най-яростно  разделените  фракции  били  обединявани  в  грижата  им  да  не  убиват
гъската, която снася толкова много златни яйца: търговията била стимулирана, съществували само
леки  такси  и  се  позволявала  свободна  дейност,  включително  довеждането  отвсякъде  в  града  на
нужните  работници.  През  15-я  век  истинските  управници  на  Флоренция  били  членовете  ан
семейството на  Медичите,  въпреки,  че  те  много рядко  вземали участие  в  политическия  живот и
спазвали всички демократични формалности. 

Въпреки това, срещу тях имало няколко бунтове и опити за нападения, от които те едва успявали
да се изплъзнат. Освен това имайте предвид, че Медичите не са били наследници на земеделски земи,
а са дължали богатството си само на търговията, като са основали и управлявали една от големите
банки  в  средновековна  Европа,  с  много  клонове  в  Италия  и  в  чужбина.  Като  управители  на
Флоренция,  те  защитавали  много  силно  частната  собственост,  свободата  в  търговията  и  в
производството, и в същото време симпатизирали на интересите на обикновените граждани. Разбира
се, това положение не можело да продължава безкрайно и през 16-я век Медичите се превърнали в
тирани, които предшествало икономическият упадък на Флоренция.

Милано
Милано е разположен в средата пътя в една огромна равнина,  който преминава през северна

Италия и е загнезден в полите на планини. Намирайки се далече от морето, по време на Римската
империя Милано е бил ключов пътен възел, защото основните пътища през Алпите се събирали там.
Това местоположение е било основната причина Милано да се превърне във втория по важност град в
Римската империя. Но израстването на града през средновековието не се дължало на тази даденост.
Римският град Милано е бил унищожен през 452 от вожда на хуните Атила и бил възстановен от
готите около един век по-късно. През 8-я век Милано бил присъединен към владението на краля на
франките Чарлз Велики и това довело до многовековни усилия от страна на императора на Свещената
Римска империя (като наследник на Чарлз Велики) да предявява отново и отново претенциите си, че
градът е германско владение.

Въпреки  това  градът  се  оказал,  че  е  забележително  издръжлив  и  дълбоко  християнски.  Зад
крепостните  му  стени  имало  десетки  църкви,  а  градският  пазар  се  намирал  „вътре  в  двора  на
катедралата,  пред  църквата.“  Търговията  в  неделен  ден  била  забранена,  но  иначе  църквата  била
благосклонна към търговията. Нещо повече, в края на 10-я век политическата власт в града се оказала
в ръцете на архиепископа, който бил втория след папата най-могъщ църковен ръководител в Италия.
Накрая това довело до образуването на две яростно враждуващи групи, „гуелфите“ и „гибелините,“
които разделяли политическия живот в по-голямата част от северна Италия, както и във Флоренция.
Милано страдал от хронични и  кървави битки в обществото. 

Политическата власт на архиепископа се облягала върху капитаните „които държали замъците
във владение на архиепископа и се намирали в неговия двор.“ Но през 1045 избухнал един конфликт и
главният капитан повел хората, които се борели за по-демократично управление, вследствие на което,
управлението на Милано се превърнало в комуна и после бързо – и в република. Тогава, в началото на
1186 Милано бил ръководен от „подеста,“ въпреки че архиепископът успял да запази значителна
власт и често пъти я използвал в подкрепа на демократичните предложения. През 1225 избирателното
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право било разширено много,  за да се даде възможност в управлението да участват и по-малките
търговци и по-големите гилдии. 

Въпреки това няколко пъти градът трябвало да се сражава за оцеляването си против войските на
императора. Нещо повече, външните заплахи се съчетавали с вътрешни групи сред благородниците,
които разчитали за издръжката си предимно на доходите от земеделските си имения, а не от търговия
и това превърнало Милано в жертва на тирани, които били в състояние да наложат ред в обществото –
по-конкретно,  членовете  на  семейството  Сфорца,  които  се  прочули  като   продажни  военни  (на
италиански „сфорца“ означава „сила.“)

За  щастие  на  икономическото  положение  на  Милано,  членовете  на  семейство  Сфорца  били
реалисти и разбирали от финанси.  По време на управлението си те  окуражавали инвестициите в
производствени мощности и се отнасяли благосклонно към интересите на търговците. Трябва да се
подчертае, че църквата често пъти  играла важна роля за защита на демокрацията в северна Италия.
Църквата  не  само  често  пъти  ясно  потвърждавала  моралното  равенство,  но  и  излизала  на
политическата арена, за да защитава разширяването на избирателното право. 

Както вече казахме, както архиепископът на Милано, така и кардиналът на Флоренция работели
съвместно с гилдиите. Но това не е била някаква проява на странен либерализъм; както религиозните,
така и политическите възгледи на двамата са олицетворявали позициите на църквата.

Да обобщим: съвременният либерален лозунг за свободата на умовете и за свободните пазари е
бил валиден и за тези италиански градове-държави. Тяхната търговска революция изисквала да има
свобода, а тяхната политическа революция се основавала върху търговията. Негативният пример на
южна Италия дава още по-голяма подкрепа за това заключение.

ОГРАНИЧЕНИЕ В ЮЖНА ИТАЛИЯ: СЛУЧАЯТ „АМАЛФИ“
Липсата  на  преуспяващи  търговски  центрове  в  южна  Италия  се  дължи  на  едно  нещо:    на  

ограничението.  За  разлика  от  големите  четири  града  в  северна  Италия  и  техните  многобройни
сателити, градовете в южна Италия не успели да запазят независимостта си и поради това станали
плячка на чужди тирани, които ги експлоатирали безжалостно. 

Случаят на Амалфи е особено уместен и показателен. През 1000-та година Амалфи е бил може
би най-големият град в Южна Италия, с 35 000 жители. Разположен на брега на Средиземно море,
доста по на юг от Рим, тогава той бил главен морски търговски център. От основаването си, вероятно
през средата на 8-я век, градът съчетавал мореплаването с търговията в един триъгълник, в който
влизали мюсюлманската част на северна Африка и Византия. На първо място стояло събирането на
местните товари:  зърно,  вино,  плодове и дървени трупи. Те били продавани в чужбина,  а от там
докарвали различни изделия и злато – от пристанищата в Тунис и злато и подправки – от Египет. А от
Византия докарвали различни луксозни стоки, произведени на Изток и по-специално – религиозни
стоки,  като  църковни  дрехи,  покривки  за  олтара  и  благовония.  След  като  се  върнели  в  Амалфи,
търговците продавали тези стоки, за да могат да купят други местни продукти и да направят нова
търговска обиколка. В тази система за търгуване нямало нищо случайно. Още от самото си създаване
тя демонстрирала „една организация и ред на търговия, които били подкрепяни от силни и трайни
политически и дипломатически действия.“

Можем да се запитаме: А защо това не се е случило с Неапол? Разположен малко по на север от
Амалфи, разполагащ с много по-добро пристанище  и със значителен морски флот, защо този славен
стар римски град не е попречил на жалкият новопоявил се град южно от него? В края на краищата,
както Цицерон, така и Вергилий са живели в Неапол, в този град Нерон за пръв път се появил на
сцената и даже през 9-я век Неапол е бил много по-голям град от Амалфи. Отговорът на въпроса:
„Защо това не се е случило с Неапол?“ е бил доста разбираем. Неапол бил разположен на края на една
обширна и плодородна земеделска област, в която имало много имения на благородници. Поради това
там имало общество с ясно различимо класово разделение, което предоставяло много малка свобода
за  рискови  търговски  операции.   За  разлика  от  него,  Амалфи  не  разполагал  с  обслужваща  го
земеделска област и в него не са живеели благородници, които да пречат на търговията. Още от най-
ранните си дни Амалфи е бил република, която се управлявала от търговията. 

В началото на 12-я век търговците от Амалфи били главни играчи във външната търговия на
Италия. И тогава всичко свършило.

Всички историци, които се занимават със средновековието на Европа, обръщат голямо внимание
на  нашествията  на  викингите,  но  освен  случайните  признания,  че  Уилям  Завоевателят  е  бил
нормандец,  те  обръщат  много  слабо  внимание  на  влиянието  върху  европейското  общество,
причинявано от тези викинги, когато дошли на юг и останали там. Сред тях е бил Роджър  Гуискард,
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който заедно с една малка група нормандци влязъл в Сицилия през 1060, победил мюсюлманската
съпротива  и  завзел  властта.  След  това  си  създал  един  плацдарм  на  „палеца  на  обувката“  на
италианския полуостров, някакви си 50 мили през протока срещу Сицилия, край Месина. Синът на
Роджър сам се нарекъл Роджър ІІ, крал на нормандското кралство на Сицилия. Умен и страшен като
баща си, през 1131, след като превозил войските си през протока, Роджър ІІ започнал да завладява
южна Италия. Скоро нормандците завзели цялата южна част на Италия, от „палеца на обувката“ на
италианския полуостров на север до някъде над Неапол.

Роджър  ІІ  изглежда,  че  е  бил  много  просветен  владетел  за  времето  си.  Той  окуражавал
търговското развитие и даже поставил началото на производството на копринени платове в Сицилия.
Но неговият син си спечелил името Лошият Уилям. Той се стремял да живее в разточителен лукс и
плащал за това чрез един метод, който отдавна бил усвоен от тираните: чрез отнемане на имущество и
чрез вдигане на данъците, което сложило край на търговската значимост на Амалфи. 

Някои съвременни историци защитават ограниченията, наложени от Нормандското кралство в
южна Италия на основанието на това, че благодарение на тези ограничения между съперничещите си
групи в обществото настъпил мир: „Ако кралството се беше разделило на своите съставни части, това
може би нямаше да допринесе за появата на златната епоха на свободните общества, но щеше да
създаде условия за непрестанни местни конфликти.“ Възможно е. Но постоянните конфликти между
независимите северни градове-държави в Италия не са им попречили те да имат своята златна епоха
на  търговията.  Всъщност,  търговският  манталитет  се  развил  толкова  много  в  тези  свободни  и
независими северни общества, че те скоро решили да наемат войски, за да воюват вместо тях, понеже
това също  е бил бизнес, като всеки друг.

СЕВЕРНАТА СВОБОДА
Въпреки,  че  за  пръв  път  стигнал  до  пълния  си  разцвет  в  италианските  градове-държави,

капитализмът скоро се разпространил на север,  но само там, където е имало достатъчна степен на
свобода. С изключение на Англия, тези места не са били даже градове-сателити, а обикновени малки
градчета,  които  успели  да  се  изплъзнат  от  господството  на  местните  лордове  и  да  реализират
отговорно  управление.  Тъй  като  тези  градове  изместили  италианските  градове-държави  и  се
превърнали във важни центрове на развитие на европейския капитализъм, за нас е важно да видим
как те са придобили свободата си.

В рамките на феодалната система не е имало никакво споменаване на градовете, защото тя е
представлявала един набор от взаимни задължения, които поставяли живота в провинцията в една
пирамида от имения, като се започне от малките ниви на отделните рицари и се стигне до огромните
имения на херцозите,  кралете и императорите.  В началото на средновековието повечето населени
места (села, градчета и градове, на които им било дадено правото да се самоуправляват), са били
„притежавани“  от  местния  лорд,  от  епископ  (къщите  на  неговите  хора  били  разположени  около
неговия дворец) или от някои монашески орден и жителите плащали рента за земята, върху която се
намирало тяхната община. Поради това собствеността на сградите била неясно определена.  Нещо
повече,  собствеността  на  земята,  върху  която  се  намирало  населеното  място  винаги  се  поделяла
между местния лорд и някакъв далечен принц или крал, на чиято територия се намирало населеното
място.  Този  дуализъм  бил  пролуката,  през  която  градовете  се  промъкнали,  за  да  получат  своята
независимост.

Тъй  като  търговията  е  градска  дейност,  с  разрастването  на  градовете  винаги  се  появяват
общности на заможни търговци и те неизбежно започват да негодуват от това, че са облагани с данъци
и са управлявани от владетел, чийто принос за добруването на тяхната община е малък или никакъв.
Поради това те създавали силни гилдии на търговците, които били способни да се съпротивляват на
местния владетел. 

Нещо  повече,  много  от  тези  търговци  по  своя  произход  не  били  обикновени  граждани,  а
произхождали  от  по-нископоставени  благороднически  семейства,  но  бързо  се  приспособили  към
новите възможности и изиграли водеща роля за изгрева на търговията. 

Фактът,  че  търговците  не  са  били  някаква  група  от  обикновени  граждани,  ни  помага  да  си
обясним  умелите  тактики,  чрез  които  градовете  често  пъти,  прескачайки  своя  непосредствен
господар, изпращали молби до неговия по-далечен и по-вишестоящ лорд, като предлагали по-изгодни
условия, а в замяна да получат значителна независимост.

На първо място градовете се борели за намаляване на арендната рента за земята. В някои градове
това се постигнало чрез преговори с местния лорд; в много случаи земята, която използвал града,
била купувана от богати граждани. В много други случаи градовете набирали или наемали войски, с
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които  помагали  на  далечния  лорд  в  битките  му  срещу  неговите  противници,  особено  против
подчинените му местни лордове, много от които били богати епископи. Тъй като много градове се
разраснали  около  център,  който  възникнал  като  седалище  на  местен  епископ  (често  пъти  върху
руините на някой римски гарнизон), временно и управлението на града попадала в неговите ръце. В
началото германските крале утвърдили много епископски енории като княжества, надявайки се по
този  начин  да  контролират  по-добре  непокорните  граждани.  Но  противоречията,  пораждани  от
двойнствената роля на князете-епископи скоро поставили църквата и краля в затруднени положения, и
поради това възникнало естествено привличане между далечният крал и местните градски лидери.

Например, през 1073, когато някои епископи около реката Рейн се разбунтували против Хенри IV,
императорът на Свещената Римска империя, гражданите на Уормс въстанали против своя епископ,
прогонили го от града и подкрепили Хенри. За да им благодари, Хенри възложил на градския съвет да
управлява града и по този начин превърнал Уормс в независим град, който се подчинява директно на
короната.  Уормс  бил  само  първият  от  многото  така  наречени  „свободни  и  независими  градове.“
Когато северни градове постъпили към императора по същия начин – накрая 85 градове получили
този статут. И понеже тези градове толкова добре ръководели делата си, изразът „Градският въздух
носи свобода“ се превърнал в законно право, а не просто в някакъв популярен израз.

Свободата в тези северни градове се реализирала чрез избрани съвети, а след това и чрез все по-
голямо  разширение  на  избирателното  тяло,  а  правотата  на  всички  тези  неща  без  изключение  се
опирала  върху  религията  –  за  жителите  на  градовете  по  онова  време  самата  идея  за  община  се
свързвала с църковната общност.  По този начин, в началото на 15-я век,  градския съвет на Базел
обяснил, „че управлението на всеки град се основава преди всичко на увеличаването и подкрепата на
уважението към Бога и върху забраната на всички форми на несправедливостта.“ 

Ръководейки се от този дух, градските съвети не ограничавали вниманието си само до светските
неща,  като  училищата  или  улиците,  но  често  пъти  се  занимавали  и  с  религиозни  въпроси,
включително с реформирането на местните манастири или с изграждането на параклиси на места,
където имало свети останки от миналото. Идеята, че градовете трябва да бъдат ръководени от избрани
съвети вероятно е била внесена от Италия, както и самата дума (concilium).

Но демокрацията в северните градове никога не довела до сложните структури за управление,
които са типични за Италия. Демокрацията първо дошла за по-горните класи и се изразила в това, че
те избирали група съставена от свои членове, които да изпълняват ролята на правителство. Скоро
след това други по-издигнати социални групи спечелили правото да участват в това правителство,
докато накрая се стигнало до истинско народно правителство. 

Тъй като за независимостта на града е било жизнено важно условието, че никакви претенции към
жителите на града не могат да бъдат предявявани от местните лордове, бил въведен закон, че всеки
крепостен селянин, който дойде в града, се освобождава от всичките си феодални задължения към
своя лорд, след като е живял в града една година и един ден – по този начин се подчертава факта, че
феодализма повече не е съществувал в границите на свободните търговски северни градове. Нещо
повече, това не е означавало само, че тези търговски градове се си измъкнали от хватката на местните
владетели. Много от тези градове възникнали като свободни общини съставени от търговци, които
получили грамоти и права от далечни крале и князе, които били по-висши от местните аристократи. 

Градовете предпочитали да бъдат верни на далечния монарх, а не на местния аристократ и това е
било желано както от градовете, така и от монарха. Градовете били ценни съюзници против всякакви
заговори, в които участвали аристократите, които били подчинен на монарха, а от своя страна той
защитавал градовете от местните лордове. Лордовете не можели да им налагат данъци, да отнемат
богатството им, нито пък да издигат митнически бариери, които биха били пречка за чуждестранните
търговци (припомнете си Магна Харта). 

Като отплата за предоставената им власт, градовете плащали един скромен данък на царя, който
нямал нищо общо с местните данъци, с които гражданите облагали сами себе си. Тези местни данъци
били изразходвани основно за охрана (например, за изграждане и поддържане на крепостните стени
на  града)  и  облекчаване  на  търговията  чрез  предоставяне  на  градски  пазари,  за  подобряване  на
пътищата и пристанищата, а на някои места – за ежегодно провеждане на големи търговски панаири.

„Прераждането“  на  свободата  в  някои  места  в  Европа  било резултат  от  наличието  на  трите
нужни предпоставки: християнски идеали, малки политически общности и в рамките на тях – появата
на разнообразие от групи по интереси, които добре взаимодействат помежду си. Такива общества не е
имало на други места по света.

След като разгледахме и последното необходимо условие, време е да разгледаме изгряването на
капитализма и успехът на Запада.
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ЧАСТ ІІ – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО

Глава 4

Усъвършенстване на италианският капитализъм

РАЦИОНАЛНИ ФИРМИ

Персонал

Управление и финансови практики

СЪЗДАВАНЕТО И БАНКРУТА НА ПЪРВАТА ИТАЛИАНСКА СУПЕР-КОМПАНИЯ

ИТАЛИАНСКИЯТ  КАПИТАЛИЗЪМ, ПУРИТАНСТВО И  СКРОМНОСТ

Италианските пуритани

Скромност

ЧЕРНАТА СМЪРТ

Вярата  в  разума е  най-важната  отличителна  черта  на  Западната  цивилизация.  В това  просто
изречение се крие ключът за разбирането на еволюцията на средновековните практики за правенето
на бизнес, за да се превърнат те в това, което стана известно с името капитализъм. 

Всичко  започнало  в  огромните  манастирски  имения,  когато  монасите  заменили  тяхната
дотогавашна цел да осигуряват прехраната и ги превърнали във високо продуктивни, специализирани
участници  в  бързо  разширяващи  се  търговски  мрежи  и  по  този  начин  поставили  началото  на
капитализма.  Въпреки  това,  ранната  форма  на   религиозният  капитализъм,  който  бил създаден в
манастирите, се основавал предимно върху земеделски продукти и до известна степен на даване на
пари на заем; монасите не продължили напред, за да създадат фирми, които да се занимават изцяло с
търговия  или  с  финанси,  нито  пък  създали  фирми  за  производство  на  някакви  стоки.  Те  само
осигурили модела за правене на бизнес, който довел до възникването на частни капиталистически
предприятия,  които се стремели да направят тези очевидни следващи стъпки и това се случило в
относително свободните и разположени на удобни места градове-държави в северна Италия. Скоро
италианските  фирми  монополизирали  търговията,  банковото  дело  и  в  по-малка  степен  –
производството в цяла Западна Европа. По време на кулминацията на своето развитие в края на 13-я и
през 14-я век търговската им сила достигнала до Англия, Южна Русия и до оазисите в пустинята
Сахара, до Индия и Китай. Това е била най-голямата икономическа империя, която е съществувала
някога на света. 

Настоящата глава изследва как е бил усъвършенстван италианският капитализъм и как правейки
това, е била изградена тази обширна финансова и индустриална империя. Въпреки, че в гл.2 беше
направено едно внимателно съставено определение за капитализма, нужно е да се кажат още неща за
това, защо капитализма е бил способен да трансформира богатството на народите. Очевидно, понеже
цялото богатство трябва да бъде произведено, обществото ще бъде по-богато, ако неговите членове са
по-производителни.  (Коментар:  След като това е  истина,  нека да  се откъснем за миг от темата на
книгата и да видим какво се случва в нашата страна сега, за да преценим каква е нашата производителност в
сравнение с другите държави и веднага ще ни стане ясно, защо сме бедни – защото производителността ни е
много ниска. А основен закон на икономиката е, че ръстът на заплатите не може да бъде по-голям от ръста
на производителността. Д. Пр.) Капиталистическата икономика увеличава производителността си по
следните начини. Когато правата на частна собственост са  гарантирани и хората работят по свой
избор, а не по принуда, те получават директно резултатите от по-производителните си усилия, което
ги стимулира да произвеждат още повече.  Понеже собствениците или инвеститорите печелят от
повишената  производителност,  те  ще ограничават  собствените  си  разходи,  с  цел  да  реинвестират
печалбите си в производството и така да повишат бъдещата си производство, като създадат по-големи
производствени възможности, като внедрят по-добри технологии или като стимулират още по-добре
по-квалифицираните си служители. Конкуренцията между работодателите ще доведе до повишаване
на заплатите и облагите, което ще стимулира служителите, като им позволи да повишават нивото на
личните си разходи. На свой ред това ще доведе до разширяване на пазара, защото например тези,
които произвеждат автомобили или телевизори, също ги купуват. А при наличието на относително
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свободни пазарни условия, новите търговски възможности ще привлекат нови производители, което
ще създаде конкуренция сред фирмите, вследствие на което качеството на продуктите ще се повиши, а
цените ще се понижат. От тук следва,  че „чудото“ на капитализма е просто следното: „  с течение на  
времето, всеки има повече.“

Директната  причина  за  появата  на  италианският  капитализъм  е  била  свободата  от  алчни
управници, които потискали и потребявали плодовете от икономическия прогрес в повечето страни по
света, включително и в Европа. Въпреки, че често пъти политическият им живот е бил размирен, тези
градове-държави били истински републики, способни да защитават свободата, която се е изисквала от
капитализма.  Второ,  вековете  на  технологичен  прогрес  изградили  нужните  основи  за  появата  на
капитализма,  особено  производството  на  излишъци  от  земеделски  продукти,  които  са  нужни  да
изхранването на населението в градовете и позволяват продажбата на излишъците на пазара. Освен
това,  християнската теология окуражавала наличието на изключително оптимистични прогнози за
бъдещето,  които  оправдавали  изработването  и  осъществяването  на  дългосрочни  стратегии  за
инвестиции, а през това време теологията предоставила и морално оправдание за фундаменталните
бизнес-практики  на  капитализма.  Но  за  действителното  извършване  на  великата  „търговска
революция на средновековието“ е било нужно да се усъвършенстват новата форма на бизнес-фирмата
и новите начини за правене на бизнес.

РАЦИОНАЛНИ ФИРМИ

Търговията не е изобретена в средновековна Европа – имало е търговци още през Каменната ера,
а вероятно и преди това. Но европейците са  изобретили един специален подход към търговията, чрез
който тя престанала да бъде приключение и се превърнала в рутинна, повтаряема дейност, която е
била освободена от риска, колкото е възможно. Това се постигнало чрез една специална форма на
организация  –  така  наречената  РАЦИОНАЛНА  ФИРМА  –  организация,  която  била  създадена  и
управлявана  според  правила,  които  можело  да  бъдат  пресмятани.  Създаването  и  прилагането  на
такива правила се облекчавало чрез ограничаването на фирмата до обичайни, постоянни и грижливо
дефинирани дейности,  които били обект на постоянен контрол и резултатите от които можели да
бъдат пресмятани и използвани, за да бъдат приспособени към бъдещите действия. Това изисква да се
поддържат  писмени  отчети  за  всички  специфични  дейности  и  да  се  извършва  постоянно  пълен
комплект  от  изчисления.  Изчисляването  на  резултатите,  наблюдението  и  координирането  на
дейностите изисква ясно определени линии и нива на власт. Хората, които заемали по-висши постове,
се  налагало  да  получават  постоянен  обем  от  специализирано  обучение  в  такива  дейности,  като
счетоводство,  а практическата им работа се налагало периодично да бъде оценявана.  Поради това
трябвало да бъдат назначавани управители и те да бъдат повишавани преди всичко въз основата на
техните способности. Те няма да са някакви аматьори, които работят само през част от времето си
като управители, а ще се посвещават изцяло на своите служебни задължения и от тях ще се търси
отговорност даже за неща, които са свързани с личният им живот.  Следователно, в контекстна на
рационалната  фирма,  усъвършенстването  на  капитализма  включвало  в  себе  си  един  „обективен“
подход към персонала, към управлението и към финансовите практики. 

Персонал
За да разберем истината за възникването на частният капитализъм, трябва да започнем с хората.

Как фирмите в северна Италия са обучавали, подбирали, издигали и контролирали своя персонал?
Една статистика ни разкрива много неща: във Флоренция през 1338, почти половината от населението
на училищна възраст е ходело на училище и това е ставало по време на епоха, когато в повечето
страни в Европа въобще не е имало училища и даже много от кралете са били неграмотни. Подобно
ниво на училищно образование е имало и във Венеция, Генуа, Милано и в други северни градове-
търговски центрове в Италия. Следователно е очевидно, че не само хората, които са се занимавали с
търговия, но и повечето от занаятчиите и майсторите са знаели да четат, да пишат и да смятат. 

Впечатляваща оценка за ефективността на тогавашните училища се съдържа във факта, че много
счетоводни книги, дневници, писма и други документи от тази епоха показват голямата прилика в
краснописа,  което е характерна черта на стандартизирани указания. Но въпреки това, търговските
фирми не били доволни от нивото на това образование. В повечето случаи те наемали момчета, които
продължавали образованието си, като посещавали „абакус-училища,“ където подобрявали уменията
си  да  пресмятат,  използвайки  сметало,  научавали  се  да  изчисляват  „сложна  лихва“  и  усвоявали
основните принципи на счетоводството. 
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Тези  училища  вероятно  са  се  появили  през  13-я  век,  подпомогнати  от  публикуването  и  от
широкото разпространение на един учебник на Леонардо Фибоначи. Известен като Леонардо от Пиза,
той бил един от най-великите теоретици на числата в историята на математиката. Но още по-голямо е
било неговото влияние върху ранния капитализъм. Когато неговата „Книга за абакус“ се появила през
1202,  тя за  пръв път превърнала хинди-арабските  числа и представата  за  „нулата“ в  достъпни за
разбиране от хората, които са извън кръга на професионалните математици. Тази книга жадно била
използвана навсякъде в северна Италия, защото предоставяла нови и удобни методи за извършване на
аритметичните действия „умножение“  и „деление,“ които се извършвали извънредно сложно, когато
се използват римските числа – даже „събирането“ и „изваждането“ били обезсърчаващи задължения
за римляните. Показателно за истинският гений на Фибоначи е било това, че той не само представил
аритметиката в някаква абстрактна форма, но внимателно и обмислено я направил да е достъпна и
приложима чрез използването на основните аритметични методи, от които най-много се интересувал
бизнеса,  като  изчисляване  на  възможната  печалба  и  на  лихвата,  превръщането  на  измерителните
единици за тегло и размери от една система в друга система, разпределяне на печалбите и загубите
между партньорите и т.н. 

А що се отнася до ефикасността на указанията, предоставени в тази книга, големият историк на
икономиката  Армандо  Сапори  се  заел  с  главоболната  работа  да  провери  всички  изчисления,
направени в  запазилите  се  главни счетоводни книги на  много  средновековни счетоводители и  не
намерил нито една грешка. Нещо повече, за разлика от своите съвременни колеги, средновековните
счетоводители „избягвали закръгляването на числата даже когато работели със сделки с размер на
хиляди  и  стотици  хиляди  паунди.  Например,  веднъж фирмата  „Барди“  от  Флоренция  записала  в
счетоводната си книга огромен счетоводен баланс, на сумата 1 266 775 паунда и 11 шилинга.

„Абакус-училищата“ се разпространили бързо в цяла северна Италия и скоро почти половината
от всички момчета се записвали да се обучават в тях след завършване на основното училище. Към
1340 само във Флоренция е имало 6„абакус-училища,“ а такива училища процъфтявали във всички
големи италиански капиталистически центрове. Имайте предвид, че в тези училища не се обучавали
обикновени чиновници и счетоводители. Завършилите тези училища заемали ръководни постове и
даже онези,  които имали по-скромен успех,  можели да се надяват,  че ще получават доста високи
заплати  –  през  1335  половината  от  мъжете,  работещи  в  компанията  „Перузи“  във  Флоренция
получавали  поне  по  70  златни  флорини  годишно,  един  много  хубав  доход.  Около  1400  година
чиновниците в  банката „Медичи“ обикновено получавали по 100 златни флорини годишно,  което
било достатъчно, за да живеят в прекрасна къща и да имат слуги. 

Компаниите толкова високо ценели обучението в „абакус-училищата,“ че не само се стремели да
назначат  служители,  които  са  завършили  тези  училища,  а  често  пъти  изпращали  новоназначени
необучени служители да  се  обучат  в  тези  училища.  Архивни документи на  две  такива  училища,
едното в Пиза, а другото – във Флоренция показват, че учениците са били на възраст от 11 до 14
годишни и се обучавали както предобед, така и следобед, 6 дни в седмицата, в продължение на 2
години. В текста на едно възпоменание по повод смъртта на своя 22-годишен син, един италиански
бизнесмен  описва  следният  метод  за  създаването  на  търговец:  „Тъй  като  имаше  добра  памет  и
забележително остроумие, той се научи бързо да чете и да пише, и впечатляваше всички със своите
способности.  Поради това  той напредна  толкова  бързо,  че  завърши основното училище за  много
кратко време. После започна да се учи в абакус-училище и много скоро усвои и тези умения. Тогава,
(на 14-годишна възраст), аз го взех от училището и го поставих да работи в бизнеса с вълната...Когато
беше повишен и стана счетоводител, той отговаряше за главната счетоводна книга и правеше това
толкова добре, все едно, че беше 40-годишен...той щеше да стане един от най-успешните и важни
търговци в града.“

Даже  в  края  на  15-я  век,  когато  един  германски  търговец  попитал  виден  германски
университетски професор по математика къде да изпрати сина си да се учи, професорът му казал, че
той може да се научи да събира и да изважда в Германия, но за да се научи как да се прави „деление“
и  умножение,“  синът  трябва  да  отиде  в  Италия.  Скоро  след  това  „абакус-училищата“  се
разпространили  бързо  във  всички  капиталистически  центрове  в  Белгия  и  Холандия,  и  в  южна
Германия, където били наричани „италиански училища.“ Скоро след това само в Нюрнберг имало 48
такива училища. 

Предоставената възможност за обучение в „абакус-училища“ е ясно свидетелство, че в северна
Италия фирмите са били големи и персоналът им основно се се състоял от наети служители на всички
нива, а не от роднини. Служителите им „били подбрани от средата на най-добрите и най-умните...и
изненадващо  –  само  малцина  били  членове  на  семействата  на  акционерите.“  Например,  от  133
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служители в един клон на компанията „Перузи“ по средата на 14-я век, само 23 били роднини на
собствениците на фирмата. Оскъдността на потомци на собствениците на фирмата е доказателство за
приятно изненадващата липсата  на  „непотизъм.“  Търговията  е  била твърде важно нещо,  за  да се
постави в ръцете на некомпетентен човек, колкото близък и скъп да ти е той.

Нещо повече, много от тези ранни рационални фирми са били много разклонени и са имали
многобройни клонове. Не по-късно от 1250 Банка Рикарди от Лука имала 11 клона, единият от които
чак в Дъблин. Половин век по-късно компанията „Перузи“ от Флоренция имала 15 клона, един от
които в Лондон и друг – в Тунис. Имайте предвид, че по онова време „банките“ не са били просто
финансови институции: те са били активни участници в търговията и производството, така както са
били и във финансите. Ако Bank of America се обедини с  General Motors, резултатът ще е съвременна
фирма,  която  ще  прилича  на   средновековната  Riccardi  Bank  по  отношение  на  дейностите  и  на
степента си на влияние.

Много от разклонените банки възникнали като отговор на прочутите северни търговски панаири,
провеждани в района на Шампан (Коментар: винарски район във североизточна Франция), един цикъл от
6 панаира, всеки от които продължавал 6 седмици. Първоначално там са се срещали търговците от
северна Европа и от Италия, за да купуват и продават различни изделия, и по-специално – вълнени
платове. Панаирите в Шампан имали господстваща роля за търговията между северна и южна Европа
през по-голямата част от 13-я век, а после западнали, когато обемът на търговията станал толкова
голям, че италианците решили, че вместо да изпращат представители, за да пътуват от панаир на
панаир,  е  по-ефикасно  да  създадат  постоянни  клонове  в  тази  област  и  да  купуват  регулярно  от
северно европейските производители. Успехите на клоновете във Фландрия, както и на клоновете в
Рим, които се специализирали в търговия с църквата, довел до възникването и на други клонове на
основните  фирми.  Въпреки,  че  много  от  тези  фирми  могат  да  бъдат  описани  като  „съдружие,“
всъщност  те  много  повече  приличали  на  акционерни  дружества,  отколкото  на  представата  на
съвременния  човек за  „съдружие.“  Типичната  средновековна  търговска  фирма е  била съдружие в
смисъла,  че  група  собственици  били  отговорни  за  всички  дългове  на  фирмата,  в  случай,  че  тя
банкрутира.  Но  повечето  от  тези  фирми,  в  това  число  всички  големи  фирми,  се  основавали  на
„споделена собственост, в която всеки собственик внасял определена сума пари и споделял печалбите
или  загубите,  пропорционално  на  сумата  която  той  или  тя  (жените  често  пъти  участвали)  е
инвестирал.“  Такива  фирми  имали  вътрешен  правилник,  печат  на  компанията  и  комплект  от
счетоводни документи.

Освен това имало ясно разграничение между правата и задълженията на собствениците и на
управлението на фирмата. Особено, що се отнася до наследниците на първите собственици, много от
тях били пасивни притежатели на акции, а фирмата се управлявала от човек, за който се считало, че е
най-квалифициран – често пъти този човек нямал родствена връзка със собствениците, а бил издиган
от средите на служителите на фирмата или пък, според сегашния обичаен стил – бил привличан от
друга фирма. Средновековните управители не изработвали структурата и организацията на фирмата,
но повечето от тях с лекота биха могли да направят това. Фирмите имали йерархична структура на
организация и линиите на власт и отговорност били доста ясно определени. 

Накрая, средновековните капиталисти често пъти се занимавали с личния морал на служителите
си,  особено на  служителите,  които заемали отговорни постове.  В  писмения  договор,  съставен от
Козимо де Медичи при създаването на клон в Брюж на банката Медичи е записано, че на Анджело
Тани,  младши  партньор,  който  щял  да  ръководи  този  клон,  му  е  забранено  да  приема  жени  в
жилището си, да се занимава с хазарт или да получава подарък, чиято цена е по-висока от 1 паунд.

Управление и финансови практики
Като свой основен инструмент за  управление,  първите италиански фирми поддържали много

прилежни и много подробни описания, и счетоводни сметки. В края на 13-я век било изобретено
двойното счетоводство и то бързо било усвоено и приложено на практика. Това улеснило включването
на много счетоводители в извършването на счетоводните операции и предоставяло лесни начини, и
постоянен  достъп  до  актуалното  финансово  състояние  на  фирмата  и  точното  оценяване  на
конкретните  начинания.  Обаче  фирмите  в  същото  време  поддържали  и  документите  за  простото
(едностранно)  счетоводство,  спазвайки  множество  поговорки,  които  изисквали  всичко  да  бъде
записвано, като например следните: „Никога не икономисвайте писалките и мастилото. Мързеливият
човек, който е небрежен в записването на това, което прави, не може да живее дълго, без да причини
някоя щета или да направи някакви грешки.“
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Разбира се, капитализмът е нещо много повече от старателното записване; нужно било да се
извършат много други важни нововъведения във финансите. Когато търговията престанала да бъде
бартерна размяна, се появил проблема с плащането. Този проблем станал особено остър за външната
търговия.  Проблемът  не  е  бил  в  парите  като  разплащателно  средство,  а  във  факта,  че  през
средновековието  всички  пари  се  правели  от  скъпоценен  метал  и  в  повечето  случай  те  били  във
формата на монети. Тъй като обемът на търговията растял, често пъти имало недостиг на монети.
Другият проблем бил, че парите постоянно намалявали стойността си поради измамите на хората,
които ги изработвали „когато тъмният отенък на медта и оловото покривали със саван блясъка на
скъпия метал.“ Но даже когато Флоренция и Генуа изработвали чиста, без примеси 24-каратова златна
монета, тежаща 3,5 гр. (която скоро станала известна с името „флорин“), за да замести с нея много
обезценените  сребърни  монети,  проблемът  не  бил  разрешен  поради  трудностите,  свързани  с
пренасянето на монетите от купувачите до продавачите на дълги разстояния.  Това се  дължало на
факта, че монетите били много тежки и създавали сериозен транспортен проблем, когато трябвало да
се  транспортират  значителни  суми.  Освен  това,  монетата  няма  доказателство  за  произход  и
принадлежи на този, който я притежава, поради което било много рисковано да се превозват монети.
Като потвърждение на това вижте един пример: през лятото на 1328 папа Йоан  XXII  трябвало да
плати на своята наемна армия, която била разположена в Ломбардия. Поради това той наредил да се
напълнят  60  000 златни флорини  (Коментар:  тежащи  210  кг.  Д.  Пр.)  в  торби,  да  ги  натоварят  на
товарни  животни  и  изпратил  150  кавалеристи  да  охраняват  пратката  от  Авиньон  (Коментар:  във
Франция. Д. Пр.) през Алпите до Италия. Близо до Павия папския конвой бил нападнат от разбойници,
които успели да отмъкнат повече от половината злато и пленили много кавалеристи. Освен че загубил
много пари, папата бил принуден да откупи пленниците и все още му оставало да плати по-голямата
част от заплатата на своята армия. 

Тъй като били напълно наясно с тези недостатъци на плащането в брой, търговците много преди
това създали един метод за пренасяне на пари на книга, даже на далечни разстояния. А фирмите,
които направили тези пренасяния на пари да станат възможни, станали известни с името „банки.“ За
пръв път банките се появили в Италия и в продължение на векове стотици банки и техните клонове
формирали сърцевината на капитализма, както в Италия, така и в чужбина. В книгата „Икономическа
история на  Европа“  на  Кеймбриджкия университет има списък на  173 големи италиански банки,
които работили през 14-я век, без да се вземат предвид клоновете. От тях 38 са били във Флоренция,
34 в Пиза, 27 в Генуа, 21 в Лука, 18 във Венеция и 10 в Милано. Имайте предвид, че тогава тези
градове са били много малки.

Средновековната банка еволюирала,  като в началото се занимавала с обмяната на пари –  със
самата дума „банка“ в началото наричали масата на сарафина.  В продължение на векове се създало
огромното многообразие на монети в обръщение и отклоненията в степента, до която някоя монета е
била  „подкастрена“  или  подправена,  изисквали  специализирано познание,  когато  става  въпрос  за
изравняване на суми и за уреждане на изплащането на дългове. Хората, които се занимавали с обмяна
на пари служели като посредници, които определяли относителната стойност на монетите: „Дали тези
20 шилинга се равняват на 1 златен флорин или за да се направи честна размяна, ще са нужни 23 от
тези шилинги?“ Сарафите изисквали клиентите да плащат за услугите, които им предоставяли и в
продължение на много години те били порицавани, че са лихвари, но хората не можели да се откажат
от услугите им. С течение на времето сарафите започнали да поддържат влогови сметки на клиентите
си, да предоставят кредити с лихва и продължили да обменят пари, като по този начин се превърнали
в „спестовни банки.“ От тук останало да се направи още една малка крачка, за да се уреди едно
споразумение между двама клиенти и с тяхно съгласие да се кредитира банковата сметка на единия
клиент, чрез изваждането на същата сума пари от банковата сметка на другия клиент.

След това местните банкери започнали да кредитират и дебитират (да добавят и да изваждат) от
банковите  сметки  на  клиентите  си  –  така,  както  се  прави  при  съвременните  „чекови  сметки.“
(Коментар: Чековите банкови сметки позволяват да се извършват многобройни тегления и внасяния на пари
по сметката, докато при спестовните банкови сметки има ограничение за броя на тези операции. Д. Пр.) По
този начин даже огромни парични суми можели да преминават от един собственик към друг, без това
да се извършва посредством кешово плащане с монети. Когато се извършвало такова превеждане на
сума  и  то  на  значително  разстояние,  тогава  се  издавала  „менителница“  -  нотариално  заверен
документ,  който  давал  право  за  извършване  на  плащането  на  конкретна  личност  или  на  фирма.
Например, за да се осъществи плащане за вълнени платове изпратени от Брюж в Генуа, банка от Генуа
изпращала  менителница  до  банка  в  Брюж,  в  изпълнение  на  която  банката  в  Брюж  кредитирала
(добавяла) към банковата сметка на фирма, изпращаща вълнените платове и вписвала в своите книги,



63

че тази сума е кредит, дължим от банката в Генуа. Тъй като е само един лист хартия, който няма
никаква стойност, освен за банката в Брюж, тази менителница можело бързо и безопасно да бъде
пренасяна от едното място до другото. И църквата се възползвала от този урок. Вместо да повтарят
грешката на папа Йоан, епископите започнали да купуват менителници, за да превеждат суми до Рим.
През 1410 вече негодуваща от ежегодния поток на богатство към Ватикана, Палатата на общините на
Английския парламент забранил продажбата на менителници на  английската църквата, извършвани
от клоновете на италианските банки в Лондон, а през 1449  Палатата на общините задължила чуждите
банки да плащат значителен данък. 

Постоянното извършване  на плащания  позволило на банките  да  балансират  своите  дебити и
кредити, но този процес се облекчавал много и се опростявал, когато примерно, банката в Брюж и
банката в Генуа са клонове на една и съща банка. Това е причината, поради която италианските банки
се разпространили навсякъде, където работели италианските търговци. Разбира се, по същият начин
банките често пъти предоставяли пари на заем под формата на размяната на документи, с които се
кредитирали и дебитирали банкови сметки – на практика, често пъти менителницата се основавала на
банкови  заеми,  предоставени  на  плащащият.  Не  е  сигурно  точно  кога  е  била  изобретена
менителницата – противно на някои твърдения,  тя не е били привнесена от Исляма.  Най-ранните
оцелели менителници са издадени от Генуа през 12-я век, но е възможно те да са били използвани и
по-рано. Спестовните банки вероятно са се появили малко по-рано.

Външната търговия на големи разстояния през средновековието била свързана с много рискове,
особено  поради  потъване  на  кораби  или  поради  пиратски  грабежи.  Първите  капиталисти  бързо
научили  какъв  е  приблизителният  процент  от  товарите,  които  се  предполагало,  че  ще  да  бъдат
загубени  и  използвали  това  очакване,  за  да  намалят  рисковете,  чрез  разсейването  на  своите
представителства в районите, с които търгували. Например, търговецът не натоварвал цялата си стока
на един кораб, а я разпределял между доста други кораби, ръководейки се от принципа, че загубата на
една или две части от пратката ще бъдат покрити от печалбата от другите части, които успешно ще
пристигнат  при купувача.  Така,  както обяснявал Антонио в  пиесата  на  Шекспир „Венецианският
търговец“: „Благодаря на съдбата за това, че моята стока не е натоварена само на един кораб.“ Накрая
някой намерил по-добро решение: вместо да се разделя пратката между много кораби, стойността на
транспортирането ще бъде гарантирана срещу плащането на определена такса или премия на група
инвеститори, всеки от които рискувал по една малка сума, разпределена за покриване на рисковете
при плаването на много различни кораби – така било изобретено   застраховането  . И отново, никой не
знае със сигурност кога е станало това, но в счетоводните книги от началото 1300-те от Флоренция и
Венеция е отбелязани суми, които изглежда, че са плащания на премии за застраховане. А преди края
на  този  век  има  много  записи  за  формирането  на  синдикати  (сдружения)  от  „застрахователи.“
Например, през 1396 четиринадесет инвеститори приели отговорността за 1250 флорини, в случай че
товар  от  вълнени  руна,  изпратен  с  кораб  от  Майорка  до  Венеция  не  успее  да  пристигне.
Индивидуалният дял на поелите този  риск варирал от 50 до 200 флорини – участниците в такива
синдикати рядко поемали  отговорност за повече от 200 флорини. Освен това, някои от най-големите
фирми сами станали застрахователи за своите доставки, тъй като притежавали достатъчно пари и
начини, за да разпределят рисковете едновременно върху толкова много товари, транспортирани с
кораби, че можели да разчитат на закона на осреднения риск. Така в началото на 1319 компанията
„Барди“ добавила 8,75% застрахователна такса за превоза с кораб на плат, купен на панаир в Шампан,
който трябвало да бъде транспортиран до Пиза в една пратка на фирма от Флоренция.

Трябва да е ясно, че основната институция на средновековният капитализъм не е била просто
някаква  банка,  а  международната банка.  Три фактори превърнали в  задължително наличието на
международни  банки.  Първият  фактор  е  бил  факта,  че  средновековната  търговия  е  била
международна.  Търговията  с  вълна  е  стратегически  пример.  В  началото,  вълнените  руна  се
произвеждала в Англия, после се изпращали във Фландрия (сегашна Белгия и Холандия), там от нея
се  изтъкавали  платове,  които  се  продавали  на  италиански  търговци  на  панаира  в  Шампан  и  се
транспортирали до Италия, а от там – до пазарите в Средиземноморието и по-специално – в Близкия
Изток и по северния бряг на Африка. Вторият фактор е бил факта, че в онази епоха църквата е била
най-голямата финансова институция, която също е била международна и се е нуждаела от чести и
редовни преводи на много големи парични суми.  Третият фактор е, че геополитическите отношения
на Европа са били международни. Тъй като кралствата ставали по-големи и по-специално – понеже
техните  войни  станали  много  скъпи,  кралете  често  се  нуждаели  от  огромни  заеми  и  можели  да
предложат много бизнес привилегии и монополи на даващите заемите, които имали финансовата мощ
да обезпечат тези заеми.
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Вследствие  на  това,  обстоятелствата  способствали  за  създаването  на  големи  банки,  които
разполагали с ресурси да правят преводи на богатства и да финансират кралства. Тези банки станали
международни чрез откриването на клонове във важните политически и икономически центрове, тъй
като начинът, чрез който те можели да намалят риска, свързан с превеждането на големи суми пари, е
да работят със собствените си клонове. В това отношение италианските банки имали съкрушително
превъзходство,  защото  те  изглежда  първи  се  предлагали  пълният  обем  от  услуги.  Италианското
господство в международната търговия стимулирало техните банки да отворят клонове достатъчно
рано и после те използвали утвърдените си позиции на пазара, за да прогонят от него конкурентите си
от другите държави. Помогнало и това, че през по-голямата част от този период папата живеел в
Италия.  Като  се  има  предвид  международната  мрежа  от  клонове,  поддържани  от  по-големите
италиански  банки,  както  и  факта,  че  те  често  пъти  имали  гарантирана  сигурност  взаимно  да  се
доверяват една на друга (поради сложните семейни връзки и финансирането сред собствениците на
акциите), се оказало осъществимо италианските банки да ръководят международните финанси чрез
кореспонденция. 

Както  вече  казахме,  менителниците,  с  които  се  нареждало  конкретен  продавач  да  бъде
кредитиран  от  банковата  сметка  на  конкретен  купувач,  са  били  източника  на  енергия  на
средновековната  търговия  и  основата  на  италианския  банков  монопол.  Въпреки,  че  понякога  на
бележити местни лица се позволявало да станат притежатели на малък пакет акции в някой клон на
италианска банка,  не-италианците никога не били наемани да работят в италианските банки, освен
като слуги. Даже в най-отдалечените клонове работели италианци, които били наемани и обучени в
Италия и цялата кореспонденция се извършвала на италиански език.

Вследствие на това, дотолкова, доколкото е известно, до около средата на 15-я век даже всички
малки банки в Западна Европа били италиански и със сигурност не е имало други международни
банки освен италианските.  Знае  се,  че  в  тази  епоха  всички банки в  Англия и  Ирландия са  били
клонове на италиански банки и че във Франция и Испания също е имало само италиански банки.

Но  ставайки  международни,  италианските  банки  се  сблъскали  с  много  от  рисковете,  които
попречели на възникването на капитализма в повечето от местата и епохите. У дома си, в техните
градове-държави, те били относително защитени от тирани и не били заплашени от заграбване. Но
това не важело за много от местата, в които те отваряли своите клонове. Поради това международните
италиански банки често се сблъсквали с много опасни дилеми. От една страна, местните управници
биха могли да им причинят невъзвратима щета, ако банкерите откажели да им дадат пари на заем, а
биха могли и  да  ги възнаградят с  необикновени възможности за  печалба,  ако  те  изберели да  им
отпуснат заем. От друга страна всеки знаел,  че огромните властови неравенства между кралете и
банкерите превръщали тези заеми в много рисково начинание. Както написал един управител на клон
на италианска банка в Брюж до свой колега,  управител на клон в Барселона: „Никой, който си има
работа с великите лордове, не се е отървавал без да бъдат оскубани перата му накрая.“

Понякога банките били оскубвани, защото великите лордове решавали да не платят дълга си.
Най-прочутият пример е свързан със загубите на банката „Перузи“ през 1343 и на банката „Барди“
през 1346. По онова време това са били двете най-големи банки и те отпуснали огромни заеми на
английският крал Едуард ІІІ, за да му помогнат в началото на Стогодишната война. Въпреки, че те
съумели да продължат да работят в продължение на няколко години след този отказ,  накрая тези
могъщи италиански банки били закрити, след като Едуард отказал да плати огромните си дългове –
600 000 флорини на банка „Перузи“ и 900 000 флорини на банка „Барди.“ Последвалият банкрут на
банката „Медичи“ демонстрирала опасността, свързана с даването на пари на заем на губещите крале
в  хроничните  войни  през  тази  епоха.  Но  банкерите  можели да  бъдат  унищожени и  когато  бъдат
обвързани твърде много и с крал, който е победител и който е бил изключително честен и уважаван,
както установили управителите на банка „Рикарди.“ Профилът на тази банка, която била считана за
най-голямата от трите италиански супер-компании, които били създадени през 13-я век, ще помогне
да се изясни доколко съвременни и обиграни са се превърнали средновековните банки. 

СЪЗДАВАНЕТО И БАНКРУТА НА ПЪРВАТА ИТАЛИАНСКА СУПЕР-КОМПАНИЯ
Компанията Рикарди била основана през 1230-те в Лука, процъфтяващ търговски град близо до

Флоренция,  която неговия по-голям съсед винаги искал да има.  Малко се знае за първите дни на
банката,  но  някъде  по  средата  на  същия  век  тя  отворила  клонове  в  Рим,  Ним,  Бордо,  Париж,
Фландрия,  Лондон,  Йорк  и  Дъблин,  както  и  в  четири  градове  в  Шампан,  където  се  провеждали
големите  търговски  панаири.  По  време  на  своята  забележителна  реформа на  компанията,  Ричард
Купър  написал,  че  „не  е  малка  крачка  да  се  координират  разумни  бизнес  дейности,  който  се
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извършват на повече от 1500 км далечина, по лоши пътища, с пресичането на буйни реки и през
планински проходи, които са подвластни на съперничещи си политически власти.“ Рикарди трябвало
да се справя с постоянен поток от писма, донасяни от собствените им куриери: ние четем имената на
Стефан, Рубино и Боко, които са носели писмата. Можем да си представим как тези мъже са носели
обемисти торби, натъпкани с рула с написани на тях банкови сметки, менителници, копия от писма до
важни клиенти и вътрешни писма на самата компания.

В едно от тези писма, офисът на банката в Лука съобщава, че клонът в Шампан е дал на заем
голяма сума пари на парижкия клон на „Бонсеньори банк“ от Сиена и че тази банка е обещала да
върне заема или чрез клона на банка Рикарди в Лондон, или чрез нейния клон в Дъблин. Когато били
запитвани за това, различните представители на „Бонсеньори банк“ „се извинявали и казвали, че не
знаят,  дали парите са били платени там (в Лондон) или в Ирландия,  нито пък каква сума е била
платена.“ Писмото продължава: „Поради това ние молим и двама ви да ни информирате каква сума
сте получили и кога, както вие в Лондон, така и хората в Ирландия.“ Лука, Шампан, Париж, Сиена,
Лондон и Дъблин! Колко по-надалече може да стигне международното банкиране?

Банка Рикарди е била голяма не само по отношение на географския си обхват, но и по отношение
на финансовата си мощ. В едно писмо офисът в Лука пресметнал,  че на панаирите в Шампан са
имали кредитна линия,  която е достигала до астрономическата сума от 320 000 флорини. Както ще
видим, това е било съпоставимо с мащаба на другите им операции. През 1272 клонът на банката в
Лондон  постигнала  огромен  успех,  превръщайки  се  в  кралски  банкери  на  крал  Едуард  І.  Те
предложили на крала много вещо решение на един хроничен финансов проблем. Както се случва с
много правителства, доходът на Едуард идвал като постоянен и доста редовен поток от ренти, данъци
и тарифи. Но, в допълнение към нормалните разходи, свързани с работата на правителството и на
домакинството, кралят често се налагало да покрива неочаквани и големи финансови нужди, повечето
от които били причинявани от необмислени и прибързани войни: с Уелс и Шотландия, и за да защити
владенията си във Франция. Рикарди се съгласили да му предоставят заеми за да задоволява тези
неочаквани финансови нужди и усъвършенствали финансите на краля, като започнали да контролират
някои от редовните му притоци на доходи.  Например,  възложили им да управляват всички мита,
събирани  в  Бордо  и  Марманде  (във  Франция),  а  по-късно  събирали  митото  за  всичката  вълна  и
кожите, изнасяни от Англия и Ирландия, както и данъците за цялата движима собственост. 

Тези пари или били използвани от Рикарди, за да намаляват настоящата задлъжнялост на краля
или се акумулирали, за да посрещат внезапни бъдещи нужди. През тези години като банкери на краля
(1272-1294) банка Рикарди давала на заем на Едуард средно по 112 000 флорини годишно. Не е ясно
колко  точно  и  по  какъв  начин  е  печелела  Рикарди  от  тази  дейност,  въпреки  че  някои  историци
пресмятат, че лихвата по заемите на краля са били по 17%, които се отдържали от постоянния доход
на краля.  Но е  напълно ясно,  че непреките  печалби на Рикарди от връзката  им с  краля са  били
огромни.  Самото  правителство  се  превърнало  в  експерт  в  събирането  на  неплатените  данъци  от
поданиците  на  Едуард.  През  1277  Едуард  разпоредил  на  ръководителите  на  министерството  на
финансите „да извикат всички длъжници на Рикарди при себе си и да предоставят помощ и съвет, за
да бъдат изплатени дължимите суми.“ По-късно на шерифите на краля било възложено да съберат
дълговете, дължими на банка Рикарди. Това, че са банкери на краля, спечелило голямо реноме на
Рикарди в кралството на Едуард и те използвали това реноме, за да се превърнат в главен източник на
заеми и за да уреждат сделки, като например сключването на дългосрочни договори за изкупуване на
английски вълнени руна директно от собствениците на овцете.

Освен че били банкери на краля, Рикарди се наслаждавали на специални отношения с папата и
често пъти събирали парите, дължими на папата и ги превеждали в Рим. В това се включвала и една
сложна връзка относно един специален данък на папата, който бил наложен с цел да се подпомагат
кръстоносците.  Тези  пари  били  заделяни  за  кралете  и  другите  велики  лордове,  които  водели
обществото на кръстоносците.  Едуард се присъединил към 9-я кръстоносен поход през 1270 и се
върнал оттам през 1274, след смъртта на своя баща, за да бъде коронован като крал. Поради различни
причини папата не се съгласил, че това дава право на Едуард да получава този данък, предназначен за
кръстоносците и изминали години, преди папата и краля да обсъдят този проблем. А през цялото това
време  парите  се  натрупвали  в  банка  Рикарди  и  накрая  сумата  достигнала  до  повече  от  500  000
флорини. През 1291 кралят на Франция арестувал италианците в своето кралство и Рикарди били
принудени  да  платят  много  големи  глоби.  По  същото  време  папата  променил  намерението  си  и
възнаградил  Едуард  с  данъците,  събирани  за  кръстоносците.  Разбра  се,  тъй  като  били  добри
бизнесмени, банкерите на Рикарди не държали парите на папата в мазето, а ги били инвестирали на
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други места. Изненадани от решението на папата, те трябвало да трескаво да събират пари, за да ги
имат в наличност, а това ги поставило в много уязвима позиция. 

После, през 1294, английският крал Едуард І и френският крал Филип IV воювали помежду си
заради  титлата  на  Гаскония,  която  била  „генерална  репетиция  за  Стогодишната  война,  водена  от
техните  наследници.“  Тази  война  също  изненадала  Рикарди  и  поради  това,  че  били  използвали
всичките си налични пари, за да предадат на Едуард парите, които папата му дал, банката се оказала
неспособна  да  предостави  огромните  нови  заеми,  от  които  Едуард  се  нуждаел,  за  да  поддържа
армията си, която воювала на континента. Разгневеният крал заповядал да бъдат арестувани всички
банкери на Рикарди в Лондон, отнел им всичко, което притежавали и цялото имущество на банката, а
след това ги изгонил от Англия. Много други крале биха постъпили по същия начин.

За да подсили нещастието им, кралят на Франция отново арестувал банкерите на Рикарди, които
живеели в кралството му, като този път ги обвинил, че са чужди агенти, защото са били банкери на
Едуард.  Това накарало банкерите от клоновете на всички италиански банки в Париж и Бордо да
напуснат  Франция.  Накрая,  през  1301  банка  Рикарди  обявила  банкрут  и  това  предизвикало
продължителна финансова катастрофа на всички засегнати.

Ще  бъде  неуместно  да  завършим  разглеждането  на  финансовите  истории  на  италианските
капиталистически фирми, без да отбележим тяхната посветеност към благотворителността. „Всеки
път, когато тези фирми съставял или ревизирали своя бюджет, с част от парите на банката в него бил
създаван специален фонд за бедните. Тези фондове били вписвани в счетоводните книги на името на
„нашия  добър  Господ  Бог,“  който  представлявал  бедните,  които  по  този  начин  били  правени
партньори  в  компанията.  Когато  се  изплащали  дивиденти,  пропорционална  част  се  заделяла  за
бедните.“  На  практика,  когато  някоя  фирма  била  ликвидирана,  бедните  винаги  били  вписвани  в
списъка на кредиторите, пропорционално на техния дял в капитала.

Повечето  фирми  също  имали  една  кутия,  в  която  пускали  дребни  монети,  от  която  на
прислужниците било позволено да дават пари на всеки просяк, който влезел в сградата на банката, за
да моли за подаяние. Всичко това било в хармония с честите благотворителни суми, предлагани като
благодарност към Бога, които били вписвани в счетоводните книги на тези компании. Разбира се, не
всичко от това може да бъде описано като благотворителност: „Нека да се надяваме в Бога и в Дева
Мария, че скоро ние ще бъдем в състояние да дадем на всеки по същия начин, по който ни е било
дадено и на нас. Но за сега е по-подходящо да държим устата си затворени.“ Това е било написано
около 1291 от счетоводител, който е работил в клона на банка Рикарди в Лондон.

ИТАЛИАНСКИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ, ПУРИТАНСТВО И СКРОМНОСТ
Очевидно е, че капитализмът не е бил роден от Протестантската етика, защото се е появил и

разцъфтял в италианските градове-държави векове преди Реформацията. Всъщност, много историци
на икономиката твърдят обратното, че протестантската етика е рожба на капитализма. За нещастие,
тези  историци  позволили  вниманието  им  да  е  постоянно  фокусирано  върху  16-я  век,  докато  се
опитвали да покажат, че Реформацията се е случила, поради бързия възход на търговските класи (на
буржоазията),  която  предпочитала  да  вярва  в  Бога  по  индивидуалистичен  и  по-малко
институционализиран  религиозен  начин  –  идеята  е,  че  християнството  е  създало  възможност  за
възникването на капитализма, а капитализма на свой ред е формирал религиозни предпочитания и
чувствителности.  Ако капитализмът е имал някаква намеса в религията, по-доброто място, където
тези  историци  би  трябвало  да  потърсят  тази  намеса  е  не  в  хаоса  на  16-я  век,  а  в  първите
капиталистически общества. Имало ли е нещо сродно с пуританството и протестантската етика, което
да се появило в градовете-държави в северна Италия? Да. Появата на индустриалният капитализъм в
северна Италия бил придружаван от разпространението на едно силно аскетично, пред-пуританско
религиозно движение,  на „хумилиатите“ -  латинска дума,  означаваща „скромните.“ В допълнение,
нормите за  скромност  станали толкова популярни в тези  градове-държави,  че  те  били постоянно
гласувани като закон.

Италиански пуритани
Въпреки, че хумилиатите били силно вярващи католици, те не сформирали отделен религиозен

орден. Подобно на по-сетнешните пуритани, те били предимно движение на миряни, съставено от
хора,  които се стараели да спазват аскетични религиозни стандарти,  въпреки че продължавали да
живеят светски живот. С течение на времето се формирали три нива на членство в това движение.
Първото  ниво  се  състояло  от  свещеници,  които  съставлявали  типичното  монашеско  общество.
Второто ниво било съставено от мъже и жени, които избрали да се обединят в групи за общо живеене
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и спазвали правила, подобни на правилата в обичайните религиозни домове, но без да дават формална
клетва. Тези две нива произлезли от третото ниво, което не само била начинът, по който се появили
хумилиатите  но  и  дълго  време  останал  най-големият  и  най-влиятелният  елемент  от  движението:
християни-миряни, повечето от тях женени, които практикували  „ограничена форма на доброволна
бедност.“  С  течение  на  времето  в  северна  Италия  имало  хиляди,  а  може  би  и  десетки  хиляди
хумилиати.  За да изпълнят решимостта си да вършат ръчна работа,  много от тях станали тъкачи.
Други работели като различни занаятчии, а някой изглежда продължили да работят като търговци. Но
всички те се заклели да дават на бедните целия си излишен доход. 

За  пръв  път  хумилиатите  се  появили  в  или  около  Милано  някъде  през  12-я  век  и  се
разпространили от там до другите капиталистически центрове в северна Италия, включително и в
Генуа,  въпреки  че  центърът  на  тяхното  движение  останал  в  Ломбардия.  Изглежда  вероятно,  че
невижданото охолство в тези градове е изиграло важна роля за появата на това движение,  тъй като
призивът на движението на хумилиатите е бил реакция не на бедността, а на привилегията. Няколко
поколения  марксистки  изследователи  преобърнали  смисъла  на  това  движение  в  точно  обратното.
защото те  твърдели,  че  появата  на  хумилиатите  е  пролетарски протест против експлоатацията от
буржоазните  капиталисти.  По-късно  не  толкова  догматични  изследователи  потвърдили,  че
капитализмът е изиграл централната роля за появата на хумилиатите,    но тяхната реакция е била  
реакция  на  богати  хора  против  материализма.  Документи  от  онова  време  показват,  че  това  е
движение на богати граждани, благородници, духовници и други привилегировани хора и че няма
никакви данни в него да са участвали пролетарии.

Хумилиатите не са били принудени да живеят аскетичен живот, самите те избрали да живеят
така.  „Мнозинството  от  тях  са  били  грамотни...включително  много  от  тях  са  били
благородници...които поели задължението да бъдат бедни и да живеят с  бедните,  приемайки това
правило, което за тях не било по-малко реално, просто защото това щеше да изглежда смешно на
хората, на които те искаха да подражават.“ Всичко това е било типично за средновековните аскети.
Хората, които гладували не изглеждало че постят –  аскетичната вяра е присъща основно на тези
хора,  които  не  са  успели  да  намерят  задоволство  в  (обикновено  наследеното)  охолство  и  в
материализма.  Но  вместо  да  се  оттеглят  в  манастирски  убежища,  хумилиатите  се  опитвали  да
установят  нов  стил  на  живот  за  всички  християни,  както  правели  пуританите  векове  по-късно.
Разбира  се,  подавляващото  мнозинство  от  италианските  капиталисти  не  се  присъединили  към
хумилиатите, нито пък техните собствени деца и внуци. Но въпреки това, примерът на хумилиатите
изиграл важна роля за установяването на нови,  по-ограничени стандарти за ежедневно живеене в
капиталистическите  градове  на  Италия  –  стандарти,  които  напълно  предчувствали  появата  на
сериозното пуританство и на протестантската етика.

Скромност
Замислете  се  над  следната  максима:  „Парите  умират,  когато  бъдат  превърнати  в  суета.“

Замислете  се  и за  това,  че  тази  максима не е  просто някакво популярно твърдение,  а  е  взета от
уводната част на един закон във Венеция,  който забранявал много видове прахосване на пари за
купуване на луксозни стоки. Закони като този били известни „закони за контролиране на частните
разходи.“ Тяхната цел е била да се предпазят обикновените граждани от стремежа им да се обличат
като по-заможните от тях – на много места това били алено червени дрехи (които били по-скъпи) или
поставянето на самурени кожи като маншети на ръкавите и по долния край на връхните дрехи, които
можели да бъдат носени само от по-висшите благородници. Целта на тези закони е била да ограничат
заплахата от нарушението на съществуващото класово разделение в обществото, която произтичала
от забогатяването на обикновените хора. Но  скромността, а не кастовото разделение, е оформило
законите за контролиране на частните разходи в капиталистическа Италия.

Започвайки  около  1300-та  година,  много  от  законите  за  контролиране  на  частните  разходи,
забраняващи очебийното пилеене и луксозния начин на живот, били възприети във всички градове-
държави в северна Италия. Между 1299 и 1499 във Венеция били обнародвани 42 такива закони, 61
закони във Флоренция (от 1281 до 1497), 19 закони в Генуа (от 1157 до 1484 и 5 закони в Милано (от
1343 до 1498). Целта  на тези закони е описана ясно във въведението на всеки от тях:

„За да предотврати извършването на гибелни и обременителни разходи, които бяха правени от
всички хора в града...за  купуването на дрехи и други различни украшения за  мъжете и жените.“
(1334)

„За да се избегнат безполезните разходи, които се правят постоянно от гражданите...“(1342)
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„С цел да обуздаем суетната амбиция на жените и за да спрем купуването на неносещите полза и
скъпи украшения на техните дрехи, с този най-свят закон ние постановяваме...“ (1333)

Както изрично е формулирано в последния цитат, имало е много признания, че главната причина
за  приемането  на  тези  закони  е  било  желанието  богатите  мъже  да  реинвестират  доходите  си  в
производството или търговията, а не да позволяват на жените си да ги прахосват лекомислено. Когато
е било незаконно да се носят труфила, пестеливите съпрузи не можело да бъдат обвинявани, че са
неискрени в чувствата си или че не умеят да ценят. Когато обхвата на законите бил разширен, за да
обхване  и  обзавеждането  на  дома,  съпрузите  били  подкрепени  още  повече  да  спестяват  и  да
реинвестират. Нещо повече, законът не само можел да отразява популярните представи за това, кое е
правилно; често пъти самият закон оформял представите на хората за това, кое е правилно. В такава
среда, чрез скромността си човек можел да спечели уважението на обществото. Описвайки домовете
на богатите жители на Флоренция,  Кристофър Хиберт разказва,  че „даже къщите на най-богатите
семейства бяха обзаведени с обикновени дървени маси и най-непривлекателни легла.  Обикновено
стените били боядисани  с бяла боя, подовете били от голи камъни, които рядко пъти били покрити с
нещо друго  освен  с  тръстикова  рогозка;  на  прозорците  вместо  стъкла  имало  намаслена  памучна
материя.  С течение  на времето конфликта  между мъжете и жените,  причиняван от    законите  за
контролиране на частните разходи, ставал все по-остър. Уводът на един закон, приет в Лука през 1380
изразявал  загрижеността,  че  такива  закони  били  необходими,  понеже  се  сключвали  много  малко
бракове, защото младите мъже нямали възможност или не искали да изразходват големи суми пари,
които  били  нужни,  за  да  осигурят  на  съпругата  си  „прекомерно  множество  от  кожени  дрехи,
украшения, перли, гирлянди, колани и други разходи, които се изискват от обичая.“

Два века по-късно градското управление в Падуа било не чак толкова дипломатично: „Природата
и особеностите на женския пол, който е пълен със суета чрез мързел...и вредните разходи, правени за
придобиването на нови украшения, доведоха нашия беден град Падуа до тази ужасна злочестина.“
Текстът продължава в същия дух и осъжда „онези сладострастни и прекомерни луксозни покупки,
които са противни на Бога и на света, и са един лош пример.“ 

Но  самият  факт,  че  тези  градове-държави  отново  и  отново  са  обнародвали  закони  за
контролиране на частните разходи е доказателство, че законите не са били много успешни – иначе
защо ще трябва да се обявява за незаконно нещо, което се върши само от малък брой хора? Ясно е, че
много хора, особено във Венеция и Флоренция, са продължавали да се стремят към лукса и вероятно
не са се предпазвали много да демонстрират публично това. Със сигурност жените от семейството на
Медичите не са се обичали с парцаливи, безцветни или обемни дрехи. 

Въобще не е странна липсата на ефективност на закони за контролиране на частните разходи в
италианските градове-държави. Историята е доказала, че има значителното и характерно несъгласие
сред хората в месата, които са се стремели да изпълняват пуританските стандарти. Както ще видим,
повечето мъже в пуританският Амстердам не са се обличали в мрачни и черни дрехи, въпреки това,
което ни показват картините на Рембранд и пуританското ръководство на града. А що се отнася до
пуританският  Бостън,  през  1740  Джордж  Уайтфийлд  отбелязал  в  своя  дневник,  че  даже  сред
отявлените пуритани „бижутата, цветните украшения по дрехите и бродериите са обичайно облекло
на жените.“

Честото  преиздаване  на  законите  за  контролиране  на  частните  разходи  е  признак,  че  те  са
отразявали тогавашната обичайна култура.  Неспазването на тези закони подсказва,  че  много хора,
които са харесвали, когато са гледали, че другите хора живеят скромно,  не са считали, че това се
отнася и за тях. Често пъти това е валидно и за етиката. Американците много обичат безопасното
шофиране и изискват да се  извършва солидно обучение на бъдещите шофьори в гимназиите.  Но
въпреки  това,  повечето  шофьори  нарушават  правилата  на  движение.  По  същият  начин,  въпреки
всичките си призиви за спестовност и скромност, Бенджамин Франклин не е бил скъперник – освен
към собствената си жена.

Въпреки всичко, ще бъде погрешно за предполагаме, че културата на скромността е причината
или даже, че тя е способствала за появата капитализма в тези италиански градове. В най-добрият
случай, да твърдим това би означавало да считаме, че културата е предшествала търговията, а това
просто  не  е  вярно.  Капитализмът  се  е  появил  много  преди  появата  на  хумилиатите  или  преди
изработването на каквито и да са  закони за контролиране на частните разходи. Ако този феномен
може да бъде свързан   с нещо, то това нещо е, че ранният капитализъм е стимулирал появата на
пуританството и на етиката на скромността. Но може би по-важното е, че тези две неща са били
човешки реакции на капитализма и че тези реакции не са били одобрителни, а са били реакции срещу
охолството на капитализма. 
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Както  предстои  да  видим,  даже  когато  Амстердам  се  превърнал  в  център  на  капитализма  в
Европа, неговите пуритански проповедници осмивали и критикували алчността и материализма. Не,
християнството не е допринесло за появата на капитализма чрез пуританството и протестантските
учения.  Християнството  е  помогнало  пряко  за  появата  на  капитализма,  като  се  е  произнесло
одобрително в полза на търговията и непряко – като е окуражавало индивидуализма и свободата. 

Сега е подходящо да се замислим над голямата човешка трагедия, която връхлетяла Европа през
14-я век и за нейното отражение върху възхода на капитализма.

ЧЕРНАТА СМЪРТ
През 1347 галерите, които се връщали от Близкия Изток, донесли бубонична чума в големите

италиански градове-държави. Когато Генуа било предупредена за тази опасност,  първите заразени
галери, които пристигнали „били прогонени от пристанището чрез обстрелване с горящи стрели и с
оръдейна стрелба.“ Но било твърде късно. Само за една година Черната смърт обхванала търговските
пътища по цяла  Европа.  Когато към 1350 епидемията свършила,  30% от  населението – около 30
милиона човека – били мъртви. (Коментар: За да си съставим по-добра преценка за тази трагедия, трябва
да имаме предвид, че по онова време населението на някои от държавите е било както следва: Англия – 2 мил.
души, Франция – 15 мил. души, Испания – 7 млн. души. Д. Пр.) Това била ужасна човешка трагедия, но
иронията  се  състои в това,  че  нейното икономическо и политическо отражение  е  било предимно
положително, и оцелелите хора, и техните деца живели по-добре поради нея.

Първоначалният резултат от нея е бил недостиг на работна ръка. Предсказуемо, заплатите бързо
се  повишили  и  това  предизвикало  полагането  на  безрезултатни  усилия  на  различни  крале  и
правителствени съвети да наложат граници на заплатите.  Така,  през  1349 английският парламент
издал закон за работниците, който ограничил нивото на заплатите до нивото им през 1346. Но въпреки
това,  собствениците  на  земи  трябвало  да  се  конкурират  за  да  привлекат  работници  и  с  лекота
заобикаляли закона, като добавяли много не-парични стимули към своите оферти. Сред тези стимули
имало  неща,  които  били  много  по-важни  от  по-високите  заплати:  свобода  и  право  на  избор,
вследствие на което огромен брой селяни се превърнали в свободни арендатори на земята. А може би
защото  арендаторите  са  имали  по-голяма  мотивация  да  работят,  общият  обем  на  земеделската
продукция в сравнение с преди намалял много по-малко,  отколкото намаляло нейното търсене на
пазара  (поради  голямото  намаление  на  броя  на  населението)  и  за  известно  време  значителните
излишъци от  храни  понижили  цените  на  земеделските  продукти.  На  свой  ред  това  стимулирало
нарастването на градското население и към края на 14-я век в западна Европа броят на живеещите в
градовете  бил  значително  по-голям  отколкото  преди  чумата  –  независимо  от  факта,  че  броят  на
жертвите от чумата сред гражданите бил неколкократно по-висок от броят на жертвите сред селяните.
От  решаващо  значение  за  появата  на  ранният  капитализъм  е  било  значителното  повишаване  на
покупателната способност на средния европеец: имало е доста по-малко хора, но те създавали по-
добър пазар за стоките. Статистиката на произвежданите в Англия вълна и вълнени изделия ни дава
информация за този забележителен факт. В началото на чумната епидемия, количеството на вълната и
на вълнените изделия, изнасяни в континента намаляло почти със 65% през 1349 и 1350 и останало на
това ниво до 1353. Но през 1354 било достигнато нивото на износа от времето преди началото на
чумната епидемия „и през следващите 4 години този износ започнал да надминава обемите преди
началото на чумата, а в рамките на 10 години след край на епидемията това количество се удвоило.“

Така, скоро след края на чумната епидемия фабриките по цяла Европа започнали да произвеждат
повече продукция отколкото преди, транспортната система работела с пълен капацитет, счетоводните
книги  на  банките  регистрирали  забележителни  приходи  и  на  много  места  обикновените  хора  се
наслаждавали  на  стандарт  на  живот,  който  надвишавал  даже  и  най-смелите  мечти  на  техните
родители. Капитализмът растял и се разпространявал. 

Икономическите чудеса, сътворени от италианският капитализъм били толкова очевидни и не
можели да останат незабелязани. Пътуващите от Северна Европа до Италия, след завръщането си у
дома разказвали за невероятното богатство и производителността в тази страна. Скоро жителите на
Фландрия, Англия и на различни градове покрай реката Рейн трябвало само да се огледат наоколо и
самите  те  да  видят  чудесата,  когато  италианските  „колонизаторски“  фирми  заели  господстващо
положение в техните земи,  реорганизирали местните индустрии и търговията,  и ги превърнали в
много доходни и ефективни фирми. Скоро местните хора създали свои собствени капиталистически
фирми  и  широко  разпространеното  изобилие  вече  не  било  ограничено  само  за  Италия  или  за
италианските  анклави  в  северна  Европа.  После,  в  продължение  на  много  векове,  капитализмът
останал най-скъпоценната тайна на Запада.
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Глава 5

Капитализмът се премества на север

ВЪЛНЕНИТЕ ГРАДОВЕ НА ФЛАНДРИЯ

КАПИТАЛИЗМЪТ ИДВА ДО СЕВЕРНА ФЛАНДРИЯ И ДО АМСТЕРДАМ

Брюж

Гент

Антверпен

Амстердам

АНГЛИЙСКИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ

От вълната до вълнените платове

Индустриалната революция на 13-я век

Силата на въглищата

Вълнените платове първи донесли капитализма в северна Европа. Даже по време на Римската
империя градовете във Фландрия били прочути с това, че произвеждат най-фините вълнени платове
на света, а през 10-я век произвежданите от тях стоки създавали доход, който надвишавал дохода от
продажбата  на  всеки  друг  продукт,  произведен  в  Европа.  Започвайки  от  11-я  век,  платовете  от
Фландрия били основната стока, която се е продавала на големите търговски панаири в района на
Шампан,  където  основни  купувачи  били  италианските  търговци,  които  търсели  стоки,  за  да  ги
препродават по цялото Средиземноморие. Накрая италианците отворили северни клонове на банките
си и вместо да зависят от панаирите и прекупвачите, те се договаряли да правят редовни покупки на
вълнени  платове  директно  с  местните  производители.  Когато  опознали  местната  обстановка,
банкерите скоро видели забележителния шанс, който им предлагал факта, че вълнената индустрия на
Фландрия  била  съставена  от  безпорядъчна  маса  от  малки  тъкачни  работилници  и  работещи  в
домовете си занаятчии. Скоро била осъзната огромната печалба от производителност и ефективност,
когато  италианците  „потопили“  стотици  от  тези  малки  производители  и  ги  превърнали  в  под-
доставчици  на  няколко  големи  фирми,  където  можело  да  се  осъществи  ефикасно  управление,
планиране и търговия.

Донасяйки капитализма във Фландрия,  италианците скоро го отнесли и на север в Холандия,
разширявайки обхвата си, в който освен производителите на вълнени платове и изделия, те включили
и  производители  на  други  стоки.  През  това  време  италианските  банки  извършили  своите
капиталистически  чудеса  и  в  Англия,  като  и  там  започнали  с  вълнената  промишленост.  Бързото
разпространение  на  капитализма  в  Англия  поставили  началото  на  многовековен  забележителен
напредък,  който  поставил  икономическите  и  военните  основи  за  това,  което  впоследствие  се
превърнало в Британската световна империя. Разбира се, нищо от това нямаше да се случи, ако тези
области вече не се наслаждаваха на значителна степен на свобода. 

ВЪЛНЕНИТЕ ГРАДОВЕ НА ФЛАНДРИЯ

Средновековна Фландрия (Фландрия означава „наводнената земя“) е била могъщо княжество в
югозападния край на Ниските страни, които са били разположени най-общо казано на територията на
сегашна Белгия и на част от южна Холандия. Преди пристигането на италианските банки, фирмите,
които тъчели вълнени платове представлявали малки работилници,  разполагащи с по 3-4 тъкачни
стана,  които  били  собственост  на  майстор-тъкач.  Нямало  акционерни  дружества  и  акционери;
печалбите  от  производството  се  изразходвали  предимно  за  консумация,  а  не  за  реинвестиране  и
разширяване на капацитета на производството; фирмите оставали много малки. Съвместни дружества
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се  създавали  само  по  повод  на  някои  краткосрочни  и  конкретни  начинания.  Тези  фирми  не  се
занимавали  с  търговия.  Те  не  продавали  нищо  друго,  освен  платовете,  които  произвеждали  и
обикновено  правели  това  в  най-близкия  пазар  на  купувачи,  които  ги  препродавали  на  някои  от
регионалните  търговски  панаири.  Тези  фирми  до  някаква  степен  координирали  и  организирали
дейността си чрез местната гилдия на производителите и търговците на платове, в която членували
всички  собственици  на  тъкачни  работилници  и  търговците.  И  точно  в  това  бил  проблемът.  В
продължение на поколения, капитализмът в промишлеността за производство на вълнени платове не
можал да се развие поради липсата на свобода,.

С  пълната  подкрепа  на  местният  управник,  в  замяна  на  редовното  плащане  на  таксите  за
разрешително  да  работят,   гилдиите  на  производителите  и  търговците  на  платове  в  различните
градове  действали  като  потискащи  картели,  ограничавайки  много  силно  цялата  промишленост  и
притежавали властта да налага много строги наказания на непокорните. Например, всеки, който бил
уловен, че променя рецептурата за производство на популярната червена боя, можел да бъде „глобен с
унищожителната глоба от 105 паунда или ако не успее да плати глобата,  да му бъде отрязана
дясната ръка.“ Правилата на гилдиите принуждавали фирмите да остават много малки по размер
чрез ограничаването на броя на тъкачните станове, които може да притежава една фирма, обикновено
не повече от 5 стана. Цените се контролирали и не се позволявало никакво договаряне на цената, като
по този начин се ограничавала всяка изгода от увеличаването на ефективността. Гилдията на тъкачите
определяла продължителността на работния ден и изисквала всички фирми да я спазват. Заплатите
също бяха определяни от гилдията и били строго контролирани, не само за наетите тъкачи, но и за
всеки (освен собственика) в бранша: всички тъкачи, кардировачи  (Коментар: Хора, които извършват
операцията кардиране – опъване и успоредно подреждане на надлъжните нишки на плата, така наречената
„основа,“  чиито  краища  се  подравняват  чрез  изрязване  на  излишъците  и  се  навиват  на  предния  вал  на
тъкачния стан. После, при тъкането, напречно на тези нишки чрез „совалка,“ между надлъжните нишки се
промушват нишките на „вътъка“. Д.Пр.),  предачи, бояджии, тепавичари, стригачи и т.н. Въпреки, че
били повишавани и намалявани, за да са в съответствие със разходите за живеене, нивата на заплатите
били изцяло контролирани от  управителя,  тъй като само собствениците  на тъкачници можели да
членуват в гилдията.  Не се разрешавали никакви различия в заплатите между фирмите, забранени
били и всякакви форми за договаряне на по-високи заплати, не само от правилата на гилдията, но и от
местния закон.

Не е изненадващо, че често пъти това предизвиквало ожесточени и кръвопролитни борби, които
понякога подлагали на риск политическата свобода и независимостта на обществото. През 11-я век
вълнената промишленост на Севера започнала бързо да се разраства. Отчасти това се дължало на
нарастването на броя на населението. Друга причина било бързото разширение на външната търговия,
чрез панаирите в Шампан, поддържани от италианските търговци, които купували вълнени платове на
тези панаири и ги отнасяли на юг, за да ги препродават в чужбина. Важна причина за този растеж на
вълнената промишленост е била свободата в тази географска област, която имала формата на местна
автономност. Това не означава, че тези градове са били демократични; въпреки, че били управлявани
от градски съвети, единствено елитът – предимно богати търговци – участвали в тези съвети. Но за
икономическото развитие на тези градове било достатъчно, че те избегнали контрола от страна на
местните  благородници,  в  замяна  на  което  плащали  данъци  на  някакви  далечни  владетели,  като
например  Графът  на  Фландрия  или  на  Императорът  на  Свещената  римска  империя,  които  не  се
намесвали в техните вътрешни работи, както видяхме в предната глава. За нещастие, когато техните
вътрешни  работи  се  превръщали  в  твърде  кървави  граждански  безредици,  далечният  владетел
понякога бивал принуден да се намеси, следствие на което някои от градовете губели независимостта
си, а с това - и икономическото си благоденствие.

В един важен смисъл, тъкмо охолството унищожило някои от вълнените градове и заплашило
съществуването на останалите.  Когато обемът на производството се повишил, а  с него нараснали
печалбите,  с  това  се  създали  още  по-задълбочаващи  се  напрежения  в  обществото  между  много
богатата  класа  на  търговците  и  изкусните  занаятчии,  чиито  изделия  купували.  В  началото  тези
напрежения  станали причина  за  появата  на  отделни,  специализирани гилдии по занаяти:  една  на
тъкачите,  друга  на  бояджиите  на  платове,  трета  на  тепавичарите  и  т.н.  Всяка  от  тези  гилдии се
опитвала да  създаде и да наложи правила за работа в тази професия, да ограничи притока на нови
хора  в  нея,  както и  да  определя  заплатите  и  условията  за  работа.  С появата  на  гилдиите  хората
обединили  усилията  си  и  се  почувствали  способни  да  се  противопоставят.  Скоро  в  градовете
занаятчиите предизвикали ожесточени безредици и бунтове, понякога хората нахлували в домовете,
унищожавали и разграбвали имуществото на богатия елит, и се опитвали да създадат „безкласови“
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общества. Често пъти управленията, които били установени чрез такъв бунт имали кратък живот и се
разпадали поради вътрешни конфликти, когато стане ясно, че равенството е илюзия. А в други случаи
възникването на бунтове успешно е било предотвратявано. Но почти винаги това било съпроводено с
много убити хора и унищожаване на много материални ценности.  Поради това думата „фламандец“
била синоним на „революционер.“

След почти столетие на граждански бунтове и междуособици, през 1280 във Фландрия избухнала
всеобща революция. В много градове дребните търговци и техните гилдии се съюзили с гилдиите на
занаятчиите и написали общи молби за подкрепа до Графа на Фландрия и той ги подкрепил. Но скоро
станало ясно, че заставайки на страната на бунтовниците, истинското намерение на графа било да си
възвърне абсолютната власт над тези градове. Изправени пред потенциалната опасност от загуба на
месната автономия, дребните търговци се обърнали срещу занаятчиите и бунтовете престанали. Но
елитите в някои градове се обърнали с молби за помощ съм краля на Франция. Той също отговорил
положително,  но само защото и той искал да завладее Фландрия за  себе си.  Скоро той успял да
присъедини южна Фландрия към Франция, но нахлуването на френските войски накарало местните
жители да създадат общ фронт в северна Фландрия. Местните войски не отстъпили от позициите си и
нанесли съкрушително поражение на френската армия в битката при Кортрей през 1302. Тази победа
не само спасила северна Фландрия от завладяването й от френските войски, но и довела до много по-
демократично управление в градовете в тази част от страната. От този момент нататък в градовете
Брюж,  Гент  и  Антверпен,  гилдиите  на  занаятчиите  упражнявали  значително  влияние  върху
политическите дела. Там благоденствието се върнало.

За разлика от тях, в южната част на Фландрия търговията била в застой, притисната от високите
данъци, вносните и износни мита и други форми на експлоатация, и на политическо потисничество от
страна на френския кралски двор. Скоро изчезнала забележителната вълнена промишленост в Лил,
Дуе, Орчи, Бетун и Камбре. Комбинацията от подтисничество и влошаваща се икономика в южна
Фландрия навредило и на промишлеността в северната част на тази страна, и принудила много тъкачи
да емигрират в Италия, където били радушно посрещнати и им били дадени специални привилегии в
замяна на това, че те ще поставят там основите на производството на платове. Например, през 1265
година  в Падуа бил обнародван закон,  „който освобождавал всички чужденци,  дошли в  града да
произвеждат платове... от всички данъци и мита, а по-късно и от лични данъци.“

По същото време,  когато френското потисничество накарало много фламандски тъкачи да се
преселят в Италия, новите свободи в северна Фландрия накарали голям брой предприемачи от южна
Фландрия да се преселят на север и те донесли капитализма със себе си.

КАПИТАЛИЗМЪТ ИДВА ДО СЕВЕРНА ФЛАНДРИЯ
След присъединяването на Валонските области към Франция, северна Фландрия се превърнала в

център на европейската вълнена индустрия, която била особено концентрирана в градовете Брюж,
Гент и Антверпен. Вносът на овчи руна от Англия и купуването на стоки от Италия в замяна на
продаваните там вълнени платове превърнали Фландрия във финансов и производствен гигант. След
като успешно се преборили с най-ограничителните последици от дейността на местните занаятчийски
гилдии,  фирмите  започнали  да  растат  и  да  демонстрират  основните  отличителни  черти  на
капитализма. Но този капитализъм не се родил във Фландрия. Той бил внесен от предприемачите,
които изместили гилдиите на търговците и тъкачите на вълнени платове и  на тяхно място се появили
добре  управлявани  фирми,  които  обхванали  цялата  вълнена  промишленост:  вноса  на  овчи  руна,
координиране на всички етапи на производството и наемането на всички необходими поддоставчици,
които били нужни, за да се превърне вълната в плат и след това износът на този плат, съобразно
условията на пазара. Като едно ранно маркетингово нововъведение, което било добавка към техните
по-скъпи и луксозни вълнени платове, предприемачите от Фландрия скоро започнали да произвеждат
по-евтини варианти на тези платове, което довело до огромно повишение на продажбите.

Тези „фламандски“ предприемачи били италианци и техните фирми били клонове на италиански
банки. Спомнете си, че понеже не се задоволили да купуват платове, съобразявайки се с цикъла на
северните  панаири,  италианските  банки  основали  постоянни  клонове  във  водещите  центрове  на
вълнената  промишленост,  за  да  купуват  директно  и  постоянно  от  производителите.  След  като
направили това, банкерите бързо разпознали неефикасността на системата на гилдиите и видели, че
могат много да повишат своите печалби и по-добре да координират производството на платове според
търсенето на пазара, чрез директно управление на производството. Освен че организирали вълнената
промишленост и продажбата на платовете в чужбина, италианските банкери внасяли всякакви стоки
от всякъде  и  ги  продавали  навсякъде.  Разбира  се,  освен  това  те  давали  пари на  заем с  лихва  и
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работели с менителници. Скоро единствено търговията и кредитите на италианските търговци на едро
осигурявали работа на тъкачните станове.

Брюж
Но ако италианците осигурявали работа на тъкачните станове във Фландрия, трябва да кажем и

другата истина – че тъкачните станове на Фландрия били толкова важни за италианските банки, че
фирма, която нямала клон във Фландрия, не можела много да расте. Обемът на бизнеса на всяка от
трите италиански „супер-компании“ приблизително се разделял по равно между Брюж и Италия, и
това важело и за  банка „Медичи“ един век по-късно.  Фактически,  от всичките си клонове,  банка
„Медичи“  имала  най-големи  печалби  от  своя  клон  в  Брюж  –  по-големи  даже  от  печалбите  на
централния си офис във Флоренция.

Но защо във Фландрия са произвеждали вълнени платове? Защото бедната почва във Фландрия
била много по-подходяща за пасища за овце, отколкото за отглеждане на земеделски култури. Нещо
повече, овцете във Фландрия произвеждали добра вълна и тъй като стопанствата на овчарите били
разположени разпръснато, първите тъкачни работилници също били разпръснати в доста малки селца.
С течение на времето обаче, тъкачите във Фландрия станали все по-зависими от английската вълна,
чието  качество  било  по-добро  от  качеството  даже  на  тяхната  собствена  вълна.  Впоследствие
вълнената промишленост се концентрирала в по-големите градове, където имало фирми с достатъчно
капитал,  за  да  извършват  външна  търговия.  Сред  тези  градове  главен  бил  Брюж,  особено  след
идването на италианските банкери. 

Но Брюж никога не се превърнал в промишлен град. Той се издържал основно от търговия и
транспорт. Почти цялото количество овчи руна, които се внасяли от Англия, идвали в Брюж и след
това  били  изпращани  до  градовете  във  вътрешността  на  страната,  в  които  имало  тъкачна
промишленост, като например Гент, откъдето готовите вълнени платове се връщали обратно в Брюж
за  износ.  Нещо  повече,  преди  появата  на  италианските  кораби,  фламандски  кораби   (базирани
предимно в Брюж) доминирали в търговското корабоплаване в Ла Манша. Когато корабите на Генуа и
Венеция  се  появявали  на  тази  сцена,  те  докарвали  подправки,  коприна  и  други  южни  стоки  и
натоварвали вълнени платове за обратния рейс. Предвид стратегическото си местоположение, Брюж
(това име означава „пристанищен мост“) се превърнал в доминиращ финансов и търговски център в
северна Европа. Не е възможно да се каже кога точно е станало това, но само няколко години след
победата на флотата на Генуа през 1291 над мюсюлманската флота, която охранявала Гибралтарския
проток, започнали редовните пътувания на кораби между Брюж и Генуа – извършвани предимно от
големи  кораби  с  закръглена  дънна  част,  въпреки  че  лятно време  и  някои  плоскодънни  галери  се
включвали в този трафик. Поради цялата тази търговска активност, Брюж се превърнал в голям град и
през 1340 в него живеели 40 000 души, а през 1500 - почти 90 000 жители.

Както отбелязах, първоначалното търговско развитие на Фландрия било предимно италианско
постижение, защото единствено италианците били вещи в създаването на необходимите методи за
осъществяване на бизнеса. А когато отворили клонове на своите банки там, не само в Брюж, но и в
други стратегически градове във Фландрия, италианците съумели да получат забележителни права,
чрез които да защитават и подпомагат бъдещите си начинания, което им предоставило значителни
търговски  предимства  и  извънредни  правомощия,  с  които  получили  законното  право  да  не  се
съобразяват  напълно  с  местните  закони.  Типичните  клаузи  в  тези  договори,  които  постоянно  се
подновявали с всеки нов Граф на Фландрия били:  (1)  Забрана на графа да заграбва която и да е
собственост на банката; (2) Нито един италиански банкер не може да бъде арестуван заради това, че
има  някакъв дълг; (3) Местните власти по никакъв начин няма да се намесват в правото на капитана
на италианският кораб да наказва някой член от неговия екипаж, докато кораба е в пристанището; (4)
Ако  властите  искат  да  изгонят  от  Фландрия  някой  италиански  банкер,  той  трябва  да  бъде
предизвестен официално и да му бъде предоставен 8 месеца срок за напускане на страната, за да
може той да изнесе и имуществото си; (5) Никакви допълнителни местни данъци и такси няма да
бъдат изисквани от банкерите, освен данъците и таксите, които са договорени с Графа. 

Но договореностите с италианските банкери не били еднопосочни - само в полза на италианците.
През 1395 италианците се съгласили всичките им кораби да спират в пристанището на Брюж и да
предлагат стоките си за продажба първо там, преди да отидат в Англия, като по този начин давали
правото на първи отказ на търговците на едро от Брюж. Град Брюж подсладил тази договореност,
плащайки 9500 златни франка на италианците.

Въпреки, че италианците разчитали на договорите си с Графа на Фландрия, водещите градове
във Фландрия се радвали на значителна степен на независимост и за онова време – на значително



74

ниво на демокрация – особено след като силите на обединеният фронт против Франция успели да
осигурят голямо разширение на обсега на гласоподавателите,  които получили право да участват в
изборите.  По този начин производството и търговията имали свободата  и гаранцията,  че  няма да
бъдат отнети, което е нужно за тяхното разцъфтяване и за да се позволи развитието на капитализма.
Разбира се, докато бил доминиран от италианците, първоначалният фламандски капитализъм имал и
колониални  черти,  но  все  пак  това  е  бил  капитализъм.  А през  15-я  век  италианската  хегемония
отслабнала,  понеже  местните  хора  натрупали  нужният  търговски  опит,  за  да  управляват  своите
собствени фирми.  Всъщност,  първата  борса,  която била предшественик на  съвременната фондова
борса, била основана в Брюж от фламандски търговци през 1453. На нея не се продавали акции от
акционерни дружества, а тя предсавлявала пазарното място, на което инвеститорите се събирали, за
да купуват и продават търговски документи, като менителници и ипотечни полици. В продължение на
няколко века италианците обирали плодовете на търговията с Фландрия, защото на местните хора им
липсвало необходимото познание за търговските методи и техники. През този период пристанището
на Брюж щеше да си остане доста заспало малко пристанище, ако  в него не бяха дошли италианците
кораби.  Но фламандците скоро се научили как сами да правят бизнеса и да прибират за  себе си
печалбите от това, което те са знаели от векове: как на тъкат фини вълнени платове.

Гент
Водещата позиция на Брюж в търговията и финансите била сравнима с водещата позиция на Гент

в производството. Търговците от Брюж, които извършвали износа, подпомагали пазара на платове,
като използвали една зала в сградата на кметството в Гент, а вносителите от Гент донасяли там овчи
руна, вино, зърно и кожи от корабите, които пристигали в Брюж. Тази търговия била улеснявана от
факта, че Гент бил (и е) свързан с Брюж чрез Каналът Лийв ( Lieve Canal). Въпреки, че клоновете на
италианските банки дали възможност на търговците от Брюж да участват във външната търговия,
поради липсата на такива клонове на банки в Гент било трудно да се купува и продава между тези два
града без пряк и личен контакт. Тази спънка беше търпяна, понеже пътуването между Брюж и Гент
траело само около12 часа, поради което бизнесмените от единия град често имали запазена стая в
някой  хотел  в  другия  град.  Въпреки  това,  местните  съдилища  били  затрупани  от  съдебни  дела,
завеждани от продавачи, които не са получили парите за стоките, които са продали или от купувачи,
които са недоволни от стоките, които са купили.

Производството на платове в Гент започнало още от Римско време, но първите налични сведения
за това са от 10-я век. Даже тогава обемът на производството бил много малък, тъй като през 1100
населението  на  града  е  било  по-малко  от  5000  жители.  Тогава  настъпило  голямо  разрастване  на
износа на платове. Към 1340 населението на Гент достигнало до 56000 жители, като повече от 65% от
тях работели в тъкачната промишленост.  Десет години по-късно,  когато чумните епидемии убила
огромен брой хора в повечето градове на Европа, жителите на Гент изглежда, че са били пощадени,
въпреки че по същото време те пострадали много от една политическа революция, по време на която
били убити много хора и която лишила от избирателни права тъкачите, много от които отишли да
живеят на друго място. Всичко това, комбинирано с  няколко чумни епидемии през 1360-те, намалило
двойно броя на жителите на Гент. Въпреки, че подобно на другите европейски индустрии, тъкачите в
Гент  страдали  от  незабавното  намаление  на  търсенето,  причинено  от  чумните  епидемии,  градът
продължавал да изпитва недостиг на тъкачи, за да отговори на увеличеното търсене, което скоро се
появило, когато пазарните повишения в индивидуалната покупателна способност на хората направило
възможно да се продава по-голям обем стоки на по-малко на брой хора. Поради това обикновените
купувачи  започнали  да  търсят  навсякъде  дрехи  за  себе  си  и  това  дало  допълнителен  стимул  за
разрастване на текстилната индустрия в италианските градове-държави. 

Поради това жителите на Гент продължавали да предат, да тъкат, да тепат и да боядисват. Полека
лека търговския интерес продължавал да се потвърждава и вълнената индустрия в Гент се съживила.
Но Гент престанал да е град,  който зависи от един вид промишленост, нито пък в него липсвали
местни  капиталистически  фирми.  Скоро  там  се  развили  цъфтящи предприятия,  занимаващи се  с
изработването  на  метални  изделия,  с  отливането  на  камбани,  с  изработването  на  медни  котли,
чайници и други медни изделия, с изработване на златни и сребърни накити и изделия, за обработване
на кожи и за изработване на  кожени изделия, за обувки и за шиене на дрехи. Гилдиите продължавали
да  играят  важна  роля  за  контролирането  на  тези  индустрии,  но  само  на  нивото  на  самото
производство. Финансите, определянето на видовете стоки, които ще се произвеждат и търговията се
контролирали от по-големите фирми, които се управлявали от опитни капиталисти.  И точно така,
както Брюж продължил да забогатява от търговия и от морския транспорт, така и Гент продължил да
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разширява ролята си като международен търговски център за разпределение на стоки – на стоки,
които  той  е  произвел,  както  и  на  стоки,  които  са  докарвани  в  него  отвсякъде  –  за  да  бъдат
разпределяни  в  целия  регион.  Правейки  това,  Гент  се  възползвал  от  предимствата  на  своето
разположение край река Шелд, която продължавала на север към Антверпен. 

Антверпен
За  да  открие  високо  развит  капитализъм  в  северна  Европа,  човек  трябва  само  да  разгледа

историята на Антверпен, който в края на 15-я век бил „най-богатият и може би най-прочутият град в
Европа“ и е описан от един средновековен италиански пътешественик като „по-хубав от Венеция.“
Обемът  на  търговията,  преминаваща  през  пристанището  на  Антверпен,  надвишавала  значително
постиженията на всяко друго пристанище, познато в дотогавашната история. „Никога до сега не е
имало пазар, който да концентрира до такава голяма степен търговията на всички важни търговски
държави по света.“

През 1493 португалците открили морски път около Африка до Източна Индия и това превърнало
Антверпен  в  още  по-важно  пристанище  като  търговски  център,  защото  кралят  на  Португалия
доставял с кораби почти всичко (предимно подправки, и по-конкретно – черен пипер), които от Азия
пристигали в Лисабон, а от там се изпращали в Антверпен, отчасти защото дружествата, създадени
там били готови да купуват цялата доставена стока, често пъти още докато корабите са в морето. По
този начин се оказало възможно дружеството да осъществи краткотраен монопол над подправките и
да задържа високо цените. Англичаните използвали подобна тактика, когато управлявали своя експорт
на овчи руна,  като  изпращали цялото количество в  Антверпен и оттам го  разпределяли с  цел  да
постигнат максимална печалба.  По същият начин се постъпвало и с големите количества метали,
особено  с  медта,  която  идвала  от  Източна  Европа.  В  миналото  Венеция  била  главното  изходно
пристанище, но в началото на 16-я век товарите отивали главно в Антверпен, а оттам – до всички
части  на  света.  Въпреки  това  и  независимо,  че  в  този  град  имало  значителна  промишленост,
истинската специализация на Антверпен били финансите.  „За почти един век...този космополитен
град контролирал изцяло паричния пазар на познатия свят...всеки важен заем в Европа бил договарян
тук.“ Например, през 1519 местният клон на компанията „Фюгер“ дала заем в размер на повече от
500000 златни гулдена на Чарлз V (наскоро коронован като крал на Испания, но роден и израсъл в
Гент), за да финансира своето избиране като император на Свещената Римска империя.

Израстването на Антверпен до силата и славата не само станало бързо, но поради много причини
било и дело на природата. През 1375-76, а после отново през 1406 силни морски урагани ударили
крайбрежието на Фландрия, които предизвикали огромни вълни и приливи, които издълбали дълбоко
пристанище, „даващо възможност на големите морски кораби за пръв път да стигат до пристанището
на Антверпен.“ А в същото това време природата създала пречки за достъпа на дълбоко газещите
морски кораби до пристанището на Брюж. Припомнете си, че векове преди това ураганите създали
достъп до пристанището на Брюж през река Цвайн. За нещастие, реката започнала да запълва това
пристанище с  наноси и  въпреки драгирането,  накрая  се  наложило корабите  да  се  разтоварват  на
значително разстояние от Брюж. Към 1450 морските кораби достигали до пристанището на Слуис и
там претоварвали товарите си на малки баржи, които имали плитка подводна част и можели да бъдат
влачени на буксир 7 мили нагоре, срещу течението на реката до Брюж. 

Разбираемо е, че тази пречка окуражила преместването на трафика на корабите в Антверпен,
който  подсилил  своето  новопридобито  пристанище  чрез  изграждането  на  огромни  пристанищни
складове и съоръжения,  окомплектовани с кранове  за  бързо разтоварване.  Освен това,  Антверпен
имал преимущество, защото е разположен в устието на реката Шелд, която идва от Франция, и преди
да се влее в океана минава през Лил, Турне и Гент, и от много векове служила като важна транспортна
артерия  на  вътрешния  воден  транспорт.  Политиката  също  изиграла  важна  роля  за  появата  на
Антверпен. Докато Брюж и другите северни градове преживели десетилетия на  жестока гражданска
борба, а после и война, за да не допуснат присъединяването им към Франция, Антверпен живеел в
мир и много търговци, особено чужденци, напуснали Брюж и Гент заради безопасността в Антверпен.
Вследствие на това той, който през 13-я век бил едно заспало селце, към началото на 16-я век се
превърнал  в  100000  град,  като  много  от  жителите  му  били  чужденци.  А  когато  новодошлите
пристигали,  те  намирали град,  пълен със  свобода  и толерантност.  Брюж бил считан за  свободен,
когато  бил  сравняван  с  забраните,  които  преобладавали  в  повечето  други  градове  през
средновековието, но в сравнение с абсолютната свобода, на която се наслаждавали чуждестранните
търговци в Антверпен, Брюж изглеждал като средновековен град. Например, в Брюж, както и в почти
всички средновековни градове, хотелите били обекти, който били ограничавани с много забрани и
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контрол от властите, а в Антверпен такива забрани нямало – всеки можел да наеме стая, стига да
може да си плаща за нея. А що се отнася до търговията, за нея практически в Антверпен нямало
никакви ограничения. Както е написано в един меморандум от чуждестранни търговци до Филип ІІ:
„Никой не може да оспори, че свободата, дарена на търговците, е причината за благоденствието на
този град.“

Подобно на всички независими северни градове (до пристигането на испанското потисничество)
далечният благороден владетел – дук или марграв – бил признаван като номинален управник и в
Антверпен  той  бил  представляван  от  скаут  (или  шериф),  който  се  появявал  в  съда  от  името  на
короната при разглеждане на криминални дела. На практика Антверпен бил свободен град, който се
управлявал от представително тяло, организирано на три нива. На върха имало двама кметове, които
отговаряли за администрацията; те се избирали от колегия на старейшини, която се състояла от 18
старейшини, един касиер, един секретар и един адвокат. Колегията се избирала от Общ Съвет, в който
участвали  всички  старейшини,  освен  тях  по  двама  представите  на  всеки  от  административните
райони на града и още по двама представители на 12-те големи занаятчийски гилдии. Въпреки, че
шерифът командвал едно войсково поделение, всеки от градските райони си имал свои собствени
войници.  Това  споразумение  поддържало  високо  ниво  на  индивидуалната  свобода  и  гарантирало
правата на частна собственост. 

Въпреки че изглежда, че капитализмът е достигнал нови висоти в Антверпен, това все пак е било
само в областта на размерите на свободата, а не някакво нововъведение. Всеки финансов и търговски
метод и техника бил добре познат. Но това, което се случило в Антверпен бил капитализъм в много
по-голям и международен обхват. По такъв начин, въпреки че първата фондова борса се появила в
Брюж, тази капиталистическа институция скоро достигнала нови висоти в Антверпен. Всъщност, в
този град имало две борси.  Едната се  управлявала от английски търговци и се  специализирала в
търговия  с  всякакви  предмети.  Търговци  от  всякакви  националности  отивали  сутрин  и  вечер  в
определено  време  до  Английската  борса.  Там  купували  и  продавали  всевъзможни  предмети  с
помощта  на  брокери на  различни  езици,  които  там  били  многобройни.  Накрая,  голямата  част  от
дейността  на  Английската  борса  се  посветила  на  купуването  и  продаването  на  бъдещи доставки
(фючързи), спекулирайки с шансовете за нивото на цените за период от време като се започне  от
„след 1 час и се стигне до след няколко месеца.“ Даже в днешно време е истина, че търгуването с
„фючързи“  е  изключително  рискова  дейност,  която  се  размножила  и  обхванала  удивително
разнообразие от системи – някои от най-популярните се основават на астрологията. В допълнение на
Английската борса, Антверпенската борса се специализирала в търговията с финансови документи:
менителници, застрахователни полици и краткосрочни облигации, издавани от различни правителства
и владетели, включително и от Хабсбургите. На двете борси търговците имали склонността да се
събират според националността  си –  Антверпенската  борса  приличала на умален макет на  света,
където  се  събирали  хора  от  всички  части  на  големия  свят.  Всъщност,  първите  капиталисти  в
Антверпен били чужденци, предимно италианци, които напуснали Брюж, за да избягат от тамошните
изблици на  насилие.  Въпреки,  че  скоро към тях  се  присъединили и  местни хора,  обществото на
търговците  продължавало  да  става  все  по-космополитно,  поради  разширяването  на  обхвата  на
търговската мрежа, което привлякло предприемачи от северна и източна Европа, както и от Испания и
Португалия.

Всичко  това  било  постигнато  доста  време  преди  Реформацията,  въпреки  че  жителите  на
Антверпен били дълбоко вярващи католици и това бил град с много църкви и религиозни фондации,
които  били  щедро  подпомагани  от  богатото  население.  Когато  там  дошло  Протестантството,  то
приемало в редовете си най-неквалифицираните работници и живеещите наблизо до града селяни, а
капиталистическите семейства в голямата си част останали верни на католическата църква.

Достатъчно говорихме за Протестантската етика. Иронията се състои в това, че Реформацията е
унищожила  капитализма в  Антверпен и  в  по-голямата  част  на  Фландрия,  което ще  разгледаме  в
следващата глава на книгата.

ДО АМСТЕРДАМ
В  края  на  16-я  век  Амстердам  започнал  да  измества  Антверпен  като  главно  пристанище  и

финансов център. Той направил това преди всичко по задължение, когато икономиката на Антверпен
била  разбита  от  войната  и  от  испанските  окупатори,  които  премахнали  съществуващите
демократични процедури и унищожили финансовите и търговски институции в този град.

Забележително  е,  че  Амстердам  бил  в  състояние  да  функционира  като  пристанище,  защото
влизането в  това плитко място изисквало корабите да преминават над голяма кална плитчина. През
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15-я  век  това  се  постигало  чрез  изискването  корабите,  обслужващи Амстердам  да  са  малки  и  с
относително плоско дъно.  Въпреки, че холандците продължавали да предпочитат кораби с плитко
газене,  в  сравнение с  английските кораби,  към 16-я  век даже холандските кораби станали твърде
големи и с твърде голямо газене, и не можели да преминават над калната плитчина. Технологията за
драгиране (Коментар: Удълбочаване на дъното на пристанища и плавателни канали. Д. Пр.) по онова време
не можела да премахне толкова масивна преграда, поради което пристанището продължило да работи,
чрез използването на „корабни камили“ - огромни варели, свързани с дълги вериги по двойки, които
били промушвани под дъното на кораба, за да застанат по двата му борда. В началото варелите били
почти догоре пълни с вода. После водата била изпомпвана от тях, те изплавали и повдигали кораба
нагоре, газенето му се намалявало и така те минавали над плитчината.  Тази временна система на
работа просъществувала 135 години.

Вярно е, че когато заел мястото на Антверпен като главно пристанище и финансов център на
западна Европа, Амстердам бил протестантски град. Но да се използва този факт като подкрепа на
твърдението за Протестантската етика, би означавало да се пренебрегнат не само многото векове на
предшестващия католически капитализъм, но и факта, че капитализмът е бил донесен в Амстердам от
огромните тълпи бегълци, повечето от които били католици, избягали от Антверпен и  Фландрия,
донасяйки със себе си своите фирми и своите усъвършенствани умения. През 1585-87 може би около
150000 бегълци дошли на север, когато броя на жителите на Антверпен намалял двойно, както и на
броя на жителите на Гент и Брюж. Не всички от тези хора отишли в Амстердам. Някои от тях се
установили да живеят в други холандски градове,  трети останали там само за малко и след това
продължили по-нататък, за да стигнат до Германия и Англия. Но в началото на 1600-те една трета от
100 000 жители на Амстердам били новодошли чужденци. Не е изненадващо, че бързо се развила
нова  холандска  текстилна  промишленост,  която  в  голямата  си  част  била  собственост  и  била
управлявана  от  новодошлите.  Също  толкова  бързо  и  португалските  търговци  на  подправки
преместили своя разпределителен център от Антверпен в Амстердам. И тъй като Амстердам имал
достъп до реката Рейн, този град скоро доминирал износа и вноса от Германия.  (Коментар: А Рейн е
плавателна река и преди това минава през Франция, като се започне от Страсбург. Д. Пр)

Въпреки това, обемистите стоки продължили да бъдат от особена важност. Холандците от много
години доминирали в транспорта на зърно, дървени трупи, сол, руда и вино в района на Балтийско
море. С появата на Амстердам като нов център на  търговията, тази търговска дейност се разраснала
много. Например, между 1590 и 1600 холандските кораби изместили английските като превозвачи на
търговията  на  Великото  Московско  княжество,  като  в  удобното  за  плаване  време  през  годината
заобикаляли  от  северна  страна  Скандинавския  полуостров,  за  да  стигнат  до  руското пристанище
Арахангелск. Причината за този фактически монопол на холандците в превоза на масовите товари е
била тяхната по-ниска цена за транспорта. Техните кораби се отличавали с много голяма ширина и с
плитко газене, и те можели да превозват много тежки товари. Ветроходните им кораби можели да
плават с по-малки екипажи и те не отделяли значително пространство от кораба за монтиране на
корабни  оръдия.  Освен  това  холандците  имали  предимството,  че  техните  цени  на  материалите,
използвани в корабостроенето били значително по-ниски. Поради това, в сравнение с англичаните,
средностатистически  техният  кораб  можел  да  пренася  много  по-голям  обем  стоки,  разходите  за
екипажите били по-ниски и инвестицията за изграждането на един кораб била по-малка. Англичаните
давали приоритет на бойните качества на своите кораби, включително и на търговските кораби, което
много снижавало техния капацитет за превозване на товари, но ги правели особено подходящи за
„богатите  търговци“  -  за  превозване  на  леки  и  малки  по  обем  луксозни  стоки,  които  били
привлекателни за пиратите. Пиратите не се интересували от кораби, натоварени с борови трупи, с
жито или с осолена херинга, поради което холандските кораби не се налагало да се движат с голяма
бързина,  да  имат  големи  екипажи  или  да  разполагат  с  значителен  брой  оръдия,  които  били
отличителна черта на английските търговски кораби.

Освен  това  холандците  можели  да  строят  много  по-евтино  корабите  си,  защото  въпреки,  че
Англия разполагала с добри доставки на местни дървени трупи за строителството на корпусите на
корабите,  те  нямали  високи  и  прави  борови  дървета,  от  чиито  трупи  се  правели  мачтите  на
ветроходните  кораби,  както  и  много  други  важни  материали  за  изграждането  на  кораба.
Забележителният военноморски историк Вайълет Барбур разказва: „В Англия цените на дървените
трупи,  на  чамовите  дъски,  на  конопа,  лена,  катрана   и  на  смолата  били  по-високи,  отколкото  в
Холандия.  Тези  високи  цени давали  отражение  върху разходите  на  корабостроенето,  а  цената  на
кораба определя до голяма степен и цената на транспортните такси. Английският търговец не можел
да построи евтин кораб, защото не можел да внесе евтино дървени трупи и другите материали, а той
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не можел да внася по-евтини материали, защото не можел да строи кораби по-евтино. Изводът е ясен
– за превозване на масови товари английските кораби са твърде скъпи и количеството на превозваните
товари е твърде малко.

Много  автори  свързват  холандския  Калвинизъм  и  капитализъм  като  водещ  пример  за
протестантската етика. Както например е написал Р. Х. Тоуни: „Едно честно, пламенно и набожно
поколение,  презирайки  насладите,  прецизно  в  работата  си,  постоянно  в  молитвата,  пестеливо  и
преуспяващо, изпълнено със скромна гордост в себе си и в своето призвание, дало уверение, че този
упорит труд е приемлив за Небето, хора като холандските калвинисти, чиито икономически победи
били толкова прочути, колкото било прочуто тяхното желязно Протестантство.“ Ако някой се съмнява
в смисъла на казаното в този текст, той просто трябва да погледне към спокойните изрази на лицата и
към тъмните дрехи, с които би облечени членовете на холандската буржоазия, които присъстват в
картините на Рембранд. Но това просто не е вярно! Даже е имало периоди от време, когато Амстердам
е бил доста необуздан град и това се е виждало ясно. Един автор описва положението така: „Тъмното
облекло на холандската аристокрация и на духовенството беше в явен контраст с цветните костюми
на по-нисшите класи и с труфилата на богатите кавалери, както местни, така и чужденци.“

Всъщност, калвинистките проповедници даже не можели да заставят кръчмите и бизнеса да не
работят  в  неделния  ден.  По  време на  икономическия  си  подем много от  амстердамските  водещи
капиталисти  останали  католици,  а  други  от  тях  доста  открито  признавали,  че  са  невярващи  и
свободомислещи.  Разбира  се,  някои  от  новодошлите  възприели  калвинизма,  тъй  като  той  бил
официалната вяра и за известно време холандското управление натрапвало на някои религиозни групи
като например на лютераните, менонитите и католиците, които не принадлежали към официалната
църква, че те не могат да провеждат службите си в някои места в Холандската република, а някои
католически свещеници даже били осъдени за нарушение на тези забрани. Но все пак имало много
католици в много райони на страната и в Амстердам значителна част от видните граждани останали
католици. До значителна степен разширението на холандската търговия и развитието на търговския
дух  се  извършвало  въпреки  влиянието  на  калвинистката  църква,  а  не  поради  това  влияние.
Калвинистка Холандия била доста дистанцирана от търговската Холандия.

Още от своето начало, търговското величие на Амстердам било поставено под заплаха, както и
неговата независимост.  В продължение на няколко поколения Холандската  република трябвало да
отблъсква повтарящи се опити на испанците да я превърнат в част от испанска Холандия, както и да
избягва алчните маневри на французите. После холандците трябвало да се сражават с англичаните, за
да  запазят  своята  търговия  и колониите си.  Накрая,  разбира  се,  малката  Холандска  република  не
успяла да победи.  Забележителен е фактът, че тя успяла в продължение на толкова дълго време да
играе толкова важна роля.  В продължение на векове холандците успешно отбивали испанските  и
френските  нападения  и  накрая  даже  воювали  с  Англия,  и  за  дълго  време  не  се  знаело  кой  е
победителят. Накрая силата на холандците се изчерпила през 30 годишния период на окупация като
част от империята на Наполеон, по време на която Англия успяла да завладее повечето от холандските
колонии.  Но  през  този  период  капитализма  оформил  търговският  облик  на  Холандия  дотолкова
завършено, колкото и вятърните мелници и дигите оформили нейната география.

АНГЛИЙСКИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ
Когато икономиката се развила бурно във Фландрия и Холандия, капитализмът стъпил здраво и в

Англия.  И  тук,  както  и  във  Фландрия,  капитализмът  пристигнал  във  формата  на  италианския
полуколониализъм. През 13-я век италианските банки се развили бурно в Англия (и в Ирландия),
факт,  който е  признат в  Магна Харта,  подписана пред 1215,  която гарантирала правата  на чужди
търговци да влизат в страната и да извършват бизнеса си без препятствия. Към началото на 13-я век в
Лондон  имало  анклави  от  чужди  търговци,  които  доста  наподобявали  анклавите,  сформирани  от
западните колонизатори в Азия няколко века по-късно.  Но тук думата полуколониален е уместна,
защото чуждестранните търговци вършели работата си само поради благоволението на короната и не
били подкрепяни от военен натиск. Защитена от другата страна на Канала, Англия се превърнала в
една от важните сили на Запада и скоро щяла да води Стогодишна война в защита на владенията си
във Франция. Освен това англичаните били благословени с изключително продуктивно земеделие и с
огромни минерални ресурси, както и с изобилие от хидроенергия. Поради това било само въпрос на
време те  да  започнат  работят само за  себе  си,  като налагали големи и неблагоприятни данъци и
митнически такси на чуждестранните фирми и продукти, които били конкурирани все по-успешно от
английските фирми.  Но не това, а упадъкът на феодализма и забележителната политическа свобода
давала  все  по-голям  импулс  на  английския  капитализъм.  Както  е  записано  категорично  в  Магна
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Харта, английските търговци са се ползвали от правото на частна собственост и на свободни пазари,
за  разлика  от  първите  капиталисти  в  южна  Италия,  във  Валонската  област  и  във  Фландрия .
(Коментар: Днешна Белгия се състои от две основни части – Южна част – Валонска област, която граничи с
Франция и в която говоримият език е френски и Северна част – Фландрия, която граничи с Холандия и в която
говоримият език е холандски. Д. Пр.), които били смазвани от тиранични владетели. 

Нещо  повече,  за  разлика  от  индустриите  на  Континента,  английските  индустрии  не  били
принуждавани да се струпват в  няколко пренаселени, скъпи независими градове, а можели да се
наслаждават  на  същата  политическа  свобода  и  в  далечните  провинциални  области  и  в  малките
градчета, така както и в Лондон. В резултат на това, английската промишленост била забележително
децентрализирана.  Може  би  още  по-важно  е,  че  свободата  и  защитата  на  частната  собственост
стимулирали  невероятно  много  изобретенията  и  нововъведенията,  поради  което  английската
промишленост създавала и усвоявала технологии, които били много по-ефикасни от технологиите,
използвани от европейските й конкуренти. 

Индустриалната революция въобще не е била революция, а е била еволюция на изобретения и
нововъведения, които започнали в Англия може би още в началото на 11-я век. Така както се случило
и във Фландрия, за пръв път капитализмът дошъл в Англия в отговор на търговията с вълна, а първото
развитие на английски капитализъм се появило почти изцяло в рамките на тази индустрия. Поради
това,  детайлното проучване на начина,  по който капитализмът е променил вълнената индустрия в
Англия ни предлага най-ясната картина на възникването индустриалния капитализъм в Англия. След
това проучване ще последва кратко описание на начина, по който тези първи уроци за капитализма са
били използвани и доразвити, когато Англия преминала от използването на енергията, добивана от
горенето на дървата към енергията от горенето на въглищата.

От вълната до вълнените платове
Основните контури на тази история са показани в „Табл. 5-1 - Износ на вълна от Англия“ (всички

данни са закръглени. Трите колони в таблицата са: години, годишен износ – вълнени платове в брой
топове, вълнени руна в брой чували)

През 13-я  век Англия е   представлявала една огромна ферма за отглеждане на овце,  която е
обслужвала вълнената промишленост на Континента, както във Фландрия, така и в Италия. Износът
на английски платове бил толкова незначителен, че за него не са запазени никакви данни за платените
мита за износ. Но износът на английска вълна бързо нараствал, от 17 700 бр. чували годишно през
1278-80 до 34 500 бр.  чували годишно през първото десетилетие на 14-я век,  което представлява
около 9 мил. овчи руна (един стандартен чувал с руна съдържал около 260 руна). Към средата на 14-то
столетие е регистриран първият износ на английски вълнени платове. Средният годишен износ за
периода 1347-48 бил 4 400 топа плат (един топ плат е с дължина около 28 ярда : 0.941 х 28 = 26.348 м.)
Поради това, че за тези две години лиценза за събирането на митнически такси за износа бил изтекъл,
липсват данни за направения износ, но за следващото десетилетие средногодишният износ на овчи
руна е в размер на 33 700 чувала, което е малко по-ниско от нивото в началото на този век. След това
обаче,  количеството на изнасяните в чужбина вълнени платове бързо нараснал,  а количеството на
изнасяната необработена вълна намалява. В началото на 15-я век средногодишният английски износ е
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31 700 топа плат и само 13 900 чувала с вълнени руна. Към 1543-44 ежегодният английски износ на
вълнени платове е достигнал до 137 300 топа, а износът на необработена вълна е спаднал до 1 200
чувала.

Таблицата регистрира две от трите основни характеристики на възхода на английската вълнена
промишленост.  Първата  била  развитието  на  английските  фирми  за  тъкане  на  вълнени  платове.
Втората била създаването на такива данъци и мита за износ,  които не позволявали превъзходната
английска вълна да попада в ръцете на чуждестранните тъкачи. В тази таблица не е показано, но не е
изненадващо, че когато англичаните изнасяли в чужбина по-голямата част от своята вълна, те внасяли
по-голямата част от вълнените платове, от които се нуждаели. През 1333-36 вносът възлизал на 10,000
топа вълнени платове годишно. Разбира се, че когато производството на вълнени платове в Англия
пораснало, тогава вносът на вълнени платове намалял до около 6,000 топа годишно. И докато тези три
тенденции се развили, англичаните заели доминиращо положение над вълнена промишленост в целия
свят.  Английската  производство на  вълнени платове  започнало от  относително ниско ниво,  но  се
възползвало  напълно  от  предимството  на  превъзходната  местна  вълна,  като  се  специализирало  в
производството на луксозен продукт – в началото на 13-я век богатите европейци купували само
английски платове, най-добрите от които често пъти били боядисвани в алено червен цвят и били
ценени високо от европейските крале.

Въпреки че обемът на английският експорт на вълнени платове бил все още малък, венецианците
се разтревожили и през 1265 наложили една специална вносна митническа тарифа за английските
вълнени  платове,  чрез  която  повишили  цените  на  тези  платове,  определяна  от  венецианските
търговци-вносители  на  тези  платове  и  те  станала  неконкурентни  в  сравнение  с  цените  на
италианските платове, които те продавали в района на Изтока и в Исляма. Английската корона не
пропуснала  да  си  научи  урока  и  10  години след  това  кралят  наложил високо мито  за  износа  на
английски руна. Разбира се, това означавало, че английските тъкачи можели да купуват много по-
евтино английските руна, отколкото тъкачите във Фландрия и Италия, и можели да продават готовите
вълнени платове в чужбина на по-ниска цена – митото за износа на готови вълнени платове било
много ниско и в началото то се отнасяло само за чуждестранните търговци, а когато износът се правел
от  английски  търговци,  митото  за  износа  било  още  по-ниско.  Защитена  по  този  начин  от
чуждестранната конкуренция и притежаваща все по-пълен достъп до най-добрата вълна, английската
промишленост  за  вълнени  платове  накрая  достигнала  такова  превъзходство,  че  то  траяло  в
продължение на векове.

Но за постигане на това превъзходство е имало и нещо повече освен наличието на достъп до най-
качествените  руна  и  протекционистка  правителствена  данъчна  политика.  Точно  така,  както
италианската  вълнена  индустрия  се  възползвала  от  изгодата  на  постоянният  приток  на
квалифицирани  тъкачи,  идващи  от  Фландрия,  които  бягали  от  кръвопролитните  граждански
междуособици, които тормозели този район, същото направили и англичаните. През 1271 Хенри ІІІ
обявил, че „всички тъкачи, мъже и жени, живеещи както във Фландрия, така и в други места, могат
безопасно да дойдат в нашето кралство, където да тъкат платове“ и той ги дарил с освобождаване от
всякакви  данъци  в  продължение  на  5  години.  През  1337  Едуард  ІІІ  разширил  тези  изгоди  за
фламандските тъкачи и даже изпратил свои агенти, които да се срещат лично с тях и да ги наемат да
работят в Англия. Дошли не само тъкачи, тепавичари и бояджии. Някои предприемачи купили целите
фирми, работниците и всичко друго и ги преместили в Англия. И това преместване не се е дължало
само на причината,  че  тези хора били склонни да избягат от Фландрия;  те  били привлечени към
Англия  поради  по-голямата  свобода,  по-ниските  житейски  разходи  и  от  по-качествените
необработени материали. Най-много от всичко те били привлечени от доста по-големите  заплати и
печалби, поради по-ефективната технология. 

Може  би  най-забележителната  отличителна  черта  на  английската  вълнена  индустрия,  която
впоследствие  била  имитирана и от  много други английски индустрии,  е  била разпръснатостта.  В
Англия никога не е имало нито един вълнен град, подобен на градовете във Фландрия или даже в
Италия. Въпреки че английските вълнени фирми били много по-големи от другите такива фирми на
Континента,  те  били  разпръснати  навсякъде  в  провинцията.  Причините  за  това  са  били  както
технологични, така и политически.

Индустриалната революция на 13-я век

През  1941  Елеонора  Карус-Уилсън  каза,  че  още  от  самото  си  начало,  английската  вълнена
промишленост бързо напуснала градовете и отишла в селата и в провинцията. Защо е станало това?
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Причините за това са няколко, но задвижваните от силата на водата тепавици са изиграли толкова
важна роля, че Карус-Уилсън озаглавила прочутата си статия така: „Индустриалната революция на
13-я век.“ Тепането (валянето) на изтъкания плат е важен етап в производството на качествен плат.
Когато изтъкания плат бъде свален от тъкачния стан, той е доста отпуснат. Процесът тепане е свързан
с потапянето на плата във вода (в която обикновено има природна почистваща глинеста съставка,
наречена  „тепавичарска  глина“),  което  е  придружено  от  много  енергично  удряне  на  плата  със
специални  дървени  „тупалки.“  Когато  тепането  бъде  извършено  правилно,  платът  се  свива  и
размерите му се намаляват почти наполовина. По този начин платът става много плътен, по-стегнат и
здрав; освен това тепането почиства плата от овчата мазнина и го „сплъстява“ така, че повърхността
му става по-гладка и по-мека. Използвали са 3 традиционни начини за тепане: потопеният  под водата
плат е бил тъпкан с крака или бил удрят с ръце, или бил удрян с дървени „бухалки.“ На една рисунка
на стена в древния италиански град Помпей е изобразен почти гол тепавичар, който стои в корито и
тъпче плат с краката си, като в същото време се държи с двете си ръце за стените на коритото. Тези
традиционни методи продължили да бъдат използвани във Фландрия, в Италия и за известно време –
в Англия. После, в някакъв момент, бил въведен нов метод: два дървени бухалки, прикрепени към
дървен вал, който се привеждал във въртеливо движение чрез колянов вал. По този начин бухалките
се  издигали  и  падали  върху  плата,  който  се  намирал  в  дървен  улей,  пълен  с  вода.  Но  в  този
първоначален  вид,  механизмът  се  задвижвал  ръчно.  Огромно  било  подобрението,  когато  някой
изобретил начин, чрез който едно водно колело (вероятно дотогава използвано за меленето на жито)
да  бъде използвано за   въртенето вала,  на  който били прикрепени бухалките  за  тепане на плата.
Вследствие на това отпаднала нуждата екип от тепавичари на смени да въртят този вал и този процес
се извършвал механично само от един работник, който надзиравал цяла серия от тепавичарски валове,
които били в състояние бързо и качествено да обработват огромно количество плат. Важен вариант на
тепавичарското колело е било колелото за тепане на конопени стъбла, което използвало същият вид
бухалки за  чупене  на конопените  стебла,  за  отделянето на конопените  нишки и за  последващото
тепане, с цел нишките да омекнат и да станат годни за предене и последващо тъкане на конопен плат. 

Карус-Уилсън  разказва,  че  изобретяването  на  тепавичарският  стан  е  било  такова  решаващо
събитие за вълнената промишленост, каквото е било и механизирането на преденето и тъкането през
18-я век, но ние не знаем нито кога, нито къде е направено това  изобретение, нито пък кой е неговия
автор. Някои историци предполагат, че тепавичарските станове са се появили през 11-я век, а други
казват, че това не е станало преди началото на 12-я век, но през 13-я век тепавичарските станове са
били толкова широко използвани, че те революционизирали английската промишленост, оставяйки
Европа далеч зад себе си. И точно поради тепавичарския стан вълнената индустрия имала очевидното
предпочитание  към  ненаселените  места  и  селата,  където  имало  добри  водни  потоци.  Тези  места
притежавали няколко допълнителни предимства. Течащата вода била много нужна и за бояджиите на
платове, които се налагало да изплакват обилно излишната боя от боядисаните платове. Нещо повече,
разполагането им в ненаселени райони позволявало на фирмите да избягват и да не се съобразяват с
потискащите правила на гилдиите, да плащат по-ниски данъци в сравнение с данъците, налагани в
градовете. Както и да плащат по-ниски заплати, защото животът в провинцията бил много по-евтин.
Поради  това,  капиталистите,  които  управлявали  фирмите  от  вълнената  промишленост,  избягвали
градовете и установявали производството си в малки градчета и села. 

Защо това не се е случило в континентална Европа? Защото в континентална Европа единствено
в  градовете  е  имало  достатъчна  свобода  и  достатъчна  гаранция  за  частната  собственост,  за  да
съществува  промишленост.  В  провинциалните  области  на  Европа  по  това  време  все  още
преобладавал феодализма и всеки човек трябвало да се опасява от алчността на местния владетел. А в
Англия  в  цялото кралство е  имало свобода и защита  на  частната  собственост и  там поговорката
„Градският  въздух  прави  свободата“  нямаше  да  бъде  разбрана  от  обикновения  англичанин,  най-
малкото  от  предприемачите,  които  се  развивали  промишлеността.  Например,  средновековният
англичанин-индустриалец не било нужно да се скрие в пренаселените, скъпи, безпорядъчни и мръсни
градове, в много от които нямало реки, както са били принудени да правят техните конкуренти – да се
установяват да работят в градовете във Фландрия, в Холандия или по поречието на реката Рейн и в
Италия.  Аналогичната  английска  поговорка  би  могла  да  бъде  следната:  „Провинциалният  въздух
прави пари.“  Това  не означава,  че  провинциалните английски фирми за  производство на вълнени
платове са  били малки и на ниско технологично ниво.  Вярно е  точно обратното.  Тепавичарските
съоръжения изисквали в тях да се направят големи инвестиции и провинциалните фирми трябвало да
поддържат многоброен персонал, тъй като местоположението им не позволявало да ползват услугите
на други под-доставчици.
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Трябва  да  бъде  отбелязано,  че  тепането  придавало  значително  предимство  на  английските
вълнени  платове  на  международния  пазар.  Разбира  се,  производителите  на  вълнени  платове  от
континентална Европа също тепали своите платове - така както го правели техните предшественици
много векове преди това.  Но континенталните производители на платове тепали само малка част от
платовете  си,  въпреки  че  качеството  на  платовете,  които  не  били  тепани,  било  много  по-лошо.
Дрехите,  изработвани  от  нетепани  платове  се  деформирали  поради  последващото  свиване  на
материята,  след  като  тя  бъде  намокрена  от  дъжд.  Нетепаните  платове  се  дължали на  липсата  на
достатъчна производителност на процеса „тепане“ на плата – на континента то се извършвало чрез
тепане с ръце или с крака, което е много трудоемко, отнема много време и е много изтощително.
Пресметнато е, че ако ги нямаше тепавичарските станове, броят на тепавичарите щеше да достига до
около 50  % от  броя  на  тъкачите,  а  един тепавичар,  който работи на  тепавичарски стан може да
обработва готовата продукция, произведена от 40-60 тъкачи.

Англичаните не само печелели от пълното използване на предимството на тепавичарския стан;
това била само първата стъпка в тяхното механизиране на текстилната промишленост. Скоро след
тепавичарският стан се появил „валът за кардиране на плата,“ чрез който се вчесват в правилната
посока нишките на плата. След това, през 1589 се появил първия тъкачен стан, после – совалката през
1733, предачната машина с 8 вретена (1770), предачната машина с 1320 вретена (1779) и механично
задвижваният тъкачен стан (през 1785 год.).  Всички тези изобретения били посрещнати с яростна
съпротива от работниците, но когато Джеймс Уат създал първият работещ парен двигател през 1776,
тези машини вече били готови,  заедно с много други приспособления  и очаквали само да бъдат
задвижени! Технологичното обновление е било отличителна черта на английския капитализъм.

Накрая, разпръснатостта и относително лишеният от препятствия капитализъм допринесъл за
доминирането на английската промишленост за вълнени платове на международния пазар по един
неочакван начин, чрез създаването на по-съвременни и привлекателни продукти. За да обясни успеха
на  английската  промишленост  за  вълнени  платове  А.  Р.  Брейдбъри  казал,  че  за  това  не  е  било
достатъчно да има по-добри овчи руна или по-ниски цени; трябва да се подчертае „изкусността и
майсторството, внасяните от чужбина багрила за боядисване на платовете, подходящото смесване на
структурата на плата и на цветовете, и стремежът да се произвеждат платове, които са търсени на
международния пазар. В европейските центрове на текстилната промишленост гилдиите често пъти
налагали  „смъртоносната  ръка  на  традицията“  при  използването  на  цветовете  и  структурата  на
платовете и новите предложения и идеи почти винаги били възприемани трудно, когато творческите
хора били струпани заедно и всеки от тях знаел какви са проектите на колегите му. А в Англия, където
текстилната  промишленост  била  разпръсната,  имало много  по-голямо многообразие  на  стилове  и
качество, защото проектантите не можели да да надничат през рамото на колегите си, за да научат
какви са техните идеи. Нещо повече, свободата на техните капиталистически управители да формират
производството си  при малка  външна намеса,  създала  благоприятна  обратна  връзка  с  различните
предложения,  които  можели  бързо  да  бъдат  внедрени  в  производството.  Ако  опишем  това  със
съвременната терминология, английската промишленост за вълнени платове можем да кажем, че тя е
била „пазарно ориентирана.“

Въпреки, че вълнената промишленост е била първоначалната база за английското издигане до
международен  търговски  лидер,  тъкмо  усвояването  и  прилагане  от  другите  отрасли  на
промишлеността на уроците, научени от текстилците, превърнало Англия в първата в света наистина
индустриална  нация.   Решаващата  следваща  стъпка  е  била  появата  и  възхода  на  индустриите,
задвижвани от въглищата, едно развитие,  което помогнало да са разкрие динамичната връзка между
капитализма и технологичните нововъведения.

Силата на въглищата
В много случаи дървата са  недостатъчно мощно гориво. Но в древността, в най-ненаселените

части на нашата планета, дървата били в изобилие и били лесно достъпни.  За разлика от дървата,
въглищата са много по-качествено гориво, но се срещат много по-рядко и когато бъдат изразходвани
залежите,  които са близо до повърхността,  колкото от по-надълбоко се изкопават  те,  толкова  по-
трудно става това и разходите за транспортирането им са по-големи. Поради това в древността хората
почти изцяло зависели от дървата и от дървените въглища не само за отопление на техните сгради, за
готвене  и  за  печене,  но  и  за  всички  технологични  процеси,  които  изисквали  загряване,  като
металургията и печенето на тухли, производството на стъкло, сапун, сол, керамика и даже варенето на
бира.  Недостатъчно  високата  температура,  създавана  при  горенето  на  дървата  наложила  строги
ограничения  за  повишаване  на  качеството  на  тези  продукти.  Например,  повечето  от  оръжията  и
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доспехите се правели от месинг или бронз, защото това са сплави от меки метали, които се топят при
относително по-ниски температури. Знаело се е, че желязото е много по-подходящо за тези цели, но
за неговото топене се изисквали много по-високи температури. Желязото може да се кове и обработва
при температури, които се достигнат при горенето на дървените въглища, но по този начин то не може
да бъде разтопено до течно състояние, за да може да бъде изливано. През 12-я век Лондон започнал
доста бързо да се  разраства и цената на дървата за отопление също се повишила,  защото близко
намиращите се гори вече били изсечени. Един век по-късно цената на дървата за огрев се повишила
толкова  бързо,  че  за  много семейства  било трудно да се  отопляват.  През  1270-те в  Хампстед,  на
разстояние 8 км от Лондон, 100 връзки  дърва за огрев се продавали за 20 пенса. През 1290-те цената
се повишила до 38 пенса. В Съри, на около 20 километра от Лондон, от 1280-те до 1330-те цената на
дървата  за  огрев  се  покачила  с  50  %.  Междувременно,  от  1180-те  няколко  индустрии  в  Лондон
започнали да си доставят въглища с кораби от Нюкасъл и цената на тези въглища се покачвала много
малко, докато дървата за огрев ставали все по-скъпи. Нещо повече, английските въглища били много
висококачествени и при изгарянето им се отделяла много повече топлина при едно и също тегло, в
сравнение с дървата. Когато разликата между цените на дървата и на въглищата намаляла, все повече
фирми, чието производство се нуждаело от гориво, преминали на горене на въглища. 

Конкурентната  цена  на  въглищата  в  Англия  отчасти  включваше  в  себе  си  разходите  за
технологичните нововъведения в мините и в транспорта, но в много по-голяма степен разрастващото
се търсене на въглища на пазара стимулирало изобретенията и внедряването в производството на
такива нови технологии. Освен това точно така, както нуждата от течаща вода принудила текстилната
промишленост да се установява близо до реки и  потоци, така и преминаването от дърва към въглища
принудило  много  индустрии  да  се  установят  близо  до  мините  за  въглища;  в  следствие  на  това
„размерът на предприятията в много от индустриите се увеличил значително.“

Даже в Англия, където имало изобилие от висококачествени въглища, скоро се оказало нужно да
се изследват подпочвените въглищни находища. Били изобретени пробивни сонди за откриване на
подземните въглищни пластове. Подпочвеното добиване на въглища, за разлика от повърхностното
копаене, изисквало да се реши проблема с изпомпването на подпочвените води, които често пъти
наводнявали минните галерии. По време на Римската империя изваждането на водата от наводнените
галерии ставало чрез  ръчно изгребване на  водата с  кофи.  Англичаните решавали този проблем с
различни помпи, задвижвани от водни колела или от коне на повърхността, които се движели в кръг и
въртели  едно  огромно  колело.  По  същият  начин,  както  задвижвали  водните  помпи,  англичаните
задвижвали и вентилатори за подаване на свеж въздух в минните галериите. Тези технологии били
използвани и на Континента,  и може би някои от тях са били изобретени там, но англичаните ги
използвали по-мащабно, защото техните мини били много по-големи.

Друг проблем, с който минната промишленост трябвало да се справя е бил начинът, по който се
изваждат на повърхността тежките товари от въглища или руди. В края на царуването на кралица
Елизабета І било намерено решение на този проблем от неизвестни изобретатели в южната част на
Нотингамшиар – да се монтират метални релси, по които да се движат теглени от кон вагонетки.
Използвали се два начина. Единият приличал на съвременните ж.п. линии по това, че колелата на
вагонетките от вътрешната си страна имали фланец, който ги ограничавал, за да се движат само по
релсите.  Вторият бил известен с името „плетуей“ и представлявал желязна релса във формата на
ъгълник, по хоризонталната част на който се движели корелата на вагонетката, а вертикалната част на
този ъгълник ограничавало колелото, за да върви само по ж.п. линията. В началото вторият метод бил
предпочитан, защото след края на ж.п. линията вагонетката можела да продължи да се движи  като
обикновена кола. Но първият метод бил по-евтин, защото било много по-евтино да се произвеждат
колела на вагонетките с изпъкнал фланец, отколкото да се произвеждат ж.п. линии във формата на
ъгълник по цялата дължина на линията. За да се облекчи използването на на този вид ж.п. линии,
често  пъти  те  били  продължавани  и  след  излизането  й  от  минния  забой  на  повърхността,  за  да
достига  до  намиращото  се  в  съседство  предприятие,  което  използвало  изкопаните  въглища,  като
например, леярна или до пристанище, където въглищата се товарели на баржи. Голямото предимство
на  ж.п.  линията  е,  че  при  нея  многократно  се  намалява  силата  на  триенето,  поради  което
придвижването на товара може да става с по-малка теглителна мощност. Вагонетка, която се движи по
ж..п. линия, когато бъде приведена в движение, изминава 5 пъти по-дълго разстояние, отколкото ако
се движи по павиран път. Поради това един кон може да влачи много по-тежък товар по ж.п. линия,
отколкото по обикновен път. Поради това, много преди изобретяването на парната машина, е имало
обширна система от релсови линии в повечето индустриални области на Англия. По същата причина
не е чудно, че локомотивът е бил изобретен в Англия и че англичаните са били световни лидери в
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развитието  на  ж.п  транспорта.  Наистина  обширния,  задвижван  от  коне  ж.п.  транспорт  всъщност
наложил усъвършенстването на локомотива, след като изобретената стационарна парна машина на
Уат доказала на практика своята надеждност и ефективност. 

Както  казахме,  имало  нужда  от  въглища,  както  за  да  се  обработва  желязото  чрез  коване  и
огъване, така и за топенето на рудата, и за производството на топено желязо. Това до голяма степен
било облекчено чрез изобретяването на високата металургична пещ, в която се подавал въздух под
налягане. Вдухването на този въздух в металургичната пещ се извършвало чрез задвижвани от водни
колела вентилатори, за да се достигне висока температура на горене в пещта.  Самите пещи били
много големи, а дебелината на стените им достигала до 1,5 – 1,8 м.  В началото на 15-я век в Европа
имало няколко такива металургични пещи, но в средата на 16-я век те били широко разпространени в
Англия. Много скоро варианти на тази технология били приспособени, за да се изградят пещи за
изпичане на тухли. От още по-голяма важност е било откриването на начин, чрез който да се затварят
тигелите  (Коментар:  огнеупорни  съдове.  Д.  Пр.) за  направата  на  стъкло от  поташ и пясък.  Така  се
създала възможност за производството на големи количества стъкло, което станало толкова евтино, че
много  скоро  повечето  английски  домове  имали  големи  стъклени  прозорци.  В  това  отношение
производството на стъкло се превърнало в типичен пример. Пазар след пазар се разширявал и те били
доминирани  от  английските  стоки  поради  големият  напредък  в  производството,  което  било
съпроводено с високо качество и с ниски цени. 

В  началото  на  16-я  век  Англия  произвеждала  най-прецизните  оръдия  в  Европа,  които  били
изработени от желязо и имали много по-голяма далекобойност и надеждност,  като при това били
много по-евтини от месинговите или бронзовите оръдия,  които били отливани на Континента.  По
време на морската битка срещу Испанската Армада, английските кораби били по-малко на брой, но
ефективността на английските оръдия била много по-голяма. 

Капитализмът изиграл решаваща роля за индустриализацията на Англия. Добре вентилираните
мини, които били поддържани сухи чрез помпи, задвижвани от водни колела и били обслужвани от
ж.п.  транспорт,  изисквали много големи инвестиции и вещо управление.  Металурзите използвали
сложни металургични пещи, в които се вкарвал въздух под налягане чрез механични вентилатори и
това  нямало  нищо  общо  с  дребното  занаятчийско  производство.  Тези  промишлености  изисквали
големи  капиталовложения  и  наличието  на  многобройни  и  опитни  работници.  Така,  започвайки  в
началото от текстилната промишленост, английските фирми ставали все по-големи и по-сложни, една
тенденция, която изненадващо била много малко засегната от чумните епидемии, от войните или от
политическите безредици.

Но  трябва  да  разбираме,  че  английският  капитализъм  е  можал  да  се  развие  по  този  начин
единствено защото Англия се е ползвала от несравними нива на свобода. Не е било случайно, че
нацията с най-дълга традиция в индивидуалните свободи е била нацията, в която изобретенията и
индустрията процъфтявали. Изобретателността е осигурила успеха на Запада. Големите, надеждни,
добре  въоръжени и  бързи кораби позволили на  европейците  да  пътуват  безнаказано по цял  свят.
Компасите, навигационните карти, точните часовници и телескопите им позволили да се движат по
начертания от тях маршрут. Ефикасно ръчно стрелково оръжие им помагало да доминират тогава,
когато и където поискали да слязат на сушата. Въпреки това, не само изобретяването на материални
неща е  поддържало успеха  на  Запада;  нововъведенията  в  културата  били още по-важни,  особено
идеите и методите за организиране и мотивиране на резултатни колективни действия. Методите и
идеите са фундаменталната отличителна черта на капитализма – разумните технологии на бизнеса се
основават на вярата в напредъка  и на вярата в разума. Свободата също не е някаква аура, която се рее
над народите; свободата съществува само там, където хората вярват в свободата и създават методи и
средства за нейната защита. 

Военното  могъщество  не  се  основава  само  на  ефективността  на  оръжията  и  техния  брой.
Изследователи на Новия Свят като Кортес (Коментар: 1485-1547 – испански завоевател, който ръководел
експедиция, която причинила падането на империята на ацтеките на територията на сегашно Мексико. Бил е
част от испанските колонизатори, които започнали първата фаза на испанското колонизиране на Северна и
Южна Америка. Д. Пр) и Пизаро (Коментар: 1471-1541 – испански завоевател, който ръководел експедиция,
която причинила падането на империята на инките в днешно Перу. Д. Пр.) имали успехи, когато попадали в
на  пръв  поглед  непреодолими  ситуации,  не  само  защото  имали  пушки.  Те  побеждавали,  защото
войниците им били много дисциплинирани, офицерите им били много добре обучени и даже когато
техният  брой  бил  няколко  десетки  души  и  те  били  заобиколени  от  хиляди  ацтеки  или  инки,  те
вярвали, че Бог ще ги дари с победата.

Накрая, за разлика от много други световни религии, християнството не е колекция от народни
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вярвания,  обслужвани  от  странстващи  свещеници  и  разполагащо  с  разпръснати  и  независими
храмове. Още от появата си, християнството било поддържано от добре организирани църкви, които
имали ясни учения. Ако това често пъти водело до грозни конфликти, в същото време то създало
енергична мисионерска работа и високо ниво на лична посветеност, които изиграли главна роля за
успеха  на  Запада,  както  е  дома,  така  и  в  чужбина.  За  нещастие,  даже  проницателните  културни
изобретения са крехки и чупливи. Поради това, през 16-я век войните, потисничеството, религиозните
конфликти и алчните тирани променили картата на свободата и на капитализма в Европа.

Глава 6
„Католически“ антикапитализъм: испански и френски деспотизъм

1492: УПАДЪКЪТ НА ИСПАНИЯ

БОГАТСТВО И ИМПЕРИЯ

ИСПАНСКА ИТАЛИЯ

ИСПАНСКА ХОЛАНДИЯ

Унищожаването на Антверпен

Сражаваща се Холандия

ПОРАЖЕНИЕТО

Армадата

Разпадането на империята

ФРАНЦИЯ: ДАНЪЦИ, РЕГУЛИРАНЕ И ЗАСТОЙ

Създаване на държавата на абсолютизма

Данъци

Бюрокрация

Непреклонни гилдии

Френски „капитализъм“

Видяхме как първоначално капитализмът възникнал в Италия и от там се е разпространил във
Фландрия,  Холандия и Англия. Но в началото на 17-я век до голяма степен капитализмът изчезнал в
Италия  и  във  Фландрия,  когато  тези  две  страни  били  завладяни  от  двете  най-силни  сухоземни
държави – Испания и Франция, които не се отнасяли благосклонно нито към капитализма, нито към
демокрацията,  нито  към  Протестантството.  Тези  две  страни  били  здрави  католически  общности,
управлявани от деспотични монарси, които облагали населението с високи данъци, налагали строги
ограничителни правила и плячкосвали търговията, което я довело буквално до застой.  А през това
време  капитализмът  продължавал  да  процъфтява  в  Англия  и  Холандия,  които  били  населявани
предимно от протестанти. 

Не  е  чудно,  че  някои  хора  стигнали  до заключението,  че  капитализма може да  вирее  добре
единствено  в  протестантска  среда,  като  по  този  начин  пренебрегвали  факта,  че  за  пръв  път
капитализма  се  е  появил  в  дълбоко  вярващи  католически  общества.  Въпреки  това  фактът,  че
капитализма линеел във Франция и Испания, и че Испания унищожила капитализма във Фландрия и в
италианските градове-държави, е особено интересен. Всяко сериозно обсъждане на възникването на
капитализма в някои места на Европа трябва да обясни кои са причините за липсата на капитализъм
или за неговия упадък в други части на Европа. Най-общо казано, може би Испания притежава по-
отчетливите характерни черти, поради нейното огромно богатство в Новия Свят, нейната военна мощ
и агресивният й стремеж към завоюване на  нови територии.  Но и ролята  на  Франция заслужава
нашето  внимание.  Темата  на  тази  глава  беше  описана  в  гл.3:  деспотичните  държави  са  алчни  и
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поглъщат голяма част от богатството, което иначе би могло да се превърне в икономическо развитие.
Но ще направим грешка, ако считаме, че деспотичните държави са слаби. Командните икономики
често пъти насочват голяма част от ресурсите си за поддържане на могъщи военни сили, така както е
било  демонстрирано  от  огромната,  ефективна  и  жестока  армия  на  Испанската  империя,  която
наложила  испанското  владичество  над  значителни  райони  от  Европа.  Френските  крале  също
разполагали с впечатляващи армии, защото в сравнение с броя на населението на другите европейски
държави, те разполагали с много по-многобройно население, от което набирали войници. (Коментар:
Например, през средновековието населението на Англия е било 2 мил. души, а на Франция – 14 млн. души. Д.
Пр.) Накрая, огромното превъзходство в броя на французите дало възможност на Наполеон временно
да завладее голяма част от Европа, включително и Испания – въпреки факта, че френските селяни
живеели в крайна бедност в сравнение със селяните в Холандия или Англия.

Но човек може да запита: ако капитализма е бил толкова важен за успеха на Европа, как Испания
и Франция въобще са можели да си съперничат с капиталистическите държави? Отговорът на този
въпрос не е:  „Просто защото те са били държави с голямо население,“ защото ако беше така, тогава
Китай и Индия щяха да владеят целия свят. Важен фактор за успехите им е бил факта, че Франция и
Испания са били християнски държави и изцяло са притежавали вярата в прогреса и разума, и много
хора  в  тези  държави  бързо  съзирали  и  възприемали  новите  технологии,  и  внасяли  плодовете  на
икономическия напредък,  даже когато не не са  били способни или не са  искали самите те  да ги
произвеждат  за  себе  си.  Поради  това,  когато  испанската  Армада  се  отправила  към  бреговете  на
Англия, това е бил огромен и страшен флот, въпреки че единственото испанско нещо, което било на
борда  на  тези  кораби  е  бил  екипажът  им  –  всички  провизии,  оръжия  и  самите  кораби  са  били
изработени в чужбина, голяма част – от капиталистически доставчици. Освен това, много френски и
испански  предприемачи  подражавали  на  капитализма  колкото  можели,  в  рамките  на  жестоките
ограничения,  налагани от  алчните  им държави и  често  пъти били изненадващо продуктивни.  Но
въпреки това, както ще видим, когато завоевателните амбиции на Испания и Франция се увенчавали с
успех, Европа изпадала в застой. За щастие капитализмът оцелял и напредъка на Европа продължил,
защото малка Холандия осуетила имперските амбиции на Испания, английският военен флот първо
победил испанската Армада, а после английската армия разгромила Наполеон. Дали това се е дължало
на капитализма? Може би.

1492: УПАДЪКЪТ НА ИСПАНИЯ
От началото на 17-я век историците на Запада правят огромни усилия да обяснят „упадъкът на

Испания.“ През 1673 английският пътешественик Франсис Уилюгби написал, че Испания изпаднала в
лош период  поради:  1)  Лоша  религия.  2)  Тиранична  инквизиция.  3)  Множество  проститутки.  4)
Безплодие  на  Душата.  5)  Злочесто  безделие  и  мързел  на  хората,  които  приличали  много  на
населението в Уелс и Ирландия. 6) Прогонването на юдеите и на маврите (мароканците). 7) Войните и
плантациите. 

Четиридесет години по-късно посланикът на Флоренция в Испания написал: „Тук бедността е
огромна и аз вярвам, че това не се дължи толкова на качеството на държавата, а преди всичко на
природата на испанците, които не се напрягат да работят; вместо това те изпращат в другите държави
суровите материали,  които растат в  страната им,  а след това купуват продуктите,  произведени от
другите от техните материали.“

Даже тогавашните испански писатели плачели заради упадъка на Испания след Златната епоха,
на която се радвали по време на царуването на Фердинанд и Изабела. През 1600 Педро Фернандес
Наварет  написал:  „Тези славни монарси издигнаха  Испания  до  най-високото ниво на  щастието и
величието,  което тя  някога е  достигала и тя  остана там,  докато упадъкът започнал отново.“  Тези
гледни  точки  постоянно  се  повтаряли.  През  1961  бележития  Д.  Х.  Елиот  обобщил:  „Изглежда
неправдоподобно, че някакво обяснение за упадъка на Испания може да промени всеобщо приетата
версия за историята на Испания през 17-я век, защото картите в тестето са едни и същи, както и да ги
разместваме.“ Но после Хенри Кемън произведе едно съвсем ново тесте карти, като каза: „Испания
никога не е изпадала в упадък, защото тя никога не се е издигала!“

Предложената  от  Кемън  брилянтната  ревизия  на  общоприетото  схващане  направи  ясно
разграничение  между Испания  и  Испанската  империя.  Империята  възникнала,  когато  Чарлз  V  от
династията  на  Хабсбургите,  израсъл  в  Гент,  успял  да  стигне  до  короната  на  Испания  чрез  една
поредица от династични бракове и след това взел огромен заем от Якоб Фюгер,  за  да финансира
избирането си за император на Свещената Римска империя, като по този начин станал владетел над
значителни части от Фландрия и Холандия, и на голяма част от Германия, както и на Испания и на
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нейните  колонии в Новия Свят. А последвалите приноси на Испания към Испанската империята се
състояли предимно от златото и среброто, донасяни от Новия Свят. Този огромен приток на злато
предизвикал  инфлация  в  цяла  Западна  Европа  и  финансирал  поддържането  на  огромна  и  добре
въоръжена  армия,  която  воювала  с  Франция,  с  протестантските  германски  князе,  с  различни
италиански градове-държави,  с  Холандия  и  с  Англия.  Но богатството на  Новия Свят  не  донесло
значителни  ползи  на  Испания,  която  си  останала  много  неразвита  и  феодална  държава.  Когато
упадъчното състояние на Испания не можело повече да бъде замъглявано от величието на империята,
то било неправилно възприето като упадък и връщане назад от по-добрите времена.

Не  Испания,  а  Испанската  империя  е  разрушила  капитализма  в  Италия,  във  Фландрия  и  в
Холандия.  За да подредим сцената  за  хаоса,  причинен от империята,  ще е  полезно да скицираме
икономическото,  социалното и политическото положение в  Испания в  периода на  нейната  Златна
Епоха по време на царуването на Фердинанд и Изабела. През 1492, когато Колумб се отправил на път,
„Испания“ като държава една ли е съществувала, защото тогава тя току-що е била създадена като
съюз на две независими кралства – Кастилия и Арагон. Даже днес много хора считат, че са кастилци
или арагонци, а не испанци и това вероятно се отнасяло за всички жители на тези две кралства през
1492, включително и за краля и кралицата. Кастилия, която принадлежала на Изабела, била много по-
важно  кралство,  в  което  живеели  6,8  млн.  жители,  65%  от  които  живеели  в  метрополията.
Сключвайки брак с Фердинанд, тя придобила сравнително слаба кралска власт над Арагон и двамата
„обединили“ кралствата си, за да сформират Испания. Населението на новата нация било 7,2 души
или около половината от населението на Франция. 

Още от самото начало кралската двойка била много влиятелна и се прочула толкова много, че
след  1480  Парламента  на  Кастилия,  законодателният  орган,  съставен  само  от  благородници,  се
събирал  да  заседава  много  рядко  и  не  налагал  никакви  ограничения  на  короната.  Впоследствие
Парламента се оказал неспособен да отхвърли един огромно увеличение на данъците, наложено от
Чарлз  V  и по този начин Кастилия се превърнала в  абсолютна монархия.  Парламентът в  Арагон
продължил да упражнява някакво влияние по отношение на местните данъци, но Арагон бил само
късата  и  дебела  опашка  на  кучето.  През  1482  Фердинанд  и  Изабела  атакували  Алхама,  град  на
границата с Гренада, мюсюлманска държава в южната част на Иберийския полуостров, която от три
страни граничела с Кастилия. Градът скоро бил превзет и след дълга серия от подобни нападения, на
2.01.1492 Гренада била завладяна от войските на Испания. Така нареченото повторно завладяване на
мюсюлманска Испания добавило няколко стотин хиляди души към населението на страната, но това
донесло единствено загуба на богатство за  короната,  понеже разходите за  тази война били много
високи  и  победата  всъщност  представлявала  една  доста  сериозна  загуба  за  Испания.  Огромната
нужда от нови източници на доходи изиграла главна роля в решението да се финансира Христофор
Колумб, който само няколко седмици след триумфалното завръщане на кралската двойка от Гренада
отплавал, за да търси нови земи. 

Цената, платена за Гренада била едно зловещо предзнаменование за нещата, които щели да се
случат.  През  следващия  век  разходите  на  империята  изсмукали  огромно  богатство  от  народа  на
Испания и я превърнали в нация от бедни селяни, зависими от вноса не само на произведени стоки,
но и даже на храната, която им е била нужна, за да оцелеят. Испанското земеделие било затруднявано
от неплодородната земя и от една много странна институция, наречена Места. Вълната на испанските
овце била висококачествена, не толкова добра, колкото английската, но по-добра от вълната в другите
държави.  Поради това основният износен продукт на Испания били овчите руна и тя  все повече
замествала Англия като доставчик на производителите на вълнени платове във Фландрия и Италия.
(Коментар: Защото по това време Англия престанала да изнася своята вълна и  се превърнала във водещ
производител на вълнени платове. Д. Пр.) Места била организация на собствениците на овцете, които се
ползвали с кралските привилегии да отглеждат скитащи огромни стада от милиони овце, които се
придвижвали през цяла Испания,  от летните си пасища на север до зимните си пасища на юг и
обратно – през пролетта тръгвали на север, пасейки по пътя си и по този начин правели невъзможно
да  се  практикува  земеделие  в местата,  където минавали,  а  това  били огромни територии.  Когато
възниквали конфликти със собствениците на земите, през които преминавали стадата, кралят винаги
защитавал собствениците на овцете, като обяснявал, че за икономиката на страната няма нищо по-
важно  от  износа  на  вълна.  Тази  правителствената  защита  на  Места  обезкуражавала  силно
инвестициите в земеделието. 

Тази  политика  принудила  Испания  да  внася  огромни  количества  жито  и  други  хранителни
продукти. Географските особености също затруднявали обединяването на испанската нация и даже
извършването  на  вътрешна  търговия.  Труднопроходимите  планински  вериги  създавали  лесно
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защитими анклави (което демонстрирал и Уелингтън по време на войните му срещу Наполеон), но
същите тези бариери затруднявали много превозването на търговските стоки, вследствие на което
разходите на транспорт, които се включвали в цените на стоките, били огромни. Например, било по-
скъпо да се транспортират подправки от Лисабон до Толедо, отколкото човек от Толедо да отиде и да
си ги купи от Лисабон. Производството на стоки в Испания било малко по обем, но даже това, което
съществувало, скоро изчезнало, когато потопът от пристигащото в страната злато и сребро от Северна
и Южна Америка позволил да се разчита още повече на вноса от чужбина. Нито пък Испания създала
местна търговска класа, поради което цялата й търговия се намирала в ръцете на чужденци, предимно
италианци.  Това  било  източник  на  гордост  сред  водещите  испански  граждани  –  известни  като
„хидалго.“  Според тях производството и търговията били занимания за по-нисшите хора и народи,
поради което нека да оставяме другите да работят за Испания. Така, въпреки че владеела Северна
Европа,  Испанската  империя  си  останала  замръзнала  във  феодализма  и  произвеждала  предимно
млади мъже, много от тях – благородници, за които единствения начин за бягство от бедността е бил
да  станат професионални войници.  Тези добре  тренираните,  имащи дългогодишен военен опит и
добре въоръжени испански войници били най-страховитата военна сила в Европа. Но те се сражавали
за  империята,  а  не  за  Испания.  Техните  победи се  случвали далече  от  дома,  в  днешна Белгия  и
Холандия, в Италия и по течението на реката Рейн. А парите за техните заплати идвали от хиляди
мили разстояние, от другия бряг на Атлантическия океан.

БОГАТСТВО И ИМПЕРИЯ
По  време  на  върха  на  възхода  си  през  16-я  век  Испания  била  огромна  империя,  която  се

простирала Филипините до Австрия,  включително Северна и Южна Америка,  Холандия и голяма
част  от  Германия,  Тунис,  Сардиния,  Сицилия,  по-голямата  част  от  Италия  и  целия  Иберийски
полуостров  –  Португалия,  Навара  и  Каталуния.  За  да  защитава  и  да  управлява  тази  огромна
територия, империята поддържала редовна армия в размер на 2 мил. души, наемани от цяла Европа –
много мъже от Ирландия, Фландрия, Италия и Германия, както и от Испания. Тази имперска войска
била сред първите армии в Европа след упадъка на Рим, в които войниците били професионалисти.

Но  Испания  не  можела  сама  да  въоръжава  тези  прекрасни  войници.  Тя  нямала  оръжейни
фабрики,  не  произвеждала  барут,  не  отливала  оръдия,  не  произвеждала  даже  гюлетата,  с  които
стреляли оръдията. Когато през 1572 възникнал спешен недостиг от гюлета, Филип ІІ написал писмо
до Италия, с което молел веднага да изпратят в Мадрид двама италиански експерти по отливането на
оръдейни гюлета, „защото тук няма нито един човек, който знае как се прави това.“ Това положение
неминуемо вещаело провал и когато през 1588 огромният испански флот отплувал срещу Англия,
всички негови оръдия и гюлета били произведени в чужбина,  както и всичко останало на борда,
включително и запасите от корабни бисквити. Това, което го нямало на борда, били корабните карти;
в  Испания  не  се  произвеждали  карти  (първата  карта  на  улиците  в  Мадрид  била  отпечатана  в
Холандия). Поради това испанците започнали да търсят лоцмани, които познавали крайбрежието в
Английският канал  (Коментар: Това е английското име на Ла манша. Д. Пр.). В Испания не могли да
открият нито един такъв лоцман; командирът на флотата адмирал Медина Синода трябвало да се
довери на френски лоцмани, които направлявали неговия флот. Разбира се, и самите кораби не били
построени в Испания.

Това,  което империята  притежавала  или поне  изглеждало,  че  притежава,  е  било богатството.
Източниците  на  това  богатство  са  били  три.  Първо,  императорът  облагал  поданиците  си  с
разорителни нива на данъците. Например, данъците в Кастилия били по-високи, отколкото навсякъде
в Европа  - към 1590 около 30% от дохода на средностатистическия селянин в плодородна година се
изразходвал за данъци. Нивата на данъците в другите части на империята били само малко по-ниски
от  нивата  в  Кастилия.  Второ,  държавата  вземала  огромни  суми  от  доходите  на  църквата.
Протестантските  царе  спечелили  огромни  богатства,  когато  национализирали  имотите  на
католическата църква.  Понеже Испанската империя воювала, за да победи тези „лакоми еретици,“
папата едва ли би могъл да се противопостави на натиска да споделя с нея част от своя доход. Така на
Чарлз  V  били давани 30% от десятъците, дарени на църквата от поданиците на неговата империя,
освен  това  му  било  позволено  да  облага  с  данък  църковните  имоти  и  получил  други  части  от
църковното  богатство.  Парите  от  десятъците  били  особено  ценен  доход,  тъй  като  никой  не  бил
освободен от това задължение, като се има предвид, че огромни групи от населението, като например
цялата  класа  на  „хидалго“  в  Испания  била  освободена  от  плащането  на  императорските  данъци.
Накрая и над всичко друго, империята се финансирала от огромните постъпления от злато и сребро,
докарвани от Перу и Мексико, както и от конвоите от кораби, които докарвали ценни подправки и
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коприна от Азия. Между 1500 и 1650 година над 180 тона злато и 16 000 тона сребро дошли в Севиля
от Новия Свят.  Тези доставки увеличили тройно количеството на доставяното сребро в Европа и
увеличили с 20%  количеството на доставяното злато. Но поради изключителната си зависимост от
вноса,  много  малка  част  от  това  богатство  останало  в  Испания.  Както  отбелязал  посланикът  на
Венеция: „Златото, което идва от Индиите  (Коментар: Отвъдморски владения на Испанската империя,
състоящи се от Източна Индия – Югоизточния район на Азия – Индия, Малая, Филипините, Борнео и Западна
Индия – Северна и Южна Америка – държавите в Карибско море, Мексико, Перу, Бразилия. Д. Пр)  действа на
Испания така, както дъждът действа на покрива – излива се върху нея и се оттича навън.“

Значителна  част  от  това  богатство  заминавало  в  Генуа,  която  имала  много  търговци,  които
живеели в Испания и контролирали голяма (а може би и по-голямата част) от нейната търговия. Още
по-голяма част от това богатство се разпръсвало по цялата империя, за да се плаща на военните, да се
финансират местните администрации и за да се подпомагат съюзниците. Освен това огромни суми се
разходвали  за  специални  начинания  –  директните  разходи  за  Армадата,  изпратена  срещу Англия
надвишавали сумата от 10 млн. дукати, което се равнява на двугодишният бюджет на цялата империя
и многократно надвишава дохода на тогавашната английска кралица Елизабета. 

Въпреки  това,  богатството на  империята  до  голяма  степен  било  илюзорно,  когато  се  вземат
предвид нейните наистина зашеметяващи дългове. Те започнали още от управлението на Фердинанд и
Изабела, които никога не успели да балансират бюджетите си, поради което по време на коронацията
си  Чарлз  V  поел  задължението  да  плаща  големите  им  дългове.  Чарлз  увеличил  тези  дългове  до
наистина имперски размери, като започнал с една сума от повече от половин милион златни гулдени,
които  взел  на  заем  от  Якоб  Фугер,  за  да  бъде  коронован  като  Император  на  Свещената  Римска
империя. Но това било само една капка в кофата. По време на царуването си, Чарлз взел повече от 500
заеми от европейски банкери, на обща стойност около 29 млн. дукати.  (Коментар: Според посочените
по-горе данни, това представлява около 6 годишния бюджет на Испанската империя, или по съвременните
стандарти 600% държавен дълг! Д. Пр)  Голяма част от тази сума не била изплатена, когато през 1556
неговият син Филип ІІ се възкачил на трона и една година по-късно обявил банкрут. Независимо от
това, само 5 години по-късно дългът на империята отново достигнал толкова огромна сума, че само за
плащането на лихвите били платени 1,4 млн. дуката, което се равнявало на 25% от общия годишен
бюджет. Още по-лошо от това било, че през 1565 дълговете на империята само в Белгия и Холандия
достигнали  нивото  на  5  млн.  дуката  и  изплащаните  лихви  плюс  фиксираните  разходи  за
администрацията в този район представлявали допълнителен дефицит от 250 000 дукати годишно.
Положението в цялата империя било същото – навсякъде имало дългове. През първата половина на
1570-те средните доходи на Филип ІІ достигали до 5,5 млн. дукати годишно, а общите му разходи
били почти  двойно по-големи  и  само годишната  лихва  по неговите  дългове  надвишавала  2  млн.
дукати. Никой не бил твърде изненадан, когато отново, през 1575 Филип отказал да плаща всичките
си  дългове,  които  достигнали  сумата  от  36  млн.  дукати.  Но  правейки  това,  той  оставил
администрацията си в  Холандия без  никакви пари.  Неговият генерал-губернатор се оплакал така:
„Даже ако краля имаше 10 млн. в злато и искаше да ги изпрати тук, той нямаше как да направи това,
защото беше обявил банкрут.“ Да изпрати тези пари с кораб било твърде рисковано. Само 10 години
преди това,  през  1568,  испанците  се  опитали да  се  промъкнат през  Английския  канал с  4 малки
крайбрежни кораби, на които били натоварени 155 сандъци с дукати за Антверпен, с които Дукът на
Алба трябвало да плати заплатите на войниците. Но англичаните заловили тези кораби и по-голямата
част от тази сума влязла в хазната на кралица Елизабета. Да се изпратят пари чрез писмо или чрез
менителница също било невъзможно, защото в Холандия нямало нито един испански банкер, който би
могъл да плати толкова голяма сума, а банкерите на другите държави престанали да се доверяват на
платежоспособността  на   Испания.  Накрая  северната  част  от  Холандия  престанала  да  е  част  от
империята най-вече поради липсата на пари, за да се плати навреме на войските, понеже империята
преминала през многобройни и последователни банкрути, следващия от които се случил през 1596.

Започвайки от царуването на Фердинанд и Изабела и след тях, империята постоянно изпитвала
недостиг на пари. Накрая, след като прекарвал почти всеки ден от своето дълго царуване, седейки зад
бюрото си в Ескориал, четейки и пишейки писма до администратори по цялата си огромна империя,
опитвайки се напразно да балансира своите сметки, безкрайно търсейки нови заеми и опитвайки се да
отлага изплащането на старите заеми, чудейки се защо Бог не обръща внимание на молитвите му, най-
после  Филип ІІ  осъзнал жестоката  истина.  През  1598,  малко преди да  умре,  той сключил мирен
договор с Франция и започнал да прерязва връзките на Испания с Белгия и Холандия. 

Така Англия и Холандия останали двете големите икономически сили в Европа, всяка от които
била достигнала напреднало ниво на развитие на капитализма и се намирала в процеса на изграждане



90

на  колониална  империя.  Към  онзи  момент  те  не  срещали  сериозна  конкуренция  от  Италия  или
Фландрия.

ИСПАНСКА ИТАЛИЯ
След  като  изиграли  ролята  на  люлката  на  напредналия  капитализъм,  в  края  на  16-я  век

италианските градове-държави престанали да бъдат големи икономически сили. Какво се случило?
Случили се много неща: тези градове били подложени на извънредно силната конкуренция от Англия
и от северна Европа на техният домашен средиземноморски пазар; тези градове загубили и част от
търговията си в Средния Изток поради натиска на мюсюлманските търговци; в градовете-държави се
появил стремеж към олигархия, което довело до ограничения на свободата и до по-несигурни права за
частната собственост на хората.  А последният удар бил нанесен от разширяването на Испанската
империя. Всичко това започнало, когато Сицилия и Сардиния били завладени от краля на Арагон през
1295.  Два  века  по-късно  те  станали  част  от  Испания,  когато  Фердинанд  и  Изабела  обединили
Кастилия и Арагон. 

Тогава, през 1504, след десетгодишни битки между войски на Франция и Кастилия, кралството
на Неапол,  в  което се  включвали всички италиански територии,  разположени на юг от Папските
държави,  било завладяно и присъединено към Арагон.  Когато през  1516 Чарлз  V  станал крал на
Испания, тези големи части от Италия станали негови. Но той искал повече. За да се противопоставят
на тази потенциална заплаха, през 1526 Франция, Венеция, Милано и Ватикана сформирали Лигата
на  Коняк,  за  да  се  противопоставят  на  испанската  агресия.  Когато  Чарлз  повел  една  армия  от
испански ветерани и германски наемници против папата през 1527, Лигата се оказало, че е „книжен
тигър.“ За нещастие, понеже нямал достатъчно средства както винаги, Чарлз не плащал заплатите на
войниците си за известно време, така че когато влезли в Рим без да срещнат съпротива, те изоставили
всякаква войнска дисциплина и се отдали на грабежи, убийства и опожаряване на сгради. Въпреки че
Чарлз изразил своето най-искрено съжаление заради ограбването на Рим, когато то се разчуло по цяла
Европа, трябва да кажем, че след този случай папата открито не се е противопоставял  нито на него,
нито на неговият син Филип. Точно обратното, Ватикана станал благоразположен и важен източник на
финансиране на Испанската империя.

Разбира  се,  Франция  също  имала  апетити  за  завладяване  на  северните  италиански  градове-
държави.  През 1499 Луй  XII  завладял  Милано.  Четиринадесет години по-късно французите били
прогонени от Милано и там започнала да управлява  фамилията Сфорца,  които на  свой ред  била
прогонени, след като французите ги победили в битката при Мориняно през 1515. През 1529 Франция
сключила нов договор, който възвърнал властта на Сфорца. Но през 1535 Милано станало част от
Испанската империя. Пет години по-късно Чарлз V назначил своя син Филип да бъде Дук на Милано.
Под управлението на Испания, което продължило до 1706, икономиката на Милано била в застой и
скоро този град се превърнал в спящо общество със забележително минало.

А  през 1396 Генуа била завладяна от Франция. Това положение продължило, преминавайки през
няколко периоди на управление от  този град от Милано до 1528, когато Андрея Дория, прочутият
адмирал от Генуа, прекъснал службата си в полза на Франция и се присъединил към Чарлз  V.  Това
поставило край на френското влияние в управлението на Генуа и заздравило много позицията на
банкерите  и  търговците  от  Генуа  в  Испания.  Но  същевременно  това  наложило  олигархично
управление в Генуа, което обложило населението с високи данъци, имало предпочитани и любими
фирми и банки, монополи, както и случаи на заграбване на чужда собственост, и засилен испански
контрол.

Флоренция запазила независимостта си единствено чрез признаването на член на семейството
на Медичи като свой велик дук и чрез една мрежа от брилянтни женитби, които свързали Медичите с
големите европейски кралски династии. Но за разлика от техните знаменити предшественици, тези
Медичи не се задоволявали да управляват чрез избираем орган, върху който те упражнявали само
меко влияние. Вместо това, тези Медичи искали да бъдат монарси. Накрая това довело до появата на
републиканска  опозиция  и  през  1529  градът  се  разбунтувал  против  своите  господари.  Медичите
отправили  молби  за  помощ,  в  резултат  от  което  испански  войски,  подкрепени  от  папски  войски
обсадили града.  След 11 месеца защитниците (сред които бил и Микеланжело)  се  предали.  Една
година  по-късно  Чарлз  V  омъжил  доведената  си  сестра  Маргарет  за  нововъзстановеният  дук  на
Флоренция. От този момент нататък Флоренция, въпреки че формално била независимо княжество, се
управлявала  от  Испанската  империя.  Свободата  се  превърнала  в  някакъв  спомен  и  капитализма
линеел.

Венеция била  единствената  от  четирите  големи италиански  градове-държави,  която не  била
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завладяна от Испания. Но, понеже от три страни била заобиколена от испански територии, Венеция
също  се  подхлъзнала  и  се  превърнала  в  град,  който  била  управлявана  от  олигархия  и  тогава,
впримчена в прекомерно много правила и забрани, тя загубила способността си да се конкурира с
Англия и в по-малка степен с Холандия, даже на територията на нейния домашен Средиземноморски
пазар. Има една поучителна история, която си заслужава да бъде разказана. В началото на 1500-те
Венеция  все  още  доминирала  в  областта  на  фината  стъкларска  промишленост.  Платовете  на
венецианците  все  още  били  луксозни,  испанските  руна  се  оказали  достоен  заместител  на  вече
недостъпната английска вълна. Венецианските огледала нямали съперник. Същото се отнасяло и за
венецианските  сапуни,  ширити  и  порцелани.  А  венецианските  печатари,  които  използвали  тайни
технологии за отливане на печатарското олово, били най-добрите и най-благоденствуващи в целия
свят. Ситуацията била по-добра от всякога. Но само 50 години след това икономиката на Венеция била
в пълна безизходица и бързо залязвала.

Първият  етап  на  този  залез  на  Венеция  настъпил,  когато  някои  от  най-ценните  майстори
напуснали града и по-голямата част от тях се преселили в Англия, като отнесли със себе си тайните
на своя занаят. Например, няколко майстори на венецианско стъкло в Англия печелели на ден повече,
отколкото печелели за една седмица във Венеция. Те помогнали на Англия да се превърне в конкурент
на пазара за фина стъклария и да увеличили своето бързо разширяващо се господство в областта на
производството на евтино стъкло.  Възниква въпросът как е било възможно цената на английското
стъкло да е по-конкурентна от цената на венецианското стъкло, след като англичаните са привлекли
техните майстори-стъклари да емигрират в Англия чрез обещания за по-големи печалби, а освен това
англичаните е трябвало да превозват стъклените си изделия на много по-голямо разстояние, за да ги
продават на Средиземноморския пазар? Този въпрос става още по-настоятелен, когато разберем, че
англичаните са победили Венеция и другите си конкуренти, понеже са продавали стоки със сходно и
по-добро качество в сравнение с качеството на стоките на конкурентите си на много по-ниски цени!

В продължение на векове всички европейски производители се придържали към принципа „да се
продава  скъпо,“  т.е.  стоката  да  се  продава  на  най-високата  възможна  цена.  А  английските
капиталисти, „фундаментално изоставили тази икономическа максима и възприели изцяло нов начин
на мислене относно конкуренцията и цените, и започнали да продават стоките си на възможно най-
ниската им цена.“ Когато изчислявали потенциалните печалби, англичаните вземали предвид и обема
на сделката. И когато започнали да постъпват по този начин те разбрали, че притежават непобедимото
предимство на ниските цени, особено когато се конкурирали с венецианците и другите италиански
производители.

Едно от предимствата на англичаните били по-ниските производствени разходи. Отчасти това се
дължало на  по-евтината  работна  ръка,  на  по-голямата  механизация,  на  по-добрата  организация  и
управление на индустриите,  които били много възприемчиви към техническите нововъведения.  За
разлика от тях, венецианската държава подкрепява неотклонно различните занаятчийски и търговски
гилдии, а те на свой ред задържали надниците на работниците на много високо ниво и блокирали
всички усилия за обновление на производството.  Например, след като англичаните изобретили нов
метод  за  боядисване  на  платовете,  чрез  който  намалили  със  70%  разходите  за  боядисване,  на
венецианските фирми за производството на платове им било забранено да го използват. Този пример е
типичен за десетки други опити за снижаване на разходите, които били отхвърляни от правителството
на Венеция.  Освен това  англичаните открили огромни пазари за  продажбата  на стоки с  по-ниско
качество,  като  например  евтини  вълнени  платове.  Печалбите  от  продажбата  на  тези  стоки  скоро
надвишили печалбите, получавани от продажбата на луксозни вълнени платове. А на венецианските
производители  на  вълнени  платове  било  забранено  да  продават  на  тези  пазари;  за  тяхното
правителство  било  много  по-важно  да  бъде  запазена  репутацията  на  Венеция,  че  продава  само
прекрасни и висококачествени стоки.

Облагането  с  данъци  и  такси  играело  много  по-голяма  роля  при  определяне  на  цените  на
венецианските стоки, с които те се появявали на пазара – правителството налагало големи и даже
увеличаващи се данъци и мита. През периода 1588-1630 данъците, с които Венеция облагала своята
индустрия  за  производство на  вълнени платове  съставлявали около 40% от   продажната  цена  на
платовете. В тази сума се включвали вносните мита за необработените материали, различни данъци за
всички произведени стоки и  митата  за  износ.  Само разликите  в  митата  за  износ  позволявали на
Англия да поставя с 15% по-ниски цени на стоките си, отколкото Венеция. А понеже английските
данъци за промишлеността били много ниски и митата за износ били минимални, това в комбинация
с  по-ниските  производствени  разходи   позволявало  на  английските  търговци  да  имат  прекрасни
печалби, въпреки, че цените им били двойно по-ниски от цените на венецианските търговци. Разбира
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се, венецианските търговци правели много опити да убедят правителството на Венеция да намали
данъците и да позволи да се използват нови технологии, с които да се намалят производствените
разходи.  За нещастие, когато деспотите започнат да ровят в златните яйца, много често те убиват
гъските, които ги снасят. 

През 1635 представителят на Венеция в Константинопол написал: „Англичаните са стремят да
отнемат клиентите на нашите хора в областта на по-некачествените стоки и доминират на пазара в
Константинопол.“  Но не Англия е разрушила капитализма във Венеция – това е направила самата
венецианска държава. С това слагаме край на изследването на славата на средновековна Италия.

ИСПАНСКА ХОЛАНДИЯ
Тъй като капитализмът в Белгия и Холандия съществувал много преди Реформацията, глупаво е

да се твърди, че появата на капитализма в Холандия се дължи на Калвинизма. Може би е по-точно да
се каже, че Калвинизмът е  причината за за унищожението на капитализма в периодите, през които
Холандия е била владяна от Испания, но само защото Филип ІІ отхвърлял всяка форма на религиозна
търпимост  и  поради  това  унищожил  няколко  разумно  съставени  споразумения  и  това  станало
причината за граждански вълнения, които някои историци наричат  с името „80 годишната война,“ а
други  ги наричат с името „Холандската революция.“ Въпреки това, тази война не е била религиозна,
а  е  била война  за  политическа и икономическа свобода,  което е  видно от факта,  че  холандските
калвинисти и католици често пъти се съюзявали, за да се противопоставят на Испания, както и от
това, че калвинистите никога не са били мнозинство даже в Холандия. Но нашият основен интерес
към тази война е свързан с унищожаването на капитализма в Холандия по времето, когато тя е била
владяна от Испания. Тази цел ще бъде обслужена чрез едно кратко изследване на Антверпен.

Унищожаването на Антверпен
През 1555 Чарлз V направил синът си Филип управител на Холандия. По това време Антверпен

бил центърът на международния капитализъм, световен център на търговията и на финансите. Само
34 години по-късно населението му намаляло почти двойно, пристанището му стояло празно поради
холандска блокада,  градът бил нападан и плячкосван от испански войски и неговите търговски и
финансови фирми го напуснали – повечето от тях отишли в Амстердам.

Реформацията дошла много рано в Антверпен. Още преди Лутер да закове  през 1517 година
своите 95 тезиси на вратата на църквата във Витемберг, в Антверпен бил отпечатан един превод на
Библията на фламандски език и процъфтяващата печатарска индустрия на града отпечатвала разкази
за греховното поведение на членове на Римската Курия. Антверпен бил пионер и в канонизирането на
лютерански мъченици. През 1522 членовете на ордена на Св. Августин били изгонени от града и
ръководителят на техният орден избягал в Германия, където се присъединил към своя приятел и бивш
член на  този  орден -  Мартин Лутер.  През  следващата  година  двама августинци били изгорени в
Брюксел заради подпомагане на лютеранските идеи. 

През 1525 в Антверпен бил удавен един монах заради привързаността му към лютеранството.
Няма никакво съмнение, че поради това много хора били възпрени да се увличат по „ересите.“ Но и
много  други  хора  не  са  се  уплашили  и  станали  лютерани  или  анабаптисти  и  така  Калвинизма
продължил  да  печели  привърженици.  Още  по-лошо  било,  че  суровата  религиозна  нетърпимост
отчуждила много католици, особено сред благородниците. Тези гледища били подсилвани от факта,
че гонителите, както религиозни, така и граждански, били испанци, а жертвите били фламандци или
холандци. Тези разделения се усилили през 1566, когато радикалните калвинисти нанесли ответен
удар.

В  така  нареченото  „Яростно  унищожаване  на  иконите“  участвали  групи  от  радикални
калвинисти,  които  открито  се  противопоставяли  на  наличието  на  всякакви  религиозни  образи  и
украси  в  църквите  и  действали  според  вярата  си,  като  нападнали  католическите  църкви  и
унищожавали всички произведения на изкуството и труфила в тях. Многобройни опити са правени да
се обясни лудостта, с която са били унищожавани иконите, която се разпространила по цяла южна
Холандия като нещо, което било причинено от безработицата на много текстилни работници и от
внезапното поскъпване на хранителните продукти. Но ако това е причината, как да си обясним факта,
че  са  били  нападани  единствено  сградите  на  църквата?  Защо  не  са  били  нападани  сгради  на
правителството, на градските управи, защо не са били разбивани и плячкосвани магазини и складове
за храни? 

Тези вълнения достигнали до Антверпен  на 21 август 1566. С разрастването на безредиците, при
които се унищожавали иконите в църквите, в тях участвали огромни и весело крещящи  тълпи, на
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които никой не се противопоставял. „Всички 42 църкви в града бяха претършувани, всички икони,
рисунки и други украси бяха изхвърлени на улиците, бяха разбити и откраднати, и работата продължи
и през нощта под светлината на факли.“ Но в Ескориал не се зарадвали. Филип ІІ решил, че е дошло
времето да изпрати в Холандия сериозен управител и назначил Дон Фернандо Алварез де Толедо,
Трети Дук на Алба (понякога наричан Алва). Начело на 10 000 войници (и стотици привлекателни
куртизанки), Алба тръгнал от Милано (тогава испанска провинция), преминал през Алпите и влязъл в
долината на Рейн,  вървейки по пътя,  който сега е известен като „испанския път“ и пристигнал в
Брюксел  на  22  август  1567,  една  година  и  един ден  след  „Яростно  унищожаване  на  иконите“  в
Антверпен. 

И тогава  започнала  кървавата  баня.  Не  е  ясно колко човека,  които са  участвали в „Яростно
унищожаване на иконите“ е успял за залови Алба, ако въобще е успял да залови някои от тях, защото
неговият гняв е бил насочен против преди всичко против измяната, а не против ереста. Той считал, че
е предател всеки човек, който дори в най-малка степен подкрепял местната независимост. Поради
това никой не бил в безопасност, нито даже солидните католически благородници – значителен брой
от които били обезглавени като предатели. Основният резултат от бруталността на Алба бил, че тя
мотивирала  местните  благородници,  включително  и  Уилям  Орански,  да  станат  противници  на
Испания.

По същото време радикалните калвинисти предприели страшно противопоставяне откъм морето.
През 1568 графът на Бредерод и други протестантски благородници, които се стремели да създадат
независима  Холандия,  поставили  началото  на  движението  на  „морските  просяци.“  На  тях  им  се
подиграли, когато те се обърнали с молба към испанския генерал-губернатор на Холандия с призив за
религиозна толерантност и когато молбата им била отхвърлена, те си поставили това име като почетен
знак. Скоро те събрали флот от много бързи, малки и плитко газещи бойни кораби, които можели да
плават почни безнаказано в сложните за корабоплаването води около Холандия и Фландрия. 

Техните нападения принудили Алба да разположи огромни гарнизони в големите пристанища,
включително  в  Антверпен,  където  той  изградил  и  много  големи  укрепления.  Но  въпреки,  че
предоставяли известна защита в района на пристанищата, испанските войски били безполезни при
нападенията на корабите в морето и много скоро „морските просяци“ наложили пълна блокада откъм
морето  на  Антверпен  и  на  другите  южни  пристанища  на  Холандия.  Тогава  започнало  масово
изселване на вносните и износните фирми.

При надигането на бързо разпространяващият се гняв, предизвикан от наложения от Алба през
1572 нов тежък данък, „морските просяци“ започнали не само да правят внезапни нападения, но и да
завземат пристанища и да ги превръщат в своя територия. Първо било завзето пристанището Брил, а
само след седмици били завзети и други пристанища, и местните хора получили подкрепление от
други бунтовници, докарани там с кораби.  Разбира се, това било война. Алба продължил чрез една
серия от обсади и през 1573 завзел Харлем. По-късно през същата година Алба бил заменен от Дон
Луис  де  Рекуезенс,  който  отишъл  на  север  с  инструкции  от  Филип  ІІ  да  се  опита  да  договори
споразумение.  Преговорите  продължавали и нямали край.  Често участниците намирали основа за
споразумение, но всеки път техните договорености били отхвърляни от Филип въз основа на това, че
към протестантите не би могло да има никаква търпимост. 

Междувременно Филип пренебрегвал плащането на заплатите на своите войници. През ноември
в армията избухнали метежи и след като оплячкосали няколко по-малки града, една орда войници
пристигнали  в  Антверпен,  по  онова  време  все  още  верен  преден  пост  на  империята.  Тогава
последвали безчинства, които били наречени „испанската ярост.“ Хиляди хора били убити, рядко пъти
без преди това да са минали през големи страдания. „Испанците увисваха мъжете за ръцете и краката,
а жените – за косите им; те биеха хората с камшик и горяха ходилата им, за да ги накарат да кажат
къде са скрили богатството си.“ Пищящи млади жени били влачени в новопостроеното укрепление.
Никой не бил в безопасност. Нито бедните (които често пъти били убивани, защото нямали пари,
които да дадат), нито даже свещениците, които също били били изтезавани, за да разкрият къде са
скрити ценните вещи, включително къде са скрили чашата и блюдото, с които се раздава Господната
Трапеза. Експерт от банката Фюгер пресметнал, че търговците в Антверпен понесли щети, възлизащи
на поне 2 млн. крони в златни и сребърни монети. 

Когато войските го напуснали, Антверпен се присъединил към протестантския съюз и така се
превърнал в основният център на  съпротивата  в  южна Холандия.  Сега,  вместо да бъде  блокиран
откъм морето от „морските просяци,“ корабоплаването на Амстердам са радвало на тяхната защита.
Въпреки това търговският живот в този град бил силно ограничен. 

През 1578 Дон Алесандро Фарензе, Дук на Парма, заменил  Рекуезенс като генерал-губернатор
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на Холандия. Парма бил виден генерал и подновил кампанията за смазване на холандския бунт. Той
предприел няколко неуспешни атаки на Антверпен, а през 1584 обсадил града. Една година след това
градът се предал и се върнал в ръцете на испанците. Но от завладяването му нямало голяма полза.
Градът  отново  бил  откъснат  от  морето  чрез  морската  блокада.  Още  веднъж  протестантите  били
обявени за хора извън закона и им бил даден 5 годишен срок за да напуснат Антверпен. Мнозина не
рискували  да  продължат  да  живеят  там  толкова  дълго,  поради  което  населението  му  бързо
намалявало. Антверпен отново западал бързо, което може да бъде видяно в Таблица 6-1. Емигрантите
отнесли със себе си остатъците от капитализма.

Сражаваща се Холандия
Повечето  от  емигриралите  холандци  отнесли  капитализма  на  север  в  Амстердам.

Икономическите историци са определили, че възходът в Амстердам е започнал в 1585, същата година,
през която Антверпен е бил завладян от Дука на Парма. В Амстердам имало свобода и толерантност,
нивата на данъците били одобрявани от гражданите преди да влязат в сила, а достъпът до Рейн и
Мьозе позволявал на холандците да имат доминираща позиция в богатата и много активна Балтийска
търговия.  Чуждестранните  търговци  –  най-вече  англичаните  –  които  в  миналото  живеели  в
Антверпен, сега се преместили да живеят в  Амстердам. Ако в миналото част от територията на
Холандия  била  отвоювана  от  морето,  сега  океанът  спасил  холандците,  като  им  предоставил
великолепни защитни водни прегради. Сражавайки се в домашни условия и за запазване на домовете
си,  използвайки  оръжия,  които  сами  са  произвели,  финансирани  от  своята  цъфтяща  търговска
икономика,  притежаващи  неограничен  достъп  до  морето  и  имащи  непоколебимата  английска
подкрепа, холандците могли да си позволят да воюват толкова дълго, колкото е нужно и даже още по-
дълго.  За  да  им  се  противопостави,  Испанската  империя  зависела  от  много  скъпата  услуга  на
чуждестранни войници, използвала оръжия и муниции, които били произведени в чужбина и почти
всичко,  от  което  се  нуждаела  се  внасяло  отвън.  Тъй  като  Испания  не  можела  да  контролира
корабоплаването, всички доставки се извършвали по суша, по същия  „испански път,“ по който Алба
довел войските си в Холандия. Разходите за всичко това били главозамайващи.

ПОРАЖЕНИЕТО
Когато започнали 1580-те, положението на Филип ІІ не било добро. Въпреки яростните атаки,

холандците не били отместени от позицията им. После, през 1585, английската кралица Елизабета
изпратила своята малка, но ефективна армия – 6350 пехотинци и 1000 кавалеристи, командвани от
Графът  на  Лестър  да  подкрепи  холандската  кауза.  Освен  това  Елизабета  купила  акции  на
акционерните дружества, създадени за да финансират нападенията над испанските кораби – особено
на корабите, превозващи скъпи товари от Ориента и от Северна и Южна Америка. И за да стане
положението още по-лошо, французите продължавали да заговорничат против испанците и винаги
били готови да ги нападат в гръб. Трябвало да се направи нещо. Поставяйки най-важните неща на
първо място, Филип и неговите съветници решили да извадят Англия от играта. Те планирали да
превозят непобедимите си батальони от Холандия през Английския канал и да ги стоварят в Англия,
да  победят  нередовните  войски,  които Елизабета  би  могла  да  събере  против  тях,  да  я  свалят  от
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престола и да я заменят с католически крал, и така целта им щяла да бъде постигната.
Това бил прекрасен план. Той може би щял да се увенчае с успех, ако Англия беше управлявана

от тиран – но този план бил замислен срещу един свободен народ „от дребни търговци,“  където
технологиите  процъфтявали,  инициативността  и  предприемачеството  се  отглеждали  грижливо  и
самата кралица вярвала в силата на капитализма.

Армадата
През 1587 испанците започнали да събират огромен флот, от който се нуждаели за нахлуването в

Англия. Планът предвиждал флота да отплава на север, да влезе в Английския канал и да причини
голямо  поражение  на  противниковите  английски  кораби,  с  цел  Армадата  да  може  да  защити
огромната флотилия от десантни баржи и малки кораби, с които щели да бъдат превозени ветераните
на  Дукът  на  Парма  от  Брюж  и   други  пристанища  до  бреговете  на  Англия.  Разполагали  и  със
специални приспособления за баржите, с които щели да бъде превозена кавалерията заедно с конете,
готови да слязат от баржите в прибоя на вълните и да се втурнат в атака. Главните пристанища за
събиране на корабите от състава на Армадата щели да бъдат Кадис (разположен близо до Гибралтар)
и Лисабон. Португалия била присъединена към Испания през 1581. 

Тъй като били напълно наясно с намеренията на испанците, англичаните решили да направят
унищожително  нападение,  план,  който  носел  всички  белези  за  личната  намеса  на  Елизабета  в
неговото създаване. Английската армия се командвала от Сър Франсис Дрейк, който се прочул със
смелите си нападения на испански кораби. Въпреки, че бил един от любимците на Елизабета, Дрейк
не  бил  офицер  от  кралския  военен  флот.  В  съответствие  с  английския  стремеж  към  свободно
предприемачество,  обикновени  граждани  можели  да  командват  военни  кораби  на  кралицата  и
всъщност често пъти английските военен флот бил смес от кралски и частни кораби. Дрейк спечелил
славата  си  така,  както  направили  това  и  други  английски  „морски  кучета,“  плавайки  като  капер
(Коментар: Каперът е кораб, принадлежащ на частно лице, което е получило разрешение от краля по време
на война да напада и пленява кораби на противника. Д. Пр.)  и действал според сключен личен договор с
кралицата. В другите европейски страни каперите или„морските кучета“ били считани за пирати.

Дрейк планирал да нанесе удар върху двете пристанища – Кадис и Лисабон, надявайки се, че
тези ще бъдат препълнени с кораби, които все още не са готови да се сражават. Съставът, екипирането
и конструкцията на неговият флот говори много за наистина капиталистическия подход към войната и
за уникалната природа на английското търговско корабоплаване. Дрейк поставил началото на този
флот с 4 негови собствени мощни кораби. После Елизабета поставила 4 от нейните най-добри кралски
галеони под командването на Дрейк и го упълномощила да комплектува своя флот чрез наемането на
толкова търговски кораби, колкото лондонските търговци биха се съгласили да му предоставят. Но
каква би била ползата за военния флот от употребата на търговски кораби? Разбира се, никаква, ако
това са тромави кораби са с широки корпуси, с голямо газене и с малки оръдия. Но английските
търговци  строели  кораби,  които  били  способни  да  се  сражават  и  преодолявали  търговските
недостатъци на тези кораби, като отказвали да превозват обемисти и евтини товари, а предпочитали
да превозват леки и скъпи стоки. Те печелели от това, че не били принудени да плават в конвой, за да
бъдат защитавани от съпровождащи ги военни кораби или да купуват застраховки против пиратите.
Поради това, докато търговските кораби на другите държави можели да подпомагат военния флот
единствено като донасят провизии или като изпълняват ролята на противопожарни кораби, големите
английски  търговски  кораби  представлявали  великолепен  резерв  за  военния  флот,  защото  били
построени  така,  че  да  участват  в  морските  битки.  За  да  бъдат  бързоходни,  тези  кораби  имали
заострена форма на корпуса, а над водолинията ширината на корпуса им се увеличавала, да са се
предостави достатъчно площ за оръдейните палуби. Според Вайълет Барбур, единственият признак,
за да се направи разлика между някой голям английски търговски кораб и кралски боен кораб не е
формата на корпуса,  броя  на отворите в  борда за  дулата  на  оръдията  или мачтите  и такелажа,  а
единствено по декорациите, окачени по кораба. Военните кораби на кралицата винаги били накичени
с  орнаменти  и  дърворезби,  винаги  имали  впечатляваща  човешка  глава  на  носа  на  кораба,  а
търговските кораби били по-пестеливи за такива неща. 

Търговските  кораби  представлявали  огромна  военна  стойност  за  Дрейк  и  той  убедил
лондонските търговци, свързани с фирма „Левант къмпани,“ която търгувала с Турция и Ориента, да
му предостави 9 от своите кораби плюс голям брой малки фрегати и морски катери, които щял да
използва за разузнаване, предаване на съобщения и за крайбрежна служба. Търговците не участвали
само от чисто патриотични подбуди. Флотът на Дрейк всъщност представлявал акционерно дружество
и участниците в него (включително кралицата) щели да получат своите дялове от всички победи и
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загуби от проведената експедиция, което й придало някои отличителни черти на частно търговско
рисково начинание. Когато на 29.04.1587 флотът пристигнал в Кадис, всичко се случило така, както
Дрейк се надявал.  Пристанището било пълно с  кораби.  Повечето от  испанските кораби били без
екипаж, много от корабите били без оръдия и без платна. Дрейк влязъл в пристанището и потопил
около 30 кораба,  а след  това излязъл от пристанището,  водейки със себе си голям брой пленени
кораби, които изпратил да плават към Англия. После Дрейк отплавал към нос Сент Винсент, където
разположил флота  си,  за  да затруднява крайбрежната  търговия и да пресреща испанските военни
кораби, които се опитвали да стигнат до Лисабон (които той считал, че са твърде силни, за да бъдат
атакувани, когато не са изненадани). Той отново причинил бъркотия и опустошение на испанците, и
пленил много кораби и доставки. Въпреки, че тези удари били незначителни в сравнение с огромният
размер на планираната Армада, те били достатъчни за да причинят отлагане на датата на отплаване на
Армадата за следващата година. Дрейк гледал на ситуацията в перспектива и написал на Франсис
Уолсинхам, началника на разузнаването на Елизабета: „Подгответе се добре в Англия и преди всичко
– за битка в морето!“

Когато през следващата година Армадата отплавала, в испанският план били открити няколко
големи пропуски. На практика английският флот не можел да бъде победен, защото той отказвал да се
сражава по традиционният начин. Вместо да се доближават до борда на противниковия кораб,  с цел
пехотата да извърши абордаж и да се бие с пехотата на врага, бързите и повратливи английски кораби
стояли на разстояние от вражеския кораб и го обстрелвали с мощните си оръдия. Испанските кораби
били  претъпкани  с  пехотинци,  които  жадували  да  се  бият  с  английските  моряци  с  мечове,  но
испанските  оръдия  били  по-малко  на  брой  и  не  толкова  мощни,  освен  това  скоро  започнали  да
изпитват недостиг от барут и гюлета. Биейки се близо до дома, където тълпи от хора на брега често
можели да наблюдават битката, англичаните били постоянно снабдявани с барут и гюлета, които им
били доставяни на борда  с малки кораби.

Въпреки това, Армадата се сражавала достатъчно добре и успяла да си пробие път и да влезе в
Английския канал, в голямата си част тя оставала незасегната и представлявала голяма морска сила,
ако успеела да стигне до крайбрежието на Фландрия,  където я очаквал дукът на Парма.  Тогава в
планът на испанците се разкрил втори тактически пропуск. Армадата била в състояние за защити
баржите, превозващи испанската армия, намираща се във Фландрия, стига те да можели да излязат от
крайбрежието и да навлязат в дълбоките води, където се намирала Армадата. Тогава наистина това
щяло да принуди англичаните да водят абордажен бой. Но защо ветераните на Парма не могли да
излязат  от  крайбрежните  плитки  води?  Защото  холандските  „морски  просяци“  блокирали
плитководното  крайбрежие  на  Фландрия,  където  техните  кораби  можели  да  плават,  но  това
крайбрежие било недостъпно за Армадата. При наличието на холандската съпротива, ако баржите с
испанската пехота  се  бяха опитали да излязат от пристанищата,  тогава морето скоро щеше да се
напълни с давещи се испански войници и кавалерийски коне без конници.

Така испанските войските останали да стоят на плажа, а Армадата продължила да плава на север,
като през  цялото време била  обстрелвана  от далекобойните английски оръдия.  Накрая,  след  като
стигнала далеч на север и отминала Шотландия, Армадата решила да завие наляво – на запад, да
заобиколи около Ирландия и оттам да се върне обратно в Лисабон. Но се появили ужасни бури и
десетки  испански  кораби  претърпели  корабокрушение  около  крайбрежието  на  Ирландия;  в
продължение  на  много  седмици морето изхвърляло  на  плажовете  труповете  на  удавени  испанци.
Пораженията,  причинени  на  Армадата  от  бурите  разкрили много  неща за  двете  воюващи флоти.
Конструкцията на английските военни кораби била толкова добра и английските моряци били толкова
умели, че през време на цялото 45-годишно царуване на Елизабета І „нито един английски военен
кораб не бил загубен поради корабокрушение; а през същия период при бури и урагани цели испански
ескадри потънали в морето.“ 

Разпадането на империята
Въпреки,  че  поражението на  Армадата  било ужасен удар върху испанската  гордост,  никой в

Севиля или от хората, затворени в уединение в двореца Ескориал не осъзнавал, че това е решаващият
удар.  Точно обратното,  Филип и  съветниците  му планирали  да  се  прегрупират  и  да  се  сражават
отново. И така, 9 години по-късно Испания изпратила втора Армада против Англия. Флотът, съставен
от около 100 кораба, бил изпратен през месец октомври, през сезона на бурите. Този път англичаните
не били уведомени предварително и по-голямата част от техния флот се ремонтирал в пристанищата.
Но след 4 дни плаване,  втората  Армада се  натъкнала  на ураган.  Още веднъж испанските  кораби
доказали, че не издържат на морските бури, а екипажите им били съставени от млади и необучени
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моряци. След като ураганът отминал се оказало, че около 30% от корабите, включително някои от
най-добрите военни кораби, са потънали или са били разбити на парчета в крайбрежните плитчини и
хиляди испанци загинали.

Въпреки  това,  през  1602  испанците  успели  да  стоварят  свои  войници  на  територията  на
Ирландия. Но тъй като ирландските войски били по-многобройни от тях и нападателите не получили
добра  подкрепа,  испанците  скоро  се  предали.  Междувременно,  много  по-важни  поражения  на
испанския  империализъм  се  случвали  навсякъде.  През  1594  холандците  започнали  да  навлизат  в
района на Карибско море и през 1595 започнали да колонизират Малайзия, Индонезия и Филипините.
Скоро  и  англичаните  направили  същото  в  островните  държави  в  Карибско  море.  Новият  Свят
престанал да е неоспоримо испански. Нито пък продължил да е неограничен източник на сребро.
Разходите за изкопаването му в мините нараснали много, защото се оказало, че е нужно да се работи в
по-дълбоки галерии. Освен това, в Северна и Южна Америка  започнало рязко да спада търсенето на
стоки, произведени в Испания. Причината за това била, че испанските колонисти в американските
държави пресъздали там испанската икономика. Сега те произвеждали собствено жито, вино, зехтин и
лошокачествени вълнени платове, които били равностойни на същите  стоки, които преди внасяли от
Испания.  Испанските  търговци,  които в  продължение  на  дълги години богатеели от  търговията  с
американските колонии скоро установили, че няма на кого да продават стоките си. „Стоките, които
испанците произвеждали вече не били търсени в Америка; а стоките, които Америка искала да внася,
не се произвеждали в Испания.“

Започвайки  от  1590-те,  Испания  ставала  все  по-малко  важна  за  икономиката  на  своите
американски колонии, а холандските и английските натрапници ставали все по-активни. Разбира се,
испанската империя не е рухнала изведнъж, нито пък  престанала да се сражава. През 1590 и през
следващата  година  имперските  войски  в  Холандия  тръгнали  на  юг  и  воювали  неуспешно  с
французите. А скоро същите тези северни армии били забъркани в Тридесет годишната война. Но
новините,  както икономическите,  така  и  военните  били лоши.  През  1596 империята  още веднъж
обявила банкрут, след това направила това отново през 1607, 1627, 1647 и 1653. През 1638 французите
завзели крепостта при Бризач край Рейн и така затворили „испанския път“ от Италия до Холандия.
След това испанските войски и доставките можели да стигат до Холандия единствено по море, където
били обект на нападения както от английските, така и от холандските военни кораби.

По това време тенденцията толкова необратимо променила посоката си, че хората започнали да
публикуват трактати, с които обяснявали причините за упадъка на Испания. Но западала Испанската
империя, а не самата Испания, която никога не е била във възход. Както обяснява Дъглас Норт в една
книга,  която  му  помогнала  да  спечели  Нобелова  награда  за  икономика:  „Испанската  икономика
останала средновековна през времето на нейните претенции за политическо господство. Там, където
тя е запазвала политическата си власт, както това се случило в Испанска Холандия, икономиката в
тази област увяхвала.“

ФРАНЦИЯ: ДАНЪЦИ, РЕГУЛИРАНЕ И ЗАСТОЙ
Франция също била относително неразвита страна. След причиняващите разделения травми от

Стогодишната война се появил високо централизиран и авторитарен режим. Това ново управление,
което историците предпочитат да наричат „Стария режим,“ скоро създал една изумително голяма и
безскрупулна бюрокрация. Кралят притежавал неограничена власт да налага данъци, които въобще не
били  контролирани  от  парламента.  Както  би  могло  да  се  очаква,  данъците,  с  които  се  облагали
земеделието и търговията скоро достигнали до осакатяващи нива. В допълнение, държавата работела
съвместно с гилдиите с  цел дотолкова силно да регулира промишлеността и нововъведенията,  че
капитализма едва съществувал.

Създаване на авторитарна държавата
Подобно на Испания, като държава Франция била създадена наскоро. В продължение на векове

значителна част от нейната територия принадлежала на английската корона, а останалата част била
разделена между многобройни, относително независими съставни части. През 1453, когато завършила
Стогодишната  война,  не  повече от 50% от нейната  територия  се  намирала под властта на краля.
Големи херцогства като Бургундия, Бретан, Прованс и огромното херцогство Бурбонас в централната
част на Франция, заедно с многобройни по-малки райони, се намирали извън френското кралство.
Започвайки от 1461, по време на управлението на трима френски крале Луй XI, Чарлз VIII и  Луй XII,
били нужни повече от 50 години, за да се обединят всички тези съставни части. Но както може да се
предположи, преобладавал доста силен местен патриотизъм, както и употребата на местни диалекти и
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даже  езици.  От  една  страна  това  създавало  някои  политически  проблеми,  но  от  друга  страна
увеличило  много  властта  на  централизираната  държава,  чрез  разсейването  на  властта  на
представителните  органи  за  управление.  Започвайки  от  началото  на  10-я  век,  често  пъти
националното събрание играело важна роля в живота на Франция. През 987 Хю Капет бил избран за
крал от това събрание, чийто членове били представители на трите съсловия във френското общество
–  благородниците,  служителите  на  църквата  и  всички  останали.  През  1302  това  събрание  било
наречено Estates-General (еstate – съсловие). Въпреки, че  Estates-General играло важна роля за слагане
на края на Стогодишната война, скоро след това то станало непотребно. Луй XI го свикал да се събере
само веднъж, през 1468. Отново то се събрало през 1483, за да поздрави детето-крал Чарлз VIII. След
това то не се събирало отново чак до 1560. Тъй като следващото му събиране било през 1614,  Estates-
General  било безславно разпуснато и не събрало отново до 1789, когато в последната минута бил
направен опит да се предотврати Френската революция.

Не  само  кралят  е  бил  причината  за  редките  събирания  на  Estates-General.  Винаги  е  имало
съпротива срещу подкрепата на национално събрание на цяла Франция, не само от страна на краля,
но даже още по-енергична е била съпротивата от хората, които са имали качествата да участват в
такова събрание. Тъй като Франция с голяма преднина била държавата с най-голяма територия сред
западноевропейските  държави,  мнозина  от  членовете  на   Estates-General  възразявали,  че  живеят
твърде далече и че е твърде скъпо да идват в столицата на събрания, особено като се има предвид, че
техните местни проблеми винаги били пренебрегвани от огромното мнозинство от живеещите на
други  места,  с  които  ги  свързвали  малко  общи  неща.  Като  реакция  на  това,  френските  крале
започнали да общуват директно с малките провинциални събрания и престанали да се опитват да
поддържат общонационално събрание. Разбира се, всяко от тези малки провинциални събрания били
в много слаба позиция в сравнение с краля. Поради това, властта на държавата на практика не била
подлагана на никакъв контрол. Нещо повече, както се изразявал пределно искрено Луй XIV,  кралят
бил държавата. (“L’état, c’est moi” - „Лета се моа“ – „Държавата – това съм аз.“)  Но най-значимата
черта на абсолютистката държава е била способността на краля да налага данъци, без да ги съгласува
с никого. 

Данъци
След като абсолютистката държава била установена, данъците във Франция станали извънредно

високи, както винаги се случва, когато тези, които определят размерите на данъците са основните
получатели на парите, събрани чрез данъците. Но въпреки това, хазната на краля все повече и повече
затъвала  в  дългове.  Даже  когато  данъците  достигнали  до  своя  максимум и  чрез  тях  годишно се
събирали по 200 млн. ливри, дългът на краля възлизал на 2 млрд. ливри. Една от причините за това
била, че Франция изразходвала огромни суми за поддържане на своите въоръжени сили – въпреки че
тези разходи биха могли да бъдат намалени значително, ако кралят упорито и постоянно не водел
неуспешни войни за завземане на чужди територии. Но, както изглежда, че е неизбежно при всяко
деспотично  управление,  огромна  годишна  сума  се  харчела  и  за  издръжка  на  живота  в  двореца.
Пресметнато е, че по времето на управлението на Луй XVI поне 6 % от всички доходи на държавата
са били изразходвани от блестящият и екстравагантен кралски двор във Версай. Още по-голяма част
от парите, събрани чрез данъците, били изразходвани за поддържането на огромна и непродуктивна
йерархия  от  роднини  и  близки  приятели  и  вероятно  още  по-голяма  част  е  била  изяждана  от
корумпираните  държавни служители.  Кардинал Ришельо бил известен с  това,  че  фактически той
управлявал Франция по времена царуването на Луй XIII и че успял да оцелее въпреки многократните
заговори за убийството му. Но може би той заслужава да е още по-прочут заради великолепния си
талант за корупция, което го направило много по-богат даже от краля. Неговият наследник Кардинал
Мазарини станал даже още по-богат.

Основният френски данък е бил данъкът върху собствеността,  който е бил известен с името
taille.  Той  бил  бъркотия  от  непоследователност,  несъвместимост  и  изключения.  Църковните
служители и благородниците не плащали данък за земята, която притежават. Селата плащали като
една  общност  и  често  пъти  определянето  на  данъка,  който  трябвало  да  платят  било  „спомен  от
отдавна отминали времена,“ без да се държи сметка дали тяхното население се е увеличило или е
намаляло. Освен това, във Франция имало данъци, с които се облагали цяла поредица от стоки, като
сред тях най-голям доход за държавата носели: солта, виното, ликьорите, тютюна, свещите и сапуна.
Накрая,  французите  плащали  и  данък,  събиран  от  всеки  човек,  който  бил  известен  с  името
„капитейшън“ (произлиза от „капита“ - глава), като големината на дължимата сума се определяла в
зависимост от това в коя от 22-те групи на общественото положение попадал всеки човек. В началото,
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както и при данъка  taille,  църковните служители и благородниците били изключени и не плащали
този данък. Това се променило на 18.01.1695 със следното официално съобщение: „Никой от нашите
поданици, независимо от неговото качество или състояние, няма да бъде изключван от плащането на
данъка капитейшън.“ 

След тази дата „църковните служители, благородниците, държавните служители и жителите на
привилегированите  градове...  се  присъединили  към  масата  от  селяните  в  плащането  на  преките
данъци.“ От днешна гледна точка това решение изглежда, че е справедливо, но по онова време елитът
е счел, че то е крайно несправедливо и това мотивирало благородниците да подкрепят призивите за
политически промени в държавата, които несъзнателно подпомогнали избухването на революцията. 

Смазващият  товар  на  данъците  причинил  страшни размествания  на  пластовете  и  появата  на
вредни  тактики  в  живота  на  французите.  Това  е  било  най-очевидно  сред  селяните.  Поради
отрицателните стимули, които им налагали данъците, те не само се задоволявали с ниското ниво на
производителността, но се престрували, че са много по-бедни, отколкото всъщност са били. За да
поддържат  тази  претенция,  френските  селяни  не  инвестирали  във  видими  доказателства  за
повишената им производителност (и на забогатяването им). Адам Смит казал, че поради данъците,
френския  фермер  се  страхувал  да  има  добри  коне  или  волове  и  поради  това  полагал  усилия  да
обработва земята си с най-неугледните и похабени инструменти. За разлика от него, след като посетил
Англия и после се върнал във Франция, Волтер изразил изненадата си, че английския селянин не се
страхува  да  увеличава  броя  на  добитъка  си  или  да  покрие  покрива  си  с  керемиди,  за  да  не  би
следващата година размерът на данъка му да се увеличи.

Въпреки,  че  почти  всеки  човек  във  Франция  бил  прекомерно  облаган  с  данъци,  най-
унищожителните  ефекти  върху  френската  промишленост  и  търговия  не  са  били  причинявани  от
самите данъци, а от продажбата на „привилегии.“ Почти всичко е била забранено освен това нещо, за
което човек имал документ, че има кралско позволение да го извършва. Например, някой човек искал
да  започне да копае  някакви полезни изкопаеми.  Кралят твърдял,  че са  негови всички права  над
всички минерали, които се намират под повърхността на земята, независимо от това кой е собственик
на повърхността на земята.  (Коментар:  У нас и сега  държавата предявява  същите претенции.  Д.  Пр.)
Следователно, за се занимава с добив на полезни изкопаеми, във Франция е нужно да се купи кралско
позволение. Още по-изумително е, че след като е купила такова позволение, фирмата за добив на
полезни изкопаеми може да започне да търси тези изкопаеми върху територия, която е собственост на
който и да е и ако намери такова находище, тя може да започне да го разкопава и експлоатира, без да
плаща нищо на собственика на земята, нито пък да спазва каквито и да е ограничения в достъпа си до
находището. 

Ясно е, че правото на частна собственост е било много проблематично нещо във Франция. Или
да кажем, някой пожелаел да внесе някаква хранителна подправка и да я продава във Франция. Той е
трябвало да купи специално разрешение от краля и да използва за транспортирането му само кораби,
които са лицензирани от краля да извършват такива превози. Въпреки че понякога короната продавала
многократно  използвани  разрешителни  за  извършване  на  някои  конкретни  търговски  дейности,
основно правило за френската търговия е било да се купи от короната някакъв монопол. След като
купи такъв лиценз,  човек е  трябвало да разполага с достатъчно пари,  за  да покрие разходите по
стартирането на бизнеса и за оперативните разходи на конкретното бизнес начинание и разбира се, да
разполага  с  хора,  които  имат  близки  връзки  с  държавата,  което  е  значително  предимство  при
придобиването на желания лиценз. Вследствие на това, аристокрацията господствала във френската
промишленост. През 1771 от 601 инвеститори в металната индустрия, 305 били благородници, а 55
били църковни служители. Поради ограниченията на кралските лицензии, които често пъти създавали
монопол, съществувала слаба конкуренция в търговията и промишлеността вътре в страната, и слаба
конкуренция от страна на чуждестранни фирми, тъй като почти всички френски стоки се продавали
на вътрешния пазар, а високите вносни мита защитавали местните производители от конкуренцията
на вносните стоки.  (Коментар: Нали чувате и сега у нас призивите „Купувайте българските стоки.“ Този призив е

вреден, защото задушава конкуренцията. Д. Пр.) Държавата предпочитала монополите, защото било проста
работа да се продаде едно монополен лиценз за извършване на някаква дейност и след това да се
събират ежегодно едни и същи такси; много по-трудно е да се определят кои дейности на дадена
фирма ще бъдат облагани с данъци, да се определи нивото на данъците и след това да се събират тези
данъци от огромен брой фирми. Освен това, държавата почти винаги заемала страната на гилдиите
във всеки спор, защото те били доходен и редовен източник на доходи от ежегодните лицензионни
такси и от продажбата на гилдиите на чиновнически услуги, а и защото е било много по-лесно да се
обложи  всяка  гилдия  с  годишна  такса,  изчислена  въз  основа  на  броя  на  членовете  на  гилдията,
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отколкото да се  облага с  данък всяка  работилница  или всеки член на  гилдията  на  някаква  друга
основа. По същият начин, вместо да се опитва да налага данък върху чиновниците, които неизменно
намирали начин да избягват плащането на този данък,  държавата се задоволявала с това просто за
продава всички тези длъжности.

Бюрокрация
Преди  революцията  от  1789  Франция  имала  огромна  бюрокрация.  Някои  постове  в

бюрокрацията  притежавали  огромна власт  и  важност.  Други  постове  били  безполезни  и  не  били
свързани с никакви задължения. Но според историците, всички тези постове били свързани с подкупи
и корупция, защото всички те се продавали – всички чиновници купували от своите предшественици
постовете,  на  които били назначавани.  Освен това,  от  всеки държавен служител се  изисквало  да
плаща на държавата годишна такса, която се определяла въз основа на декларираният годишен доход
за съответната длъжност (който основно идвал от таксите, които съответния чиновник събирал от
населението). Всеизвестно било, че данните в тези декларации за годишния доход са силно намалени.
Въпреки това, в навечерието на Френската революция във Франция имало десетки хиляди продавани
чиновнически  длъжности,  вероятно  общият  им  брой  е  достигал  до  2-3  %  от  броя  на  мъжкото
население.  Повечето  от  тези  хора  не  работели  нищо.  А  повечето  от  останалите  помагали  за
задръстването и за погрешното насочване на държавната машина.

Законният  доход  от  продаваните  чиновнически  служби  е  бил  доста  скромен,  като  се  вземе
предвид  цената  им.  Някои от  най-доходоносните  постове  осигурявали до 5  % годишен доход от
парите, инвестирани за тяхното купуване, а повечето от тях – около 1-2 % и много хора купували
чиновническата служба, знаейки пределно добре, че ще загубят пари от тази сделка. Тогава кое е това
нещо, което ги е правело да са привлекателни?  Общественото положение! Френското общество е
било обхванато от манията за престиж. За да се ползват от престижа, че са държавни служители,
много хора се задоволявали да чакат дълго време за възстановяване на парите, платени за държавния
пост  или  даже  да  загубят  вложените  пари.  Следствие  от  това  било  недоброто  управление  на
държавата. Много от чиновниците изпълнявали много нехайно задълженията си. Мнозина работели
единствено за изгодата на приятелите си или на по-могъщите. И точно така, както и техните постове
се продавали, така се продавали и те самите.

Непреклонните гилдии
В  продължение  на  поколения  е  било  известно,  че  непреклонните  гилдии  задушавали

капитализма в някои части на Европа, особено във Франция. Тогава, в средата на 20-я век, вредните
ефекти от гилдиите върху капитализма били възприемани като нещо, което е добро. Марксистките
учени и многобройните им симпатизанти подчертавали, че гилдиите представлявали ранна форма на
профсъюзите,  които  били  създадени  за  защита  на  членовете  им  от  експлоатацията  на  лакомите
капиталисти  или  от  недостатъчното  заплащане  или  от  уволнение,  поради  внедряването  на  нови
методи за работа. Възприемало се като истина, че правилата на гилдиите защитават обществото от
некачествени  стоки  –  всеки  считал,  че  чрез  традиционните  ръчни  методи  се  създава  по-добро
качество, отколкото може да се постигне чрез машинното производство или чрез поточните линии.
Стигнало се дотам са се твърди, че ако придържането към ръчните методи на работа спъват възхода
на капиталистическите индустрии, толкова по-добре, защото всеки знаел, че капиталистите са врагове
на социалната справедливост.

По някакъв начин се считало, че не е важен факта, че свободни и независими профсъюзи има
единствено в  капиталистическите  общества.  Нито пък  често  се  споменавало,  че  едно от  първите
неща, които са извършили френските революционери е било да разтурят всички гилдии или че в
СССР истинските профсъюзи са били незаконни. Нито пък тези учени схващат, че чрез старомодните
ръчни методи на работа обикновено се произвеждат некачествени стоки и че правилата на гилдиите
експлоатират  всеки друг в  обществото,  като  налагат  изкуствено високи цени и непроизводителна
икономика. За щастие, реалността си каза думата и фантазиите за ролята на гилдиите като мотори на
социалната справедливост до голяма степен изчезнаха от сцената. Като правило, гилдиите често пъти
обслужвали интересите на работниците и понякога им помагали да се противопоставят на деспотите
и олигарсите, но в същото време и най-малкото в същата степен гилдиите често пъти вървели ръка за
ръка с потискащата държава и играели ролята на прегради пред свободата и  търговията. 

Със  сигурност  точно  това  се  е  случило  във  Франция  преди  Революцията.  Подкрепяни  от
длъжностни лица от индустрията, (които купили постовете си от държавата така, както и лидерите на
гилдиите),  френските  гилдии  наложили  извънредно  подробни  ограничения  за  всяка  част  от
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производствените процеси и на управлението. Например, за боядисването на платове във Франция
имало 317 правила. По време на производствения процес, боядисването на всеки плат се проверявало
многократно от служители на гилдиите. Нещо повече, правилата на гилдията, подсилени от кралски
укази,  обезкуражавали  нововъведенията  и  изобретенията  -  „нововъведенията  бяха  задушавани
навсякъде или бяха забраняван чрез най-подробно описание на производствения процес,  което не
разрешаваше  отклонения  от  обичайната  технология.“  Например,  точно  така,  както  гилдиите  в
текстилната  промишленост  във  Венеция  бяха  забранили  възприемането  на  английският  метод  за
боядисване на платовете, по същият начин този метод бил забранен и във Франция.

Освен  това,  правилата  на  гилдиите  ограничавали  фирмите,  с  цел  да  бъдат  много  малки.
Например, фирма за тъкане на платове не можела да притежава повече от 6 тъкачни стана. Чрез това
ограничение   не  се  позволявало  по-предприемчивите  производители  да  придобият  твърде  голям
контрол в производството на платове,  тъй като твърде малките фирми не били в състояние да се
стремят към нововъведения, за които ще трябва да се направят големи инвестиции. На практика там,
където гилдиите били силни, както е било във Франция, работниците били наемани от гилдията, а не
от фирмата.  През 1751,  когато един предприемач в Лил се опитал да наеме директно работници,
градският съвет му забранил, постановявайки, че „в Лил никога не е било разрешавано фирмите да
имат  работници,  които  да  работят  под  техен  пряк  контрол  и  за  фирмите.  Правото  да  наемат
работници винаги е  принадлежало на  гилдията.“  Тази практика,  както тогава,  така  и  сега,  прави
трудно,  ако  въобще  е  възможно,  някоя  фирма  да  уволни  ненадеждни  или  нископроизводителни
работници  или  да  предложи  по-високо  заплащане  на  високопроизводителните  работници.
Договаряйки се тайно с държавата, гилдиите често пъти определяли цените, на които задължително
трябвало да се продават стоките, запазвайки ги твърде високи, с цел да улесни наличието на високи
заплати и на високи данъци, без въобще да се съобразяват с силите, действащи на пазара. Тези и
други  подобни  практики  помогнали  за  унищожаването  на  капитализма  във  Венеция,  както  и  не
допуснали във Франция да се появят всички други форми, освен най-първичния капитализъм.

Френски „капитализъм“
Капитализмът се основава върху три неща: гарантирани права на частната собственост, свободни

пазари  и  свободна  работна  сила.  Във  Франция  имало  значителен  недостиг  на  тези  трите  неща.
Държавата считала,  че  правото за  собственост е привилегия,  която трябва да бъде продавана или
пренебрегвана.  Пазарите  били  толкова  силно  ограничени  от  кралските  регулации  и  лицензии,  че
фирмите не можели свободно да се движат в областите, където виждали, че има изгодни шансове за
печалба. Продажбата на монополи затваряла много пазари и премахвала инициативите за по-голяма
производителност  или  за  по-упорита  работа.  А  властта  на  гилдиите  до  много  голяма  степен
ограничавала свободата на работната сила: било много трудно както на отделните хора да  търсят
нови възможности, така и на фирмите да предлагат такива възможности. В преобладаващата си част
френската  търговска  и  индустриална  икономика  се  състояла  от  лицензирани  фирми,  които  били
ограничени до определени пазари,  липсвала гаранция,  че държавата няма да отнеме която и да е
фирма от собствениците й, а работниците не били наемани от фирмата, а от гилдията. В тези условия
е даже изненадващо, че във Франция въобще може да се открие някаква следа от капитализъм.

Въпреки,  че  е  имало  някакво  подобие  на  разумни  фирми,  особено  в  минното  дело  и  в
металургията, френската търговия била осакатена чрез класическата икономическа слабост на всички
деспотични режими: че на богатството не се гледа като на инструмент, а като на видима демонстрация
за превъзходство. Точно така, както френските инвеститори жадно купували блестящи офиси, без да
имат никакъв доход или реална работа и задължения, по същия начин те не желаели да инвестират в
търговски или индустриални начинания,  защото считали,  че  тези  неща са  под достойнството им.
Повечето от хората, които инвестирали в такива начинания, едва можели да дочакат първия възможен
момент, за да вземат обратно парите си и да ги вложат в нещо, което се считало достойно за уважение:
купуване на земя, някаква градска къща или апартамент, да купят държавна служба или държавни
акции, които давали ежегодна рента, независимо от факта, че възвращаемостта на тези инвестиции е
била изключително ниска (често пъти около 1%, рядко пъти – до 5%).

Но тези инвестиции не били свързани с никакъв риск. Във Франция аристокрацията определяла
кои инвестиции са уважавани и кои – не. Другите хора приемали нейното определение, защото те
лакомо се стремели да имат обществено положение и били лишени от възможността да избират, а
можели  само  да  играят  играта  като  онези,  които  вече  имали  високо  обществено  положение,
определено от правилата. Поради това те с готовност купували земя и се задоволявали да получават
възвращаемост от по-малко от 2%, вместо да печелят 5% или повече, ако инвестират в търговията.
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Онези,  които  притежавали  земя  или  градска  собственост,  не  само  плащали данъци  по облекчена
скала, но се ползвали с уважение в обществото, че са „някой,“ въпреки че те не били благородници.
През 1756 Абат Койер написал печално: „Търговецът разбира, че в кариерата му няма никаква блясък
и ако иска да има успех в това, което във Франция се нарича „да бъдеш нещо,“ той ще трябва да
престане да се занимава с търговия. Това причинява голяма вреда. За да бъде „нещо,“ голяма част от
аристокрацията си остава „нищо.““

Предпочитаното  обществено  положение  било  човека  да  живее  от  рента,  която  му  плащат
арендаторите,  които обработват  земята  му.  А подходящия външен вид бил такъв,  че  когато  имал
нужда или желаел да има по-високи доходи, човекът не мислел как да повиши произведената реколта,
а  само  -  как  да  повиши  големината  на  получаваната  рента.  Не  е  чудно,  че  едно  внимателно
пресмятане, направено през 1788 от бащата на съвременната химия Антоан Ловоазие установило, че
английските ферми са около 3 пъти по-продуктивни от френските, защото френските фермери много
рядко реинвестирали печалбите си за внедряване на нововъведения и подобрения във фермите си.

Същата липса на реинвестиране спъвала и френската промишленост. Огромните суми, които би
трябвало  да  бъдат  реинвестирани  в  която  и  да  е  наистина  капиталистическа  икономика,  били
изразходвани или отклонявани за типично аристократични форми на богатство, тъй като основният
мотив за хората, които придобили богатството, е бил те да живеят като благородници. Вебер е бил
прав, когато е казал, че на Франция й липсва духът на капитализма. И наистина, превръщането на
търговският капитал в инвестиции толкова много противоречало на общоприетия стремеж към по-
високо обществено положение, че в навечерието на Революцията 80% от богатството във Франция
било инвестирано в земя,  сгради и купени държавни служби, а не в търговия или в промишлено
производство. Разбира се, във Франция е имало някакви индустрии, въпреки че те били достатъчно
малко  на  брой,  поради  което  Джордж  Тейлър  основателно  твърдял,  че  когато  авторите  давали
примери за такива индустрии, винаги споменавали едни и същи отрасли на промишлеността. Нито
пък  повечето  от  тези  отрасли,  които  били  посочвани  като  примери,  били  от  голямо  значение.
Металообработването винаги се е цитирало като водещ отрасъл на френската промишленост през
тази епоха, но данните показват, че „обемът на произведената продукция е бил малък, разпръснат
между многобройни малки производители, лошокачествен и много скъп, и нито едно от тези изделия
не е било направено от истинска стомана.“

Сравнена  с  Англия,  с  Холандия  и  даже  с  дълго  страдалите  италиански  градове-държави,
френската промишленост била малка, изостанала и непривлекателна. Същото може да се каже и за
френския капитализъм и то – поради същите причини. 

Логично  възниква  въпросът,  кога  е  възникнала  съвременна  Франция?  Това  не  е  резултат  от
Революцията, която заменила една тирания с друга. Нито от времето на Наполеон, друг тиран, който
превърнал  цяло  поколение  французи  в  инвалиди  от  войните.  Иронията  се  състои  в  това,  че
съвременна  Франция  е  възникнала  от  нейните  слаби  и  нестабилни  правителства  в  епохата  след
Наполеон  и  от  това,  че  тя  е  била  почти  от  всички  страни  заобиколена  от  бурно  развиващи  се
капиталистически икономики – особено от север, където една нова и заплашителна Велика Сила била
образувана  от  архипелага  на  германските  княжества.  Най-накрая  амбициозните  френски
предприемачи спечелили свободата, от която се нуждаели, за да станат истински капиталисти.

Не  католицизма,  а  тиранията  е  попречила  на  капитализма  във  Франция  и  Испания,  и  го  е
потиснала в Италия и в южната част на Холандия. Иронично е това, че вероятно нито един монарх от
историята на човечеството не е бил по-добросъвестен, по-искрен и по-трудолюбив от Чарлз  V и от
неговият син Филип ІІ. Двамата изградили Испанската империя и общо я управлявали в продължение
на повече от 80 години. Почти ежедневно те ставали рано и работели усърдно за управлението на
разрастващото си владение. Ако бяха пройдохи или плейбои, те може би щяха да причинят много по-
малки  вреди  на  икономиката,  която  управлявали.  (Коментар:  Айнщайн  казал:  „Имам  три  вида
помощници. Едните са мързеливи и не разбират това, което правят - те са най-безвредни. Другите  разбират
това, което правят и са трудолюбиви – те най-рядко се срещат. Третите не разбират това, което правят и
са  трудолюбиви  –  те  са  най-опасни.“  Д.  Пр.)  В сравнение  с Чарлз  и Филип,  френските  крале  били
мързеливи и много по-малко искрени, но при тяхното управление по отношение на икономическия
прогрес Франция се развивала доста по-добре,  отколкото Испания.  Ето в това се състои великата
ирония: в условията на деспотично управление, необузданата корупция в управлението на държавата
предоставя  някакво  ниво  на  свобода,  която  липсва,  когато  управляват  искрени  и  самоотвержни
тирани.
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Глава 7

Феодализъм и капитализъм в Новия свят

       
Християнството: Две религиозни икономики

Поробващ монопол

Анти-реформаторски католицизъм

Мързеливи държавни църкви

Религия в свободния пазар

Свобода: образци за управление

Колонизиране

Колониално правителство и контрол

Независимост

Край на робството

Капитализъм

Индустрия и работна сила

Инвестиране в човешкия капитал

Протестантството в Латинска Америка: приспивателно или етика?

Не се изисква голяма проницателност за да си обясним защо ежегодно огромен брой имигранти
от Мексико  влизат в САЩ. Кой не би искал да избяга от угнетяващата бедност и да я замени с шанса
да участва в благоденствието в Северна Америка? Нито пък е нужна по-голяма проницателност за да
си обясним защо Новият Свят, разположен северно от Рио Гранде накрая затъмни даже Европа по
отношение на своята икономическа мощ, а през това време държавите, разположени южно от Рио
Гранде едва кретат:  защото Северна Америка беше създадена по образеца на Англия,  а  Латинска
Америка пресъздаде модела на Испания.

Повече от символично е, че територията, в която са се заселили първите английски преселници е
бил наречен Нова Англия, а първите испански колонии са били наречени с името Нова Испания. Като
британски  колонисти,  жителите  на  Северна  Америка  наследили  значителна  свобода  и
капиталистическа  икономика.  За  разлика  от  тях,  испанските  колонизатори  в  Латинска  Америка
наследили потиснически и нископродуктивен феодализъм. И двата континенти били колонизирани от
християни – католици на юг и предимно протестанти – на север. Но не религиозните различия са
били важни. Важно се оказало това, че католическата църква в Латинска Америка била слаба, както
политически, така и по отношение на подкрепата, която получавала от обществото, един факт, който
дълго време оставал затъмняван от факта на нейния продължителен статут на законен монополист. За
разлика от положението в Латинска Америка, значителният плурализъм, който се развил в Северна
Америка  и  конкуренцията  сред  различните  християнски  деноминации,  която  този  плурализъм
подхранвал,  създали несравнимо ниво на  индивидуална  религиозна  посветеност  и на  влияние  на
религията върху културата. Вместо да се осланят на подкрепата на държавата, всички конкуриращи се
деноминации в Северна Америка се научили да се държат на безопасна дистанция и да не стават
зависими от държавата, и всяка от тях направила огромни инвестиции в създаването и поддържането
на  независими  образователни  институции,  като  същевременно  проповядвали  добродетелите  на
честността, на упоритата работа, на пестеливостта и на самоувереността.

Странно е, че има огромен брой книги, посветени на различията на развитието на Северна и
Южна Америка, но се отделя много по-малко внимание на религията и на наследство на испанския
колониализъм,  отколкото  би  трябвало.  Авторите  от  Латинска  Америка  твърде  често  обвиняват
северноамериканския колониализъм за тежкото си положение и пренебрегват дълбоко вкорененото
религиозно, политическо и икономическо влияние на тяхното испанско наследство. Важни аспекти от
тази история все още не са разказани. 

Казването  на  това  ни  позволява  да  направим  разширено  и  повторно  дефиниране  на
доказателствата,  разгледани  в  предишните  глави:  че  християнската  вяра  в  прогреса  и  в  разума,
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съчетани с политическа свобода и с производителната енергия на капитализма, превърнаха колониите
в Северна Америка в един икономически гигант. Разбира се, Бразилия не е била испанска колония и е
била  подарена  на  Португалия  според  Договора  от  Тордесилас  (1494).  Но  Португалия  била
управлявана от Испания в продължение на почти цял век, след като испанските войски, водени от
Дукът  на  Алба  я  завладели  през  1580,  което  направило  испанският  крал  Филип  ІІ  да  бъде
едновременно с това и португалски крал Филип І (което е объркващо). Въпреки, че независимостта на
португалското кралство била възстановена през 1668, Португалия много приличала на Испания. И
двете  държави  били  феодални  католически  кралства,  и  двете  създали  феодални  и  католически
колонии. Поради това няма никаква нужда да третираме Бразилия като отделен случай.

Християнството: Две религиозни икономики
Религията не е само въпрос на лична посветеност, нито пък може да бъде разбрана напълно

разглеждайки отделните хора и тяхното членство в различни религиозни групи. Религията винаги е
вградена в  обществата  и до  голяма степен се  оформя от условията,  наложени от  държавата  като
задължителни за религиозно изразяване и организиране. За да бъде обхваната напълно тази реалност
е бил въведен терминът „религиозна икономика.“  В този термин са включени всички религиозни
дейности в дадено общество: „пазарът“ на настоящите и на потенциалните бъдещи последователи;
набор  от един и ли няколко религиозни организации, които се стремят да привлекат или да задържат
последователи; и религиозната култура, предлагана от тези организации. Тъй като във всяко общество
индивидуалните религиозни предпочитания винаги варират в широки граници и понеже нито една
„фирма“ не може да предложи едновременно както ревностен, така и небрежен религиозен „продукт,“
на техните собствени механизми е оставено да се съобразяват с „нормалното“ състояние, че всяка
религиозна икономика би трябвало да бъде „плурализъм“ (съжителство), в който набор от на пръв
поглед различаващи се религиозни фирми призовават различни сегменти от пазара. Но тъй като това
изисква наличието на високо ниво на религиозна свобода, нормалната религиозна икономика не е
типична, поне не що се отнася до монотеизма. Налице е обратното, религиозните икономики са били
изопачени  от  държавните  правила  и  поради това  има  или  наложена  една  монополна  фирма,  или
пазарът е ограничен чрез финансово подпомагане на една държавна църква и това затруднява другите
религиозни групи да  се  конкурират  с  нея.  (Коментар:  Както  е  и  Българската  православна  църква  в
България. Д. Пр.) Но в условията на монополизирана религиозна икономика  религията линее не само
защото  много  хора  се  чувстват  зле  обслужвани,  но  и  защото,  както  се  случва  и  в  търговията,
монополните религии стават мързеливи и неефективни. За разлика от тях, религията процъфтява в
условията на свободния пазар, където голям брой религиозни групи се състезават за последователите
и фирмите, на които им липсва енергия или не са харесвани, падат в канавката. Сега има огромен
брой изследвания и книги, които потвърждават тези заключения и никъде те не подхождат по-добре
на историческите данни, както е при сравненията между Северна Америка и Южна Америка. Тъй
като  заселването  на  европейските  колонисти  е  започнало  много  по-късно  в  Централна  и  Южна
Америка, отколкото в Северна Америка, историята започва с Католическата църква.

Поробващ монопол
Разискванията за църквата и държавата в капиталистическите страни обикновено подчертават

силата на църквата. Дават се примери с политически личности, прекланяли се пред епископи, които
подкрепяли авторитарните политики и феодалните структури в обществото.  Това е една фантазия,
популяризирана  от  историците-протестанти.  Папата  не  е  нахлувал  в  Испания,  нито  е  подлагал
Мадрид на грабеж. Точно обратното, през 16 век испанският крал Чарлз  V е нахлул в Италия  и е
ограбил Рим.  Много по-точна представа за съотношението на силите на църквата и държавата може
да бъде придобита от  изследването на връзките между Реформацията и кралския егоизъм, които
показват,  че  различните  крале  и  князе  са  оставали католици  или са  приемали  Протестантството.
Английският  крал  Хенри  VІІІ  пожънал  огромна  печалба  и  власт  чрез  изгонването  от  Англия  на
католическите  епископи  и  католическите  религиозни  ордени.  Същото  се  отнася  и  за  кралете  на
Норвегия и на Дания,  както и за  много германски князе.  Вместо да продължават да имат местни
епископи, които изпращат големи суми пари на папата и да позволяват на църквата да притежава
огромни територии в собствените им кралства,  за  които не плаща данъци,  ставайки протестанти,
кралете и князете можели да събират десятъци и чрез одържавяваното на църковните земи можели
значително да разширят собствените си владения, както и владенията на благородниците, които ги
подкрепяли. 
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Но други крале и князе спечелили много малко от това, че се присъединили към Реформацията,
защото вече се ползвали от много благоприятни условия, които били договорили с папата. Например,
през 1516 (една година преди Мартин Лутер да закове своите 95 тезиси на вратата на университетския
параклис във Витемберг, където преподавал като професор), Споразумение в Болоня, подписано от
Папа  Лъв  X  и  кралят  на  Франция  Франсис  І,  дало  на  краля  правото  да  назначава  всички  по-
високопоставени постове в католическата църква във Франция: 10-те архиепископи, 82-та епископи и
всичките приори и абати в стотиците манастири и абатства. Чрез тези назначения кралят получил
пълен контрол над църковната собственост и доходи. Оуен Чедуйк написал: „Когато кралят искал да
вземе парите на църквата, неговите методи даже не било нужно да са заобиколни.“

Въпреки това, испанският крал успял да сключи още по-благоприятна сделка с Ватикана. В края
на 15-я век, Фердинанд и Изабела придобили правото не само да правят всички важни назначения в
католическата църква в Испания, но и да изискват от църковните служители да плащат данъци както
за себе си, така и за църковната собственост. Нещо повече, испанците накарали папата да се съгласи,
че ще бъде незаконно да бъдат публикувани папските були и укази в Испания или обявленията за
придобиване на нови владения, без предварителното одобрение от краля. Подчиняването на църквата
на испанската кралска корона се засилило още повече по време на управлението на Чарлз V – между
другите неща, папата се съгласил да му позволи да взема 33% от десятъците, давани на църквата
(което се правело от всички жители в Испания без изключение, за разлика от многото хора, които
били освободени от плащането на данъци на краля.) 

Тези споразумения изиграли важна роля за запазването на католицизма в Испания и Франция, но
те  направили  църквата  относително  подвластна  на  държавата.  Скоро  това  довело  до  ужасни
последствия, когато папата поискал да предотврати навлизането на робството в Новия Свят. Спомнете
си, че в началото на 6-я век църквата започнала да се противопоставя на робството и че в края на 10-я
век тя успяла да премахне робството в повечето държави в Европа. После, през 1430-те, испанците
колонизирали Канарските острови и започнали да поробват местното население. Когато новината за
това  стигнала  до  папа  Еужени  ІV,  той веднага  издал  една  була,   Sicut  dudu.  В нея  папата  не  се
изразявал  дипломатично,  а  директно заплашил,  че ще прекъсне отношенията си с  всеки,  който в
рамките на 15 дни след получаването на неговата була не „възстанови предишна свобода на всеки
човек,  независимо от неговия  пол,  който живее в  така наречените  Канарски острови...  Тези  хора
трябва да са изцяло и завинаги свободни и трябва да им бъде позволено да си заминат без никакво
изискване да плащат някакви пари.“ Но тази була на папата била пренебрегната, както се случило и с
много други були, издадени от следващите двама папи.

С успешното нахлуване на испанците и португалците в Новия Свят, поробването на местното
население продължило и скоро се засилило чрез засилващият се огромен превоз с кораби на роби от
Африка. Някои от хората, занимаващи се с търговията с роби твърдели, че това не е нарушение на
ученията  на  църквата,  понеже  робите  не  били  „мислещи  същества,“  а  били  разновидност  на
„животните.“  Църквата никога не се съгласила с тези твърдения. През 1537 папа Павел ІІІ издал 3
були против робството в Новия Свят, (които доскоро били пренебрегвани от историците.) В първата
си була папата обявил, че „индианците наистина са хора“ и поради това „чрез нашата Апостолска
Власт (ние) постановяваме и обявяваме...че същите индианци и всички други хора – въпреки че те са
извън вярата – не трябва да бъдат лишавани от тяхната свобода или от техните притежания...и не
трябва да бъдат понижавани да бъдат роби и каквото и да се окаже противно на това, то трябва да
бъде  считано  за  невалидно  и  недействително.“  Във  втората  була  папата  обявява  наказанието  на
прекъсване на общуването с който и да е,  независимо от неговото „обществено положение,  пост,
състояние или ранг,“ който участва в поробването. Противопоставянето на църквата поставило край
на  очевидното  поробване  на  индианците,  въпреки  че  продължили  да  съществуват  многобройни
методи за тяхното експлоатиране.  Но булите на папата по никакъв начин не повлияли върху притока
на роби от Африка. Истина е, че в продължение на много години испанските колонии са изоставали
много от английските  и френските  колонии в  използването на  африкански роби – английските  и
френските колонии, разположени на островите бързо се превърнали в плантаторски икономики, които
разчитали изцяло на робския труд. Но това се дължало на разликата в икономическите методи, а не на
влиянието на религията -  когато броят на робите в  Новия Свят продължил да нараства,  църквата
продължила да препотвърждава своето несъгласие с робството. През 1639, по молба на йезуити от
Парагвай,  папа  Урбан  VIII  издал  була,  с  която  отново  потвърдил  наказанието  прекъсване  на
общуването с всички, които търгуват с роби или държат хора в робско положение.

Както булите на папа Павел ІІІ, така и противопоставянето на робството от страна на папа Урбан
не дали никакъв резултат и останали почти незабелязани. Позицията на Рим не била подкрепяна от
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много от местните епископи, които всички били назначавани от краля на Испания. Припомнете си
също, че е било незаконно да се публикуват булите против робството или каквито и да са твърдения
на папата, както в Испания, така и в испанските колонии в Новия Свят, ако те не са одобрени от краля,
а такова одобрение не е било дадено. Тъй като булата на Урбан VIII било незаконно да бъде прочетена
публично от йезуитите в Рио де Жанейро, последицата от това била, че тълпа нападнала и разграбила
техния местен колеж и наранила много от свещениците. В Сантос друга тълпа стъпкала йезуитския
Генерален  наместник,  когато  той  се  опитал  да  публикува  булата.  Тъй  като  продължавали  да  се
противопоставят на робството и изграждали забележително напредничави и успешни общности сред
индианците, през 1767 йезуитите били брутално прогонени от Новия Свят.

Въпреки  това,  епископите  в  Испанска  Америка  не  били  изцяло  без  никакво  влияние.  Чрез
подаване  на  молби  в  испанския  съд,  в  които  твърдели,  че  поробването   на  индианците  влиза  в
противоречие с усилието те да бъдат превърнати в християни, през 1542 епископите се сдобили с
„Нови закони,“ които забранявали поробването на индианците и има сведения, че тези закони най-
общо са били спазвани. След време, когато значителен брой африкански роби навлезли в испанските
колонии в Новия Свят, епископите успели да принудят испанския съд да приеме Código Negro Español
(Испанският закон за негрите), който много облекчил действителното положение на робите. Тези две
постъпки провокирали силни конфликти между гражданските и религиозните власти. Не забравяйте,
че въпреки че кралят е избирал кои епископи да назначи, той е можел да прави своя избор само от
една група отговарящи на изискванията номинирани католици, които били обучени и подбирани от
Ватикана.  И тъй като  били  назначавани  пожизнено,  често  пъти  епископите  надживявали техните
високопоставени  противници от  кралския  двор.  Но  те  никога  не  са  били толкова  могъщи,  колко
светските  управници.  Освен  това  за  нещастие,  реагирайки  на  Реформацията,  по  същото  време  в
католическата  църква  се  извършвали  значителни  промени,  които  я  направили  много  по-малко
благосклонна към прогреса и търговията.

Анти-реформаторски католицизъм
Скоро след като през 312 година римският император Константин станал християнин се оказало,

че  има две  католически църкви.  Преди покръстването на  Константин,  католическата  църква била
водена  от  посветени,  зле  платени  и  водещ  доста  аскетичен  живот  свещеници,  които  понякога
съзнателно  рискували  да  се  превърнат  в  мъченици  за  вярата.  Тази  група  и  нейните  наследници,
съставлявала „църквата на благочестието.“ Но когато Константин започнал да изсипва привилегии
и пари върху църквата, той прибързано и необмислено предизвика масов стремеж на синовете на
високопоставените  хора  да  стават  свещеници,  защото  сега  църковните  институции  придобили
значително политическо влияние. Скоро длъжностите в църквата, даже длъжността свещеник в малка
църква, се купували и продавали като инвестиции – за по-високопоставените длъжности често пъти
се  плащали  огромни  парични  суми.  Тази  нова  църковна  йерархия  сформирала  „църквата  на
властта.“  Както  беше  казано  в  гл.  2,  църковни  служители,  състоящи  се  от  „инвеститори“  е
неправдоподобно  да  бъдат  враждебни  към  търговията  и  по  време  на  създаването  и  възхода  на
капитализма, църквата на властта е трасирала пътя за приспособяване на традиционните аскетични
религиозни предпочитания към икономическите реалности. Казано с други думи, ако по онова време
имаше господстващо положение „  църквата на благочестието,  “ християнството вероятно щеше да  
продължава  да  осъжда лихварството и  да  се  противопоставя  на  печалбата  и  най-общо казано  на
материализма, точно така, както исляма продължава да прави това. 

Жестоките  удари,  нанасяни  от  бързото  разпространяване  на  Реформацията  дезорганизирали
католическата  църква  дотолкова,  че  по  време  на  Съвета  в  Трент  (1562-63)  „църквата  на
благочестието“  успяла  да  заеме  отново  водещата  позиция.  Бил  сложен  край  на  продаването  и
купуването на църковни длъжности и били извършени много достойни реформи, включително била
създадена обширна мрежа от семинарии за правилно обучение на свещениците.  Но имало и една
тъмна  страна.  Анти-реформаторската  църква  демонстрирала  една  анти-интелектуална  склонност,
която в продължение на дълги години била отклонявана от „църквата на властта.“

Нови тревожни сигнали за ереси накарали църквата да потиска начетеността и по този начин
създала условия за погрешните схващания, че църквата се противопоставя на науката. Нещо повече,
подобно на своите колеги от Пуританското Протестантство, свещениците в католическата църква на
благочестието  били  много  противоречиви  относно  богатството  и  били  много  подозрителни  към
търговията.  По  същият  начин,  по  който  пуританският  теолог  казвал,  че  презира  амбицията  и
заклеймява алчността, така и аскетичната фракция в католическата църква, която сега управлявала,
изпитвала дълбоко презрение към прогреса и модерността. Много по-добре било хората да си остават
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във фермите и в селата, и да живеят прост, смирен и благочестив живот. Иронията се състои в това, че
едновременно  с  възстановяването  на  изгубените  добродетели  на  църквата,  лидерите  на  анти-
реформацията  възстановили и  вярата,  която най-добре  подхождала  на  отдавна  отминалото време,
вяра, която била съвместима с командната икономика, но била напълно несъвместима с демокрацията,
а да не говорим за капитализма. Точно тази църква преобладавала в Южна Европа и в колониите в
Новия Свят. И точно от тези източници дойде скорошният израз, използван от лидерите на някои
Латиноамерикански църкви на погрешно насочен антикапитализъм и за  левичарските фантазии за
„освобождаваща  теология.“  (Коментар:  Движение  в  латиноамериканските  католически  църкви,  което
твърди, че християнството е религия на бедните и че бедните хора са привилегирован канал за Божията
милост. Това движение е наричано с името „Християнизиран марксизъм.“ Д. Пр.)

Мързеливи държавни църкви
Придържайки се към действащите споразумения с Испания и Франция, църквата се отказала от

значителна част от своя контрол над дейността си в Новия Свят. В испанските колонии кралят на
Испания  не  само  назначавал  всички  епископи,  но  държавата  и  нейните  служители  определяли
създаването на нови епархии и определяли техните граници. В замяна на това държавата обявила за
незаконни  всички  други  религии,  освен  римокатолическата  църква.  Освен  това,  държавата  поела
задължението да събира десятъка, 10% религиозен данък върху дохода. От една страна епископите
харесвали тази договореност,  защото държавата притежавала властта да събира данъка много по-
ефикасно,  отколкото  биха  могли  да  направят  това  свещениците.  Но  от  друга  страна,  държавното
събиране на десятъка принудило епископите да настояват постоянно да им бъде предаван пълния
размер  на  техния  дял,  тъй  като  „неизбежно  държавните  служители,  които  събирали  десятъка,
задържали част от парите, които трябвало да предадат на църквата.“

Въпреки това, условията, в които се намирали църквите в испанските колонии в Новия Свят
били прекомерно комфортни. Тъй като получавала пари от десятъка, от доста завещания, дарявали й
огромни територии земя, от доходите от земеделските й стопанства, католическата църква станала
много богата.  И както било в средновековна Европа,  и тук църквата се отличавала с превъзходно
дългосрочно планиране  и  с  умело управление.  Поради това  в  края  на  16-я  век  църквата  станала
господстваща икономическа сила в колониалното общество. В края на 17-я век в Перу едва ли е имало
даже един чифлик, независимо от неговия размер, което да не принадлежало изцяло или отчасти на
църковните  служители.  В  Лима  от  съществуващите  тогава  2806  жилища,  1135  принадлежали  на
католическата църква и на религиозни ордени, на манастири или да са завещани на тях. В същото
време в огромната колония, наречена Нова Испания,  църквата притежавала половината от всички
недвижими имоти, както в провинцията, така и в градовете, включително и 66% от жилищата в град
Мексико.

Но въпреки своето огромно богатство, църквата в Латинска Америка била бедна от гледна точка
на  обществената  подкрепа.  Защото,  както  много  ясно  е  разбрал  това  Адам  Смит,  църковните
организации не са имунизирани срещу дефектите, които скоро обхващат всички монополи. Поради
това,  когато  са  напълно  подпомагани  от  държавата,  църковните  служители  уповават  на  своите
гарантирани  доходи  и  се  отдават  на   мързел  и  безделие,  като  пренебрегват  задължението  си  за
подклаждат огъня на вярата и на посветеността сред населението. И точно това се случило в Латинска
Америка. Като монополна църква, наложена от държавата, католическата йерархия се задоволявала да
твърди, че всеки човек е член на църквата, но в същото време правела малки усилия действително да
предизвика  активно  участие  на  миряните.  Въпреки  илюзорната  вяра,  която  продължила  векове,
Латинска Америка не станала „католически континент.“ На много места хората даже не били чували
за  Христос –  местните  вярвания  продължавали  да  съществуват  и  пътешествениците  често  пъти
съобщавали, че има огромни територии, в които даже няма свещеници.

Тази ситуация остава истина даже за днешното време, въпреки скорошното появяване на по-
енергичен католицизъм в Латинска Америка.  Например, през 1995 беше съобщено, че в някои от
страните в Латинска Америка един свещеник обслужва както следва: в Гватемала – 29 735 вярващи, в
Боливия – 20 552, в Бразилия – 17 835 (за сравнение – 1 822 в САЩ и 1 956 в Канада). Разбира се, тези
данни са неточни. Вярно е, че броят на свещениците във всяка страна се знае и е съобщен точно, но
броят на католиците, съобщаван за която и да е Латиноамериканска страна, е абсурдно преувеличен.
Практиката е била такава, че когато са се изчислявал броя на католиците, местните служители на
църквата  не  обръщали  внимание  на  броя  на  хората,  които  посещават  църквата,  нито  даже  на
статистиката за кръстените хора. Те просто изваждали една малка част от общия брой на населението,
а за останалата част твърдели, че те са членове на църквата. 
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Доскоро такива официални публикации, като например „Католически Алманах“ съобщаваха, че
повече от 95% от населението на повечето от латиноамериканските страни са католици. Но липсата на
местни свещеници силно свидетелства  за  обратното.  Истината е,  че  общото ниво на католическа
посветеност не е достатъчно, за да мотивира много хора да станат свещеници. Даже днес значителен
брой от  свещениците  в  Латинска  Америка  са  чужденци –  87% в  Мексико и Гватемала,  75% във
Венесуела и 55% в Чили. За сравнение, само 12% от католическите свещеници в Индия са чужденци.
Тези малки бройки на свещениците изглеждат недостатъчни,  за  да задоволят нуждите от тяхното
обслужване.  Броят  на  присъстващите  на  богослуженията  винаги  е  бил  много  малък  и  даже
кръщаванията са много по-малко от обичайният – въпреки факта, че много хора донасят бебетата си в
църквата за да бъдат кръстени, с цел това да им осигури „добър късмет в живота.“ Както е отбелязал
видният  изследовател  Дейвид  Мартин:  „Културата  на  хората  се  е  съпротивлявала  много  на
католическото  учение...Може  би  по-малко  от  20%  от  латиноамериканците  редовно  посещават
католическата църква.“

Но латиноамериканската нерелигиозност не произтича от някакъв вид светска модерност; вярата
в магии и в суеверията процъфтява.  (Коментар:  Донякъде  това  е  вярно  и  за  сегашна  България.  Д.  Пр.)  Не,
латиноамериканците  не  ходят  на  църква,  защото  получаващите  пари  от  държавата  свещеници  се
задоволяват, както е казал Адам Смит, да разчитат на сигурния си доход и в същото време очакват, че
държавата ще потиска всичките им потенциални конкуренти. Нищо не е толкова очевидно, като се
вземе  предвид  какво  се  случи,  когато  преди  няколко  десетилетия  повечето  латиноамерикански
държави  отмениха  законите  си  за  забрана  на  не-католическите  религии:  енергични  и  дейни
протестантски  групи  се  появиха  по  целия  този  континент!  В  много  латиноамерикански  държави
огромното мнозинство от хората, които сега ходят в неделя на църква са протестанти и в много от
тези  държави  броят  на  чуждестранните  мисионери  значително  надвишава  броя  на  местните
католически  свещеници.  И  както  предсказват  съвременните  теории,  които  се  занимават  с
религиозната  икономика,  конкуренцията  бързо  укрепва  и  заздравява  латиноамериканският
католицизъм.   Там,  където  броят  на  протестантите  е  по-голям,  там  и  броят  на  посетителите  в
католическите църкви е по-голям! За пръв път в своята история, броят на кандидатите за обучение в
католическата  семинария  нараства  в  много  от  латиноамериканските  държави,  а  Католическото
харизматично  движение  расте  много  бързо  –  това  са  доказателства,  че  религията  процъфтява  в
условията на плуралистична религиозна икономика.

Религия в свободния пазар
Религиозната  свобода  не  се  постига  лесно.  Въпреки  че  напуснали  Европа,  за  да  избегнат

преследванията, пуританите не успели да научат нищо за толерантността от това свое преживяване;
те  се  научили само как  да  злоупотребяват  с  властта.  В началото пуританската  колония,  която се
установила в залива на Масачузетс, решила да се превърне в монополна и поддържана от държавата
църква, и преследвала всеки намек за различие от нейните представи за вярата. Например, когато
открили присъствието на квакери, въпреки че не се намирали на брега, а били на борда на кораби,
които  били  закотвени  в  пристанището,  християните  от  Конгрешанската църква  ги  подложили  на
публично биене с камшик и ги изгонили. Между 1659 и 1661 четирима квакери, които преди това
били  бичувани  и  изгонени  от  Масачузетс,  били  обесени,  защото  се  били  върнали  обратно  там.
Другите  колонии не  били чак толкова  нетолерантни,  но  повечето от  тях  също въвели статута  на
държавни църкви – на Англиканската църква – в Ню Йорк, Виржиния, Мериленд, Северна и Южна
Каролина и Джорджия и на Конгресистката църква – в колониите в  Нова Англия.

Изненадващо е, че от самото начало местните наблюдатели осъзнали, че когато църквата не е
подкрепяна  финансово  и  институционално  от  държавата,  религията  е  по-силна.  Полковник  Луис
Морис, бивш губернатор на колония в Ню Джърси написал следното в писмо до свой приятел при
пенсионирането си: „Ако чрез употреба на сила от хората бъдат вземани пари, за да бъдат плащани с
тях заплатите на свещениците,  това  може да изглежда като помощ на тези свещеници,  но в  тези
условия те няма да могат да привлекат много хора към вярата в Христос...Докато при липсата на
такава държавна подкрепа църквата по всяка вероятност би процъфтявала и аз вярвам, че тя щеше да
бъде в много по-добра позиция, ако  го нямаше законът, приет от парламента в Ню Йорк за държавна
подкрепа на църквата; защото в Джърси и Пенсилвания, където няма такъв закон, има четири пъти
повече членове на църквите, отколкото има в провинцията на Ню Йорк; освен това, в  Джърси и
Пенсилвания повечето от хората са  привързани към църквата си,  а  при нас 90% от хората нямат
доверие на никоя църква  и не може да се  очаква,  че  при съществуващото положение това ще се
промени.“
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Но религиозната толерантност в САЩ и конституционната забрана за подкрепата на религията
от  държавата  не  е  резултат  от  подобни  прозрения,  нито  пък  са  плод  на  либералното  мислене.
Свободата  на  религията  е  била  нещо,  което  е  било  неизбежно  да  го  има.  Независимо  дали  го
харесваме или не, плурализмът съществува. Толкова много колонисти донесли своите вярвания със
себе си, когато отишли в Америка, в навечерието на Революцията. В Табл. 7-1 е показан броят на
църквите от различните деноминации в 13-те колонии през 1776.

Даже   Конгрешанската  църква  е  притежавала  само  20%  от  всички  църкви.  Разбира  се,
държавните църкви не са изчезнали за една нощ, тъй като забраната във федералната конституция за
държавно  подпомагане  на  религията  не  се  тълкувала,  че  е  задължителна  за  отделните  щати:  В
Кънектикът  забраната  за  държавно подпомагане  на  Конгрешанската  църква  е  била  въведена  през
1818,  и  била  последвана  от  същата  забрана  в  Ню Хемпшир през  1819,  а  в  Масачузетс  до  1833
гражданската администрация не престанала да събира църковния десятък, за да подпомага църковния
елит. Въпреки че през 1776 на всеки 650 жители е имало по една църква, действителният брой на
членовете на църквите в Америка е бил нисък според църковните стандарти. Въпреки че почти всеки
американец е твърдял, че е християнин, само малко над 20% от хората са членували в някоя църква.

Даже  в  пуританския  Бостън  вероятно  е  имало  повече  хора  в  кръчмите  в  събота  вечерта,
отколкото е имало в църквите в неделя сутринта.  Разбира се,  това беше оцелял навик от Европа,
където  монополът на  църквата,  която е  подкрепяна  от  държана  намалява  броя  на  участващите  в
богослуженията, точно както полковник Морис го е описал в писмото си.  Но когато всички църкви
били поставени в еднакви условия и трябвало да се конкурират резултатно, за да привлекат хората
към себе си, „чудото“ на плурализма веднага започнало да се появява. Почти един век по-късно, през
1860, 37% от американците били членове на една местна църква. В началото на 20-я век този брой
достигнал 50%, а през последните 30 години малко над 60% са  членове на една местна църква, което
вероятно е максималното ниво, което може да бъде поддържано (90% от американците твърдят, че
имат връзка с една деноминация, но много от тях не са членове на конкретна църква.) С много малки
разлики, такова е положението и в Канада. Но даже в началото на 19-я век, когато не повече от 25% от
американците  са  били  членове  на  някоя  църква,  европейските  пътешественици  се  изумявали  от
набожността  на  американците.  През  1818  английският  интелектуалец  Уилям  Кобет  писал  на
приятелите  си  в  Англия,  в  град  Ботли  за  изумлението  си  от  големият  брой  и  популярността  на
църквите в САЩ: „Тук има огромен брой църкви...и имайте предвид, че това не са някакви бедни и
занемарени църкви; всяка от тях е по-голяма и по-хубава отколкото църквите в Ботли.“ 

Описвайки пътуванията си в САЩ през 1830-31, Алексис де Тосквил отбелязал че: „По света
няма друга страна в която християнството да има по-голямо влияние над душите на хората, отколкото
в САЩ.“ В средата на 19-я век швейцарският теолог Филип Шаф забелязал, че посещаемостта на
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лютеранските  църкви  в  Ню  Йорк  е  много  по-голяма,  отколкото  в  Берлин.  И  всеки  от  тези
чуждестранни наблюдатели знаел, че всичко това се дължи на плурализма. Както е обяснил Кобет:
„Тъкмо  обстоятелството,  че  църквата  е  утвърдена  и  подкрепяна  от  закона  я  превръща  в  почти
безполезна за  истинската  религия...държавният статут  на църквата  е  натрапен на  хората,  нейните
служители са хора, които те не могат да уважават и които всъщност те трябва да презират...когато
нашите свещеници говорят за религията или за църквата, която е в опасност (когато вярващите не
дават десятък от дохода си)...те имат предвид, че са заплашени, че ще трябва да започнат да работят,
за да изкарват прехраната си.“

Австрийският журналист Франц Грунд през  1837 написал,  че  държавния  статут  на църквата
превръща свещениците в „бездейни и мързеливи,“  докато в Америка,  поради конкуренцията сред
свещениците няма нито един мързеливец; всички свещеници са длъжни напрягат силите си заради
духовното благоденствие на  своята църква. Но не всички свещеници от различните деноминации
напрягат еднакво силите си, поради което днешният образ на религията в САЩ е много по-различен
от образът й през 1776. Четири от първите 5 деноминации в класацията за 1776 станали малки и
продължават  да  се  се  смаляват:  Конгрешанската  църква  (сега  се  нарича  Обединена  църква  на
Христос),  Презвитерианската,  Епископалната  и  Квакерите.  В  същото  време  Методистката  църква
израстна и от малка, каквато била в началото, през 1850 се превърнала в най-голямата деноминация в
САЩ,  в  която  членували  около  33%  от  всички  членове  на  църквите,  следвана  от  Баптистката
деноминация с 21%. Един век по-късно Методистите станали отстъпчива деноминация, което скоро
довело до сериозно намаляване на членовете й, особено през последните 40 години. В същото време
Баптистите продължили да растат и днес Южно баптистката църква е най-голямата протестантска
деноминация в страната. Една от причините, поради която Баптистите изпревариха Методистите е, че
все по-голям брой от методистките свещеници възприемат „съвременната“ теология и са защитавани
от могъщи епископи,  които споделят  същите  гледни точки,  които не  са   толкова  популярни сред
членовете  на  църквата.  За  разлика  от  тях,  баптистките  свещеници  са  отзивчиви  и  изпълняват
желанията на членовете на църквата,  а  онези от свещениците,  които се чувстват  обидени или не
желаят да служат по този начин, напускат църквата. Както може да се види от Табл. 7-2, много бързо
расте броят на членовете в другите евангелски протестантски деноминации, както и Мормоните. 

Ясно е, че свободната икономика на религията облагодетелства енергичните и упорито работещи
църкви. Въпреки че конкуриращите се църкви и различните свещеници се придържат към основните
принципи на капитализма, свободата е тази, която позволи на религиите и на търговията в САЩ и в
Канада да процъфтяват.

Свобода: образци за управление
Алексис  де  Тосквил  е  описал  САЩ в началото на  19-я  век  като  „една  от  най-свободните  и

просветени нации в света.“ Никой не е описал по подобен начин която и да е страна, намираща се на
юг от Рио Гранде.

Едно сравнение  от  1770 разкрива  много  от  причините  за  това.  По  онова  време колониите  в
Северна Америка бързо се заселвали от вълни от имигранти, които били дребни собственици на земя
и били управлявани от губернатори, които работели съвместно с активни и избирани от населението
колониални  събрания.  Висшата  политическа  власт  се  упражнявала  от  избираемият  Британски
парламент, а властта на краля е била доста ограничена. За разлика от тях, испанските колонии били
разположени разпръснато и били собственост на благородници „хидалго,“ членове на висшата класа
или на хора, които страстно желаели да станат членове на тази класа и притежавали огромни имения,
получени  с  указ  на  краля.  Тези  имения  се  издържали  предимно  чрез  труда  на  туземна,  полу-
принудителна  работна  сила  и  наемни  европейци,  които  работели  като  бригадири  и  надзиратели.
Освен тези имения имало малко на брой имения на европейци-дребни собственици.

Испанските  колонии  били  управлявани  от  вицекрал  съвместно  с  върховна  управляваща
институция, наричана  Audienca, съставена от висши служители, изпратени от Испания. Нещо повече,
липсвали каквито и да са клаузи за създаването на каквото и да е законодателство в Испанска Америка
и всички закони, натрапвани върху колониите се изработвали в Испания, която си оставала феодално
кралство. На практика всички административни длъжности в колониите били продавани от краля на
Испания!  Въпреки,  че донякъде се  обръщало внимание на способностите на кандидатите за  тези
длъжности,  основно  значение  имала  семейната  им  принадлежност  и  способността  им  да  платят
исканата сума. Броят на длъжностите в колониите, които се продавали, много се размножили по време
на управлението на Филип ІІ,  когато той се опитвал неуспешно да предотвратява повтарящите се
банкрути. Длъжностите, които били предимно почетни, били купувани от хора, които искали да имат
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обществено  положение.  Повечето  от  тях  били  купувани  като  инвестиции,  които  трябвало  да  се
изплатят чрез многото възможности да се продава влияние и услуги. Трябва да имаме предвид, че чак
до средата на 18-я век почти всички хора, които били назначавани в колониите, преди това живели в
Испания, нямали никаква предишна представа за живота в колониите и се се връщали обратно да
живеят в Испания след уволнението си, и че често пъти решенията им да отидат в Новия Свят не били
добре обмислени. 

В резултат от всичко това, почти всички английски колонии продължили да съществуват, а много
от испанските  колонии били временни.    Британските колонии се основавали на  производството  ,    а
испанските колонии - на извличането на местните богатства.

Колонизиране
Може  би  най-забележителната  отличителна  черта  на  испанското  настаняване  в  Новия  Свят,

особено от началото на 16-я век до половината на 19-я век е,  че колкото и малко да са били, от
испанските емигранти в Новия Свят се е изисквало да се регистрират в Търговската палата в Севиля и
през целия 16-ти век само около 56000 се регистрирали. По едно време историците предполагали, че
този общ брой е бил многократно превишен от нелегални емигранти, но сега се приема, че броят на
нелегалните емигранти е бил малък. По същият начин за едно пресмятане, че от 1500 до 1640 година
може би повече от 300000 испанци са емигрирали в Новия Свят, сега вече се счита, че този брой е
твърде голям. Но даже този брой заселници би оставил изцяло ненаселена с европейци голяма част от
Латинска Америка. 

Имало е много причини, поради които испанците не са се отправяли масово на запад. Едната от
тях е, че за разлика от Англия, в Испания нямало изобилие от „бакали,“ т.е. на хора, които са имали
схващанията, които се изискват, за да се превърнат в успешни дребни собственици – самата Испания е
била държава, в която имало огромни имения и земеделски работници, чиито статут бил само малко
над крепостните селяни. Нямало никакви изгледи, че те ще се превърнат в успешни „бакали“ - в
дребни собственици в Новия Свят, където също преобладавали феодални земевладелци – въпреки че
там обстановката е била много по-обещаваща даже и за най-бедните емигранти, отколкото в Испания.

Втората причина за нежеланието на испанците да отиват в Новия Свят е била, че пътуването до
там е било извънредно опасно. Не само, че много от хората умирали на борда на кораба от различни
болести или защото оставали без вода за пиене, но и много от корабите потъвали. Атлантическият
океан бил огромен и бурен, а испанците имали лошокачествени кораби, които били лошо поддържани
и  били  обслужвани  от  неопитни  моряци  –  спомнете  си  съдбата  и  на  двете  Армади.  Множество
оцелели писма и дневници описват ужасите на плаването през океана. Привлекателността на Новия
Свят за емигрантите се намалявала до минимум и от факта, че малкото хора, които отивали там, не
планирали да останат за постоянно, а просто да живеят там временно, с цел да забогатеят внезапно. А
мнозина от тези, които успели да забогатеят, се връщали в Испания и давали израз на облекчението
си, че отново са си у дома. Онези, които нямали такъв късмет, често изразявали съжаленията си, че са
отишли в Новия Свят, когато кореспондирали с роднините си в Испания.

Трета причина е, че властите както в Испания, така и в колониите ограничавали емиграцията, с
цел да задържат малък броя на емигрантите. Тъй като по онова време икономиките на испанските
колонии се издържали основно от изкопаването на подземни богатства и от износа на злато и сребро,
на допълнителните заселници се гледало като на скъп излишък, който само увеличавал разходите, с
които се субсидирал живота в колониите. За да ограничат броят на новодошлите, властите отказвали
да дават разрешение за влизане в колониите, освен в случая, че новодошлият има роднини, които вече
живеят в колонията. На хората, които не били католици, им било забранено да отиват там, както и на
почти всички европейци, които не са испанци. В началото се разрешавало само на самотни мъже да
емигрират, но по-късно разрешили и на женените мъже, които можели да отведа целите си семейства
в Новия Свят. На самотни жени никога не разрешили да емигрират (което довело до увеличаващ се
огромен брой на родените креолите и метисите).

За разлика от тях, емигрантите от Англия идвали в английските колонии в Новия Свят много по-
масово от испанците, които емигрирали в Латинска Америка.  Пресметнато е, че между 1640 и 1760
общо повече от 600000 души дошли в Северна Америка от Англия, а много други дошли от Холандия,
Франция,  Германия  и  от  други  европейски  страни.  Много  от  колонистите  дошли  с  целите  си
семейства или като женени двойки. Но дошли и много мъже и жени самостоятелно. Те не дошли, с
цел да се опитат да станат собственици на феодални имение, или на някаква мина за злато или сребро.
Повечето от тях дошли заради по-високите заплати, които щели да получават в колониите и поради
необикновения шанс да станат собственици на  плодородна земя,  на някаква работилница или на
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магазин. Те не искали да се връщат обратно в Европа. Нещо повече, понеже пристигали с английски
кораби и защото идвали един век след основаването на колонията, тяхното пътуване било много по-
безопасно,  много  по-малко  свързано  със  заболявания,  както  и  много  по-кратко.  Въпреки,  че
мнозинството от колонистите станали дребни собственици, тълпите от емигранти към колониите в
Северна Америка не станали фермери. В сравнение с парчетата земя, които обработвали селяните в
Европа, семейните ферми на емигрантите били големи и те продавали значителна част от реколтата
си и кожите на закланите животни за износ в Англия, както и задоволявали нуждите на местния пазар
за изхранване на хората, които не се занимавали със земеделие. За разлика от тях, испанските колонии
внасяли не само произведени стоки, но и големи количества храни, за които плащали с ценни метали,
добити от мините, много от които били притежание на испанския крал. 

Другата  причина  за  бързото  колонизиране  на  Северна  Америка  е  последица  от  английската
политика,  която  позволявала  относително  безплатно  емигриране  на  жителите  от  повечето  от
европейските  държави,  както и  на  хората,  които  принадлежали  към религиозни секти  и  даже  на
католици. През 1776 в 13-те британски колонии в Северна Америка имало 56 католически свещеници
и 5 синагоги. 

Колониално управление и контрол
По  принцип,  испанските  колонии  се  управлявали  от  авторитарни  режими,  които  им  били

наложени от испанския дворец. На практика Испания се намирала далече от колониите – често пъти
от момента на изпращането на едно писмо до Испания до момента на получаването на отговор оттам
изминавала една година или повече – поради което месният елит правел каквото си поиска. Например,
„Новите закони,“ наложени от Испания през 1542 с цел да защити индианците от поробване и от
безжалостна  експлоатация  често  пъти  били  пренебрегвани  –  в  Мексико  вицекралят  официално
отменил тези закони, за да предотврати едно въстание. Но фактът, че колониите не могат да бъдат
управлявани  без  помощта  на  колонистите  не  довел  до  демокрация,  а  просто  добавил  местната
олигархия към управителите, които били назначавани от краля.

Британските колонии предоставяли много по-голяма индивидуална свобода и значително ниво
на демокрация. Още от самото начало британските колонии избирали уважавани местни хора като
съветници и членове на събрания, които често пъти създавали пречки на английските губернатори.
Разбира се, само собствениците на имоти можели да гласуват в събранията, но тъй като огромен брой
от колонистите притежавали свои собствени ферми и работилници, това ограничение се преодолявало
лесно.

Освен самото управление, основната отличителна черта на контрола, наложен на колониите от
техните европейски правителства е бил един набор от икономически политики, които Адам Смит
нарекъл с името „меркантилизъм.“ Основна отличителна черта на тази система е, че метрополиите се
опитвали  да  експлоатират  своите  колонии.  Механизмът  за  постигане  на  това  е  чрез  изискването
колонията да търгува ЕДИНСТВЕНО със своята метрополия, като й доставя суровини и в замяна
получава от метрополията произведени стоки, като балансирането на размяната винаги бил в полза на
държавата, която владеела колонията. (Коментар: Такова е било и отношението на СССР към България. В
края на 1947 българска правителствена делегация, водена от Трайчо Костов, Зам. Министър-председател,
отива в Москва да съгласува държавния план за следващата година и търговията със СССР. По време на
преговорите  в  Кремъл  възникнали  спорове  между  двете  делегации,  тъй  като  Тр.  Костов  защитавал
националните ни интереси и не бил съгласен България да бъде ощетявана. Информирали Сталин за това, той
влязъл в залата на преговарящите, отишъл при Тр. Костов, свалил му очилата и като го погледнал втренчено в
очите, казал: „Ти не си наш другар.“ Всички присъстващи изтръпнали. Скоро след връщане на делегацията ни
в София Тр. Костов бил обвивен, че е американски шпионин, бил осъден и обесен. Такова е било разбирането на
съветските другари за „братската дружба.“ Добре е да знаем тези неща. Д. Пр.) 

Подчинявайки се на меркантилната политика, англичаните внасяли от колониите си в Северна
Америка селскостопански продукти,  кожи и вълна,  милиони паунди сушена риба,  китово масло и
необработени суровини, а в замяна им доставяли произведени стоки на фиксирани цени на такива
нива,  които  облагодетелствали  Англия.  Това  винаги  било  причина  за  напрежение  и  мотивирало
североамериканците да извършват голям обем контрабандна търговия с други държави и да намират
множество  малки  местни  производствени  фирми,  които  произвеждали  стоки,  които  конкурирали
английските и работели по модела на английския капитализъм. 

С течение на времето износът на необработени материали  от Северна Америка за Англия все
повече и повече намалявал, което свидетелствало за местното икономическо развитие. Например, през
1770  американските  колонии  изнесли  по-голямо  количество  мляно  брашно  за  Англия,  отколкото
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несмляно жито, голямо количество сапун и свещи, дъги за бъчви, мачти за кораби, повече бичени
дъски, отколкото трупи и огромно количество ром, вместо недестилирана меласа и даже 3 149 чифта
обувки. Друг източник за икономическо стимулиране на Северна Америка било това, че въпреки, че
англичаните използвали своето господство по море за да не позволяват на кораби, плаващи под чужди
флагове  (особено  холандски)  да  транспортират  товари  до  английските  колонии,  англичаните
позволили на колониалните кораби да оперират без ограничения. Тъй като корабите можели да бъдат
строени  много  по-евтино  в  Нова  Англия,  отколкото  в  Британия  (където  много  от  важните
корабостроителни  материали  и  морски  доставки  се  внасяли  основно  от  Новия  Свят),  това  дало
огромни  стимули  на  морската  индустрия  в  колониите,  както  и  за  развитието  на  американския
търговски  флот:  през  1773  американските  корабостроителници  построили  638  океански  кораби.
Притежаването на такъв мощен морски търговски флот създало условие той лесно да бъде ангажиран
в пренасянето на контрабандни товари и  през  1770 нелегална търговски износ  на американските
колонии  за  Европа  и  за  Западна  Индия  донесъл доход,  който  се  равнявал на  износа  на  Северна
Америка за Британия.

Въпреки това, разглеждайки само статистиката за търговията, Британия изглежда, че е печелела
от своята меркантилна политика с колониите си.  През 1772 износът от американските колонии за
Англия се оценявал на 1,3 милиона лири стерлинги, а вносът в американските колонии от Англия
възлизал  на  3  мил.  лири  стерлинги.  (Коментар:  Даже  сега,  27  години  след  разпадането  на
социалистическата система, това съотношение в търговията между България и Русия е около 1:10 в полза на
Русия. Д. Пр.) Но разходите за издържане на колониите далеч надхвърляли цената, която метрополията
плащала  за  стоките,  които  внасяла  от  своята  колония.  Правителствата  правели  разходи  за  да
администрират,  да защитават и понякога – да контролират своите колонии. В случая със Северна
Америка, Британия трябвало да защитава колониите си, особено по време на трите скъпи войни с
Франция. Като се има предвид забележителното богатство на тези колонии (където доходът на глава
от  населението е  бил много  по-висок,  отколкото в  метрополията  Англия),  парламентът решил да
наложи такси върху колониите, за да компенсира високите разходи, направени за тяхната защита. Това
решение било посрещнато със силна съпротива и подпомогнало ускоряването на Революцията, като
по този начин наложило нови зашеметяващи разходи на Британия.

В началото изглеждало, че Испания печели извънредно много от своите колонии в Новия Свят.
Натоварени със скъпоценен товар кораби пътували оттам към Испания, а кораби, натоварени с храна
и произведени стоки плавали към колониите й в Новия Свят. Поради опасността от английските и
холандските пирати и за да намали до минимум контрабандата, Испания организирала търговията си
в  конвои,  които  плавали  2  пъти  годишно  между  Севиля  и  пристанищата  в  Карибско  море.
Заминаващите  кораби  носели  испанския  износ,  а  връщащите  се  кораби  донасяли  вноса  –
включително злато и сребро от мините в Новия Свят и товари, превозвани през Панама от корабите,
опериращи в Тихия океан.  Но, както беше казано в гл.  6,  богатствата от Азия,  както и златото и
среброто от колониите само помагали на Испания да живее много над възможностите си и помогнали
да не се случи икономическото развитие както в Испания, така и в нейните колонии. Всъщност, за
разлика от Британия, Испания не можела да снабдява своите колонии със свои собствено произведени
стоки, а трябвало да ги купува от други европейски държави (често пъти тези стоки били произведени
в Британия)  и след това да ги препродава на своите колонии на цени много над пазарните.  Това
превърнало контрабандата във високо печелившо занимание и тя много се разпространила. Но това не
стимулирало  производството  на  стоки  в  испанските  колонии.  Испанската  корона  не  само  се
противопоставяла  на  развитието  на  производството  в  колониите,  но  самото  производство  било
несъвместимо със селския феодализъм, върху който се основавали колониите й. Испанските колонии
били  неспособни  да  изнасят  необработени  материали  на  други  места  освен  в  Испания,  защото
техните имения до голяма степен произвеждали само храни за прехрана на населението, нито пък ако
можеха да изнасят за Испания непреработени суровини, това щеше да е от голяма полза за испанската
икономика, която не била индустриализирана. 

Да  обобщим:  Британските  колонии  се  наслаждавали  на  много  високо  ниво  на  местна
политическа  автономност,  която  се  основавала  на  относително  демократични  институции.
Испанските колонии били управлявани от олигарси, както испански, така и  местни. И двата вида
колонии били експлоатирани от своите метрополии и техните икономики били до известна степен
деформирани  и  контролирани  от  политиката  на  меркантилизма.  Но  това  стимулирало  местното
икономическо развитие в Северна Америка,     а подсилило феодализма в Латинска Америка  .
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Независимост
Тук  не  е  мястото  да  правим  обобщение  на  Американската  революция  или  на  различните

кампании, които довели до освобождаването на страните от Латинска Америка. Вместо това фокусът
ще бъде поставен върху няколко важни различия между Северна и Южна Америка,  които имали
трайни последствия.

Революционната война за Независимостта не е била толкова неравностойна, както понякога е
представяна.  Колониите били относително компактно разположени и били способни да снабдяват
войските – през 1776 в тринадесетте колонии имало общо 2,5 милиона население,  сравнено с 8,3
милиона население на Англия (без Ирландия). Колониите били съседни и здраво сплетени помежду
си  чрез  културата,  търговията,  схващанията,  житейските  условия  и  личните  взаимоотношения.
Общността между колониите се  засилвала и чрез наложителността на войната и от последвалото
заминаване на много колонисти, които подкрепяли англичаните. 

Вярно е обаче,  че  на американските колонисти се противопоставила водещата икономическа
сила в света, нацията, която била способна да наеме и да издържа големи армии през океана и да
завзема и да задържа някои големи градове. Но дължината на техните линии за снабдяване достигали
до повече  от  3000 мили,  а  усилията  на  Англия  да  блокира  колониите  били осуетени не  само от
търговския флот на колониите, но и от намесата на Франция и Холандия. Накрая на англичаните не
им  достигнали  войски  и  обществена  подкрепа,  за  да  победят  в  провинциалните  области  един
неуловим враг и накрая разходите за продължаването на войната не можели да бъдат оправдани –
особено  от  Парламент,  който  е  избиран  от  населението.  След  войната  новата  нация  била  лесно
обединена и дълготрайното наследство на английската политическа култура постоянно поддържало
създаването на трайни политически институции.

Движенията за  освобождение в Латинска Америка не въвлекли колониите в  продължителна,
скъпа  и  обединяваща  битка  против  една  могъща  европейска  нация.  Когато  била  завладяна  от
Наполеон  през  1808,  Испания  демонстрирала  пред  всички  слабостта  си  и  освобождението  на
испанските  колонии  в  Новия  Свят  не  срещало  съпротива  от  чужбина  –  съпротивата  дошла  от
местните  интереси,  които  предпочитали  да  си  останат  колонисти,  вместо  да  прегърнат
„революционната“ риторика за освобождение. Даже поражението на Наполеон през 1815 не накарало
Испания да препотвърди претенциите си към колониите си в Латинска Америка. В началото на 1820
единствените  останали  испански  колонии  в  Новия  Свят  били  Куба  и  Пуерто  Рико  –  останалите
колонии били „освободени.“ Бразилия станала независимо кралство през 1822. 

Независимостта донесла както придобивки, така и загуби за църквата. Една от придобивките
била,  че  подчинението  на  църквата  на  испанската  (и  португалска)  корони  вече  не  съществувало.
Оттук  нататък  Ватикана  избирал  епископите  и  посланията  на  папата  вече  не  трябвало  да  бъдат
цензурирани. Освободителите преценили, че е целесъобразно да продължат да получават подкрепата
на църквата и продължили действието на много от църковните привилегии, с цел да получат тази
подкрепа. Но по-късно през същия век в някои от латиноамериканските страни земите на църквата
били  отнети  от  държавата  (в  името  на  свободата)  и  законните  забрани  против  не-католическите
вероизповедания били донякъде смекчени. Но църквата продължила да играе важна роля в светските
дела.  След като придобили свободата  си,  латиноамериканските държави били обхванати от силен
оптимизъм.  Най-влиятелните  граждани  вярвали,  че  единственото  от  което  се  нуждаят,  е  да  имат
достатъчен капитал и достатъчен брой квалифицирани работници, за да използват многото природни
богатства в техния континент, защото сега няма да им бъде пречено от Испания и те ще имат свободен
достъп до европейските пазари. Но както ще видим, продължило да има недостиг на квалифицирани
работници.  Имало  и  нещо  много  по-важно,  което  мнозина  приемали  за  даденост  –  липсвала
свободата. (Коментар: Не е ли все още валидно това и за България? Д. Пр.)

Новоосвободените  колонии  не  представлявали  добре  уредена,  относително  обединена  и
поддържаща добри вътрешни взаимоотношения група от населени места. Те били доста разпръснато
разположени и изолирани от значителни географски бариери, а местните области били доминирани от
изолирани клики и опортюнисти. Избухнали много войни. По-големите държави били раздробени в
многобройни  малки  съставни  части.  През  1823  Централна  Америка  била  отделена  от  Мексико.
„Велика Колумбия – съюз от Венесуела, Колумбия и Еквадор, която била създадена от Симон Боливар
– най-накрая се разпаднала през 1830 след смъртта на Освободителя, а краткотрайното обединение
между Перу и Боливия, създадено през 1830, се разпаднало след едно нахлуване на Чили. От цялата
тази бъркотия се появили потискащи и често пъти – лакоми режими. Управлението на държавите от
военните било нещо обичайно, както и наличието на републики, в които има само една партия и
независимо от различните форми на управление, старата кастова система господствала относително



115

непокътната,  а страховете от риториката на революционерите-освободители се доказвало,  че били
неоснователни. Даже в страните,  където се  провеждали избори, много малък брой от гражданите
имали право да гласуват.

Слагане край на робството
Отхвърлянето на  испанското колониално управление  не  донесло край на  робството.  Това  се

дължало на няколко причини. Първо, с изключение на Бразилия и на островните колонии, повечето от
страните в Латинска Америка никога не създали плантаторски икономики и използването на робите
от Африка било в малки мащаби. Второ, собствениците на роби обикновено се противопоставяли на
движенията за освобождение поради това, че прокламирайки освобождение, тези движения успявали
да  привличат  в  редовете  си  роби,  които  да  се  борят  за  тяхната  кауза  –  вероятно  лидерите  на
революциите са били искрени в противопоставянето си на робството.  Така или иначе,  в повечето
латиноамерикански  страни  освобождението  било  постигнато  доста  преди  Гражданската  война  в
САЩ: в Аржентина – през 1813, в Колумбия – през 1814, в Чили – през 1823, в Мексико – през 1829, в
Еквадор, Перу и Венесуела – през 1850-те.  (Коментар: А за сравнение, в Русия чак през 1864 бил
обявен края на крепостното робство. Направил го е император Николай ІІ, който после дойде да
„освобождава“ и България, и чийто паметник стои пред сградата на Народното събрание в София.
Наричали го „Царят-освободител,“ но не защото е освободил нас, а руснаците от крепостното
робство. Д. Пр.)

Накрая робството останало да съществува само в Бразилия, Куба и в Пуерто Рико. Поражението
на Конфедерацията в САЩ подпечатало съдбата им – в началото на Гражданската война някои хора
очаквали обединението между Южните щати на САЩ с Куба и Пуерто Рико, и вероятно – с Бразилия.
След края на Гражданската война, когато бразилските военни кораби били заловени, че правят много
опити да превозват нови роби от Африка до тези оставащи робски държави и когато били поставени
под голям икономически и  дипломатически натиск от страна на  Европа  и на САЩ, робите  били
освободени: в Пуерто Рико – през 1873, в Куба – през 1886 и в Бразилия – през 1888.

Не  е  ясно  до  каква  степен  робството  е  пречело  за  икономическото  развитие  на  Латинска
Америка; освобождението не е довело до някакви значителни резки ускорения в развитието. Но е
ясно,  че  робството  повлияло  силно  на  икономическото  развитие  в  Северна  Америка.  Към  1860
северната част на САЩ се превърнала в най-голямата индустриална сила в света, а в същото време
южната част на страната си останала феодален земеделски район, в който липсвали както големи
градове,  така  и  промишлености.  Не  е  вярно,  че  основаващата  се  на  робския  труд  плантаторска
икономика е била непечеливша и скоро щяла да се срути под собствената си липса на достатъчно
ниво  на  производителност  –  въпреки,  че  в  продължение  на  няколко  поколения  историците
поддържаха тази измислица. Плантациите били много печеливши и били управлявани в съответствие
с  основните капиталистически принципи.  Но плантациите не финансирали развитието;  вместо да
правят  това,  те  поддържали  политически  елити,  които  били  войнствени  в  защита  на  техния
„Южняшки начин на живот,“ който се изразявал във враждебно отношение към промишлеността и
към промяната.

Капитализъм
Когато  през  1620  ветроходният  кораба  „Мейфлауар“  (Майско  цвете)  отплавал  за  Северна

Америка, Англия била най-могъщата икономическа сила в света и била омаловажавана от другите
европейски  държави,  който  били  нейни  противници  и  й  завиждали,  като  я  наричали  „нация  на
бакалите.“  Преуспяващият  английски  капитализъм  превъзхождал  икономиката  на  всички  други
държави по света в цялата дотогавашна човешка история, като поддържал привидно безкраен и бърз
индустриален растеж и обновяване, който скоро бил наречен с името „Индустриална революция.“
Същите основни капиталистически практики и перспективи пристигнали в английският Нов Свят,
когато били създадени колониите и били населени с емигранти, привлечени там не от стремежа да
търсят градове, направени от злато, а от неограничените възможности, предоставяни от неизчерпаема
наличност на плодородна земеделска земя и природни богатства. Тази бързо развиващата се и богата
нова  цивилизация  се  нуждаела от огромен брой търговци,  занаятчии и опитни професионалисти,
както и от фермери. И понеже пристигали много хора с такива умения, особено в северните колонии,
Британска Америка се превърнала в страна на амбициозни дребни собственици, заредени с духа на
капитализма, които съвсем естествено се наслаждавали на афоризмите, които възхваляват работенето
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и пестеливостта, толкова добре формулирани от Бенджамин Франклин и толкова добре обяснени от
Макс Вебер.

Даже  в  най-ранните  пуритански  общини,  видимо  основани  върху  колективните  принципи,
добрите предприемачи процъфтявали, търговията със земя била широко разпространена и повечето
нови градове били основавани и развивани въз основа на очакванията за бъдещи печалби от продажба
на недвижима собственост.

Индустрия и работна сила
През 1776 обемът на производството в Северна Америка бил много малък. Имало голям брой

малки работилници,  които произвеждали нужни неща като:  обувки,  амуниции,  метални чайници,
гвоздеи,  кофи и прости ръчни инструменти, но тяхната продукция се продавала само на местния
пазар. Продукцията, която била в големи количества, се ограничавала до производството на смляно
брашно и на спиртни напитки за износ (например: смляно брашно и дестилиран ром). Малко по-
сложни  били  фабриките  за  производство  на  свещи  и  сапун  или  за  подготвяне  на  вълна  или
животински кожи за износ.  Имало и много на брой малки работилници, които произвеждали пушки с
нарезни цеви (за разлика от мускетите (с гладки цеви, произвеждани в Европа), (Коментар: За разлика
от мускета, пушката с нарезна цев има вътрешен спираловиден нарез, който при изстрела придава въртеливо
движение на куршума, а това увеличава точността на изстрела и ефективността на оръжието. Д. Пр.) и
както  казахме,  имало  няколко  много  натоварени  корабостроителници.  Въпреки  това,  повечето
произведени стоки, продавани в колониална Америка били внос от Англия – през 1770 американците
внесли 5928 коси за косене и 5603 брадви.

Един век по-късно, през 1870, обемът на производството в САЩ било огромен, намирал се на
второ място след производството в Англия и било много по-голям от обема на производството в
Германия и Франция.  За сравнение,  в Испания и в Латинска Америка липсвало значимо по обем
производство (виж Табл. 7-3). След още 30 години (през 1900) обемът на производството в САЩ
далеч надминал обема на производството в Англия (два пъти повече) и представлявал повече от 33%
от  общия  обем  производството  на  целия  свят.  През  1929  САЩ  превърнали  в  джуджета
производствените  възможности  на  страните  от  целия  свят,  произвеждайки  42,2%  от  всички
произведени стоки. За сравнение, Германия произвела 11,6 %, а Англия – 9,4 %. Испания все още
била незначителен производител и не бил включен в тази статистика, но Латинска Америка като цяло
произвела  достатъчно  обем  продукция,  за  да  бъде  включена  в  списъка,  като  целият  континент
произвел 80% от обема на продукцията, който бил произведен в Канада.

Една  от  причините  за  необикновеният  напредък  на  САЩ  е  било  изобилието  на  природни
богатства,  особено  огромните,  леснодостъпни  за  изкопаване  залежи  от  желязна  руда  и  въглища.
Имало  и  значителни  количества  удобно  разположени  реки  и  езера.  Друго  предимство  е  била
изключително плодородната  земеделска  земя,  която  осигурявала  изхранването на  бързо растящия
брой  на  жителите  на  градовете,  а  освен  това  произвеждането  на  огромни  количества  памук  за
текстилните  фабрики  в  Североизточната  част  на  САЩ.  Индустриализацията  се  възползвала  и  от
огромният, бързо растящ вътрешен пазар. 

Но основната причина за бързана индустриализация на САЩ е била  много високата цена на
работната сила. Човек може да си помисли, че високата цена на работната сила ще възпрепятства
растежа на заводите, като се вземе предвид нуждата, че те трябва да се конкурират на международния
пазар. Но на практика, високите цени на работната сила подтикнали американските капиталисти да
инвестират в технология, която да направи техните работници толкова производителни, че печалбата
от произведената продукция да компенсира техните високи заплати, от което печелели всички. Това
става по следния начин.

Американските  заплати  били  високи,  защото  индустриалците  трябвало  да  се  конкурират  с
изключителната  възможност,  която  имали  хората  да  работят  самостоятелно,  с  цел  заводите  да
привлекат  достатъчен  брой  квалифицирани  работници.  Плодородната  земеделска  земя  била  в
изобилие  и  при това  била  толкова  евтина,  че  даже  хората,  които пристигнали в  Америка  без  да
разполагат със спестени пари, само след няколкогодишен престой можели да спестят достатъчно, за
да купят и да обзаведат една добра ферма. Замислете се над това, че през 1820-те правителството на
САЩ продавало добра земя на цена 1,25 долара/акр    (  Коментар  :1  акр  = 4  декара.  Д.  Пр.  ),  а  тогава  
дневните надниците на квалифицираните работници са били от 1,25 до 2,00 долара.

Не е било нужно човек да работи дълго време, за да спести пари и да си купи достатъчно голяма
ферма, където да отглежда жито, царевица, памук и други храни, да ги продава и да получава солидна
печалба, която след това често пъти му позволявала да купи допълнителна земя. Замислете се и, че в
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САЩ не е имал задължително със закон събиране от страна на държавата на църковния десятък и че
данъците са били много ниски.

Ситуацията  на  английският  индустриалец  е  била  коренно  различна.  Средностатистическият
работник нямял почти никакъв шанс, освен да работи за заплата – независимо дали ще бъде нает като
работник във ферма или в индустриално предприятие. Земеделската земя била много скъпа и рядко се
продавала. Имало няколко нови възможности – да стане търговец или висококвалифициран работник.
Тъй като броят на населението нараствал, постоянно имало голям брой налични работници, въпреки
постоянната емиграция на най-амбициозните, които отивали в Америка. Поради това, английските
работодатели  можели  да  задържат  заплатите  на  много  ниско  ниво  и  въпреки  това  да  привличат
работниците,  от  които  се  нуждаели.  При  това  положение  как  американските  производители  са
успявали  да  предлагат  конкурентни  цени,  като  се  има  предвид,  че  са  плащали  много  по-високи
заплати? Отговорът е: чрез използването на по-добра технология.

Английските  производители  имали  по-малко  желание  да  инвестират  в  купуването  на  нови
машини и процеси, защото това повишавало разходите им и намалявало печалбите, освен ако те не
компенсират това с вдигане на цените на произведените продукти. А американските производители
радушно  възприемали  обещаващата  нови  технология,  ако  очаквали  достатъчно  увеличение  на
производителността.  Защото  ако  работниците  снабдени  с  нова  технология  могат  да  произвеждат
повече, отколкото могат да произведат работниците в Англия и Европа с по-стара технология, това ще
понижи относителния разход плащан на американският работник за  едно изделие.  По този начин
технологията   направила  така,  че  например,  на  американските  работници се  плащала  3  пъти по-
висока  часова  надница,  отколкото  се  плащала  на  английските  и  европейските  работници,  но
американските работници за един час произвеждали 5-6 пъти повече изделия и по този начин се
компенсирали  както  по-високите  заплати,  така  и  капиталът,  инвестиран  от  работодателите  в
закупуването на новата технология. През целия 19-и век американците били водещи в развитието и
прилагането  на  нови  технологии  и  техники.  И  те  правели  това  без  да  провокират  реакционните
работнически  профсъюзи  да  се  противопоставят  на  обновленията,  с  което  толкова  често  се
сблъсквали  английските  капиталисти  през  19-я  век  –  в  САЩ  нямало  людити,  които  да  чупят
машините.  А  защо  не  е  имало  людити?  Защото,  поради  постоянният  недостиг  на  работна  ръка,
американските  производители  продължавали  да  се  конкурират  помежду  си  за  привличането  на
работници и използвали значителна част от парите, спечелени чрез по-високата производителност, за
да повишават заплатите и да предлагат по-привлекателни условия на служителите си. За сравнение,
даже когато била въвеждани машини и технологии, чрез които се спестявал труда на работниците,
много  английски  работодатели  дотолкова  били  привикнали  с  представата,  че  заплатите  на
работниците  трябва  да  са  ниски,  че  не  били подготвени  да  отстъпят  на  служителите  си  част  от
завишените приходи, спечелени с внедряването на новите технологии и машини и по този начин не
успявали да получат съгласието на работниците за внедряването на нововъведението.

Много по-високата производителност е била основата за невероятния растеж на американското
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производство,  показано в Табл.  7-3,  която демонстрира и защо този растеж е дошъл предимно за
сметка на англичаните.  Американците съвсем не са били по-хуманни работодатели.  Те просто били
по-умели  капиталисти,  които  разбирали,  че  доволните  и  продуктивни  работници  са  най-скъпото
притежание  на  техните  фирми.  Това  отношение  към  работниците  изиграло  главна  роля  за
постоянното привличане на много от най-опитните и мотивирани английски и европейски работници
и служители в САЩ, и по този начин се разширявала работната сила за да е достатъчна да поддържа
още  по-голям  ръст  на  индустриалното  производство.  За  нещастие,  твърде  много  публични
обсъждания на възхода на американската индустрия (особено в учебниците) осъждат „грабителските
барони“ и „плутократи“ заради тяхната „несправедлива експлоатация“ на работниците и особено –
заради  злоупотребата  със  „неквалифицираните“  емигранти.  Такива  текстове  са  анахронични  и
сравняват условията за работа в далечното минало със сегашните условия, все едно че фабричните
клозети  през  1850-те  би  трябвало  да  бъдат  като  сегашните  тоалетни.  Правилно  е  да  се  прави
сравнение  между  условията  на  работа  на  американските  работници  и  на  работниците  в  другите
страни по онова време, в една и съща епоха. Освен че били по-високо платени и били екипирани с
най-съвременните  технологии,  американските  работници  се  отличавали  и  с  нещо друго.  Те  били
много по-образовани отколкото работниците в другите страни по света (с изключение на Канада).

Инвестиране в човешкия капитал
Същият Уилям Кобет, който след като се върнал у дома в Англия през 1818, писал за високото

ниво на религиозната активност в САЩ, освен това написал: „Напълно неграмотните хора в Америка
са много малко на брой. Още от детството си американците се научават да четат.“ Както се изразяват
съвременните  икономисти,  още  от  първите  дни  на  идването  си,  американските  колонисти
инвестирали много в „човешкия капитал.“ А религията е изиграла главната роля в образованието.

Една  от  важните  теми за  спорове  по време на  Реформацията  е  била  темата  за  четенето  на
Библията.  В  продължение  на  векове  църквата  считала,  че  най-добрият  начин  за  избягване  на
безкрайните препирни и несъгласия относно Божието Слово да се окуражават само най-обучените
теолози наистина да четат Библията. За да постигне това, църквата се противопоставяла на всякакви
преводи на Библията на съвременните езици и по този начин намалявала броя на нейните читатели
само до онези хора, които знаели латински или гръцки език, което било извън възможностите даже на
повечето от свещениците. Нещо повече, в епохата преди изобретяване на печатарската преса е имало
много  малко  копия  на  Библията,  поради  което  даже  повечето  от  епископите  нямали  копие  от
Библията. Вследствие на това свещениците научавали за Библията от вторични източници, написани
за  тяхното  обучение  и  за  да  им  бъдат  предоставени  подходящи  цитати  за  техните  проповеди.
Публиката е научавала за Библията само това, което нейните свещеници са й казвали. 

Тогава се появила печатарската преса. Библията била първата книга, която е била напечатана от
Гутенберг.  (Коментар:  Гутенберг  е  германски  ковач,  златар,  печатар  и  издател.  През  1444  отива  в
Страсбург и там изобретява печатарската преса. Първите 180 напечатани копия на Библията са завършени
през 1454-55 година. Д. Пр.) Тя била написана на латински, но много скоро били отпечатани Библии на
всички по-важни  vulgar (прости) езици - (оттам идва името „Вулгата Библия“ – най-разпространена
версия на Библията по онова време.) и това превърнало Библията в първата „най-продавана книга.“
Както се и опасявали, бързо възникнали много препирни и разногласия, когато реформаторите един
след  друг  започнали  да  критикуват  ученията  и  практиките  на  църквата  и  да  твърдят,  че  те  са
небиблейски.  А едно от най-широко разпространеното сред различните протестантски движения е
било учението, че всеки човек е длъжен сам да се консултира с Библията за себе си. Поради това,
когато през 1620 пилигримите  (Коментар:  Така са  наричани първите  заселници,  пристигнали с  кораба
„Мейфлауър“ Д.  Пр.)  пристигнали в Америка,  едно от първите неща, за  които се погрижили,  било
образованието  на  децата  им.  През  1647  в  колонията  в  Масачузетс  гласували  закон,  в  който  се
заявявало,  че  всички  деца  са  длъжни да  ходят  на  училище.  В  този  закон  пишело,  че  във  всяко
населено място, в което живеят поне 50 семейства, трябва да бъде назначен един човек, който да учи
децата да четат и пишат и заплатата на учителя трябва да се заплаща или от родителите на децата или
от всички жители на населеното място. А ако в населеното място живеят 100 или повече семейства,
там трябва да се има училище и „директорът на училището трябва да е способен да обучава младите
хора така, че те да бъдат подготвени след това да отидат в университета.“ Всяка община, която не
успее да предостави условия за обучение, трябва да бъде глобявана „дотогава, докато те изпълнят
тази заповед.“ Скоро и други щати изработили подобен закон и безплатните обществени училища се
превърнали в неотменима черта на американския начин на живот. А когато страната, се разширила на
запад,  училищата, разполагащи само с една стая били една от първите сгради, които заселниците
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изграждали (както и бар, затвор и няколко църкви). Подобно нещо се случвали и в Канада и в края на
18-я век Северна Америка имала най-грамотното население в целия свят.

Забележете, че училищният закон в Масачузетс изисквал директорите на училищата да бъдат
квалифицирани, за да могат да подготвят учениците за влизането в университет. Това изискване не е
било лишено от основание, както може да изглежда. Десет години преди да бъде изработен този закон
и  само  16  години  след  слизането  на  земя  в  Плимот  Рок,  пилигримите  основали  Харвардския
университет. (Коментар: Това е станало през 1636 год. Д. Пр.) Това поставило началото на 300 годишна
силна конкуренция между религиозните деноминации в стремежът им да откриват свои колежи и
университети.  Както може да се  види от Табл.  7-4,  преди създаването на САЩ, в американските
колонии вече е имало 10 университети (за сравнение, в Англия са бил 2).  От тези 10 университети,
единствено  Университетът  на  Пенсилвания,  основан  от  Бенджамин  Франклин  за  да  се  обучават
бизнесмени, не е бил свързан с някаква църковна деноминация. След създаването на САЩ, най-малко
още  20  университети  били  създадени  преди  1800-та  година,  включително  Университетът
Джорджтаун,  който бил основан от  учени-йезуити през  1789.   През  следващия век в  САЩ били
създадени стотици колежи и университети, повечето от които - от някоя църква (въпреки че през 20-я
век много от тях прекъснали връзката си с църквата.)

През  същото време,  влиянието на  религията върху образованието в  Латинска Америка  било
доста  негативно.  Както  се  случило  и  през  Средновековието  в  Европа,  в  цяла  Латинска  Америка
църквата претендирала да има власт над образованието, но й липсвали материални възможности, за
да предоставя по-висше обучение от гимназиалното. Правителствата били доволни да предоставят
образованието на грижите на църквата, защото това им спестявало пари, а лидерите не можели да
открият  никаква  практическа  нужда  селяните  въобще  да  бъдат  ограмотявани.  В  съгласие  с  това
мнение, до около средата на 20-я век в повечето от държавите в Латинска Америка било забранено
продаването  на  Библията.   Вследствие  на  нивото  на  образованието  в  САЩ,  в  навечерието  на
Гражданската война, през 1860, около 21% от афро-американците били грамотни, ниво, което е било
сходно с нивото на грамотност на аржентинците и е по-високо от нивото на грамотност на жителите
на  Бразилия,  Чили,  Гватемала,  Хондурас  и  Пуерто  Рико.  Нивото  на  грамотност  в  Испания  и
Португалия може би не е било по-високо, като се вземе предвид много ниският процент на децата,
които посещавали училището. За сравнение, през 1860 89% от белите американци са били грамотни,
както и 83% от канадците, като 61% от неграмотните са били емигранти от първото поколение.

Почти 150 години след това, тези огромни разлики в нивото на образованост продължават да
съществуват.  Ако разгледаме какво е  било нивото на  образованието на  хората  на  възраст  над  25
години през 2000-та година, средният американец е прекарал в училището 12,3 години, а средния
канадец –  12,1  години.  Същият показател  за  някои от  страните  в  Латинска  Америка  е  следният:
Аржентина – 8,8 години; Чили и Перу – 7,6; Мексико – 7,2; Венесуела – 6,6; Еквадор – 6,4; Колумбия
– 5,3;  Бразилия – 4,9;  Никарагуа – 4.5 и Гватемала – 3,5 години.  Тези показатели на страните от
Латинска Америка са сходни показателя на Испания, който е 7,3, а в Португалия – 5,9.

Тази  разлика  в  нивото  на  образованието  е  била  от  изключителна  важност  за  липсата  на
икономически  напредък  в  Латинска  Америка.  През  последните  години  много  изследвания
установяват, че за сега образованието е най-важният фактор за икономическото развитие. (Коментар:
А нивото на училищното образование в България постоянно се снижава, увеличава се и броят на децата,
които не посещават училище, особено сред малцинствата. Расте броят даже на децата, които заминават в
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чужбина,  за  да  завършват  там  средното  си  образование.  Д.  Пр.)  Нещо  повече,  образованието  е
задължение на държавата. Както показват данните на някои много бедни държави, значителен скок в
нивото на образоваността може да бъде постигнат и без намесата на държавата. Имайте предвид, че
даже сред първото поколение на преселниците-пуритани е имало доста неграмотни хора. Но не и сред
второто поколение. Това е въпрос на прозорливост, на силно желание и настойчивост.

Тъжен е факта, че днес много латиноамерикански нации дават много пари за образование, но в
замяна  на това не получават почти никакво подобрение. В един доклад на Вътрешно-американската
банка  за  развитие,  написан  през  1998  се  казва:  „Въпреки  адекватните  публични  разходи  за
образованието...през разгледания период обхватът на образованието едва ли се е подобрил.“ Парите са
били изсмукани от бюрокрацията, занимаваща се с образованието, като се „обръща малко внимание
на  приоритетите  и  точното  осчетоводяване,  има  изключително  високо  ниво  на  корупция  и
политическа намеса в системата на образованието.“ (Коментар: Не ви ли се струва, че и за България
може да се направи същото заключение? Д. Пр.)

Протестантството в Латинска Америка: опиум или етика?
Протестантството  в  Латинска  Америка  се  разпространява  извънредно  бързо.  Сбирките  на

съживителните движения пълнят футболните стадиони и в много от тези страни мнозинството от
хората,  които  ходят  на  църква  са  протестанти  –  повечето  от  тях  принадлежат  на  различните
Петдесятни групи. Много учени-социолози, както в Северна, така и в Южна Америка осъдиха това
като нов, по-силен „опиум за хората.“ Роуан Айрланд попита дали е вярно, че тези новоповярвали се
протестанти „са   аполитични традиционалисти, които оставят Господ да се погрижи за светските
несправедливости  и  мълчаливо  подкрепят  авторитарните  политически  проекти“?  След  като
интервюирал двама от новоповярвалите, той отговаря с „Да“ на този въпрос.  Айрланд обяснява, че
моралната гледна точка на тяхната религия не се простира отвъд усилията им да поправят малките
грешки, докато очакват Господа, който единствен отсъжда справедливо.

По  същият  начин  Пабло  Дейрос  атакува,  че  латиноамериканските  протестанти  са
фундаменталисти,  чието  социална  съвест  е  потисната  и  техните  организации  подсилват  тази
потисната съвест, като й предоставят социално-културна структура, която приписва свещен характер
на  държавното потисничество. Много от същите тези учени-социолози не само се подиграват на
латиноамериканските протестанти, но и възхваляват радикалната католическа „либерална теология“ и
нейните усилия да организира бедните хора в общества, на базата на които да предприеме радикални
политически действия. 

Започвайки веднага  след  Втория Събор на Ватикана през  средата  на 1960-те,  католическите
автори и по-конкретно отец Густаво Гутиерес превърна „освобождението“ в толкова популярна дума
сред  левите  интелектуалци,  че  даже  някои  ревностни  марксистки  групи,  включително
„сандинистите,“ твърдят, че са вдъхновени от тези религиозни гледни точки. Бяха проведени много
конференции. Проведоха се много разговори между марксисти-християни. Освен това почти нищо
друго  не  се  случи,  освен,  че  масите  прегърнаха  Петдесятничеството.  Засега  „Теологията  на
освобождението“ е всеобщо възприемана като наивна духовна фантазия, въпреки че много академици
отказват  да признаят това.  Същевременно,  много гласове продължават  да осъждат всяка религия,
както католическата, така и протестантската, като считат, че религията е опиум. Но има и други хора,
които казват,  че  вместо да е опиум, Латиноамериканското протестантство е стимул към прогреса.
Цитирайки тезите на Макс Вебер за Протестантската етика и отбелязвайки, че  Латиноамериканското
протестантство има склонността да проповядва спестовност и лична отговорност,  тези социолози
предполагат,  че  разпространението на  Протестантството в  Латинска  Америка  може да  стимулира
развитието на капитализма или в най-лошия случай, ще увеличи броя на хората, които са готови да
действат като отговорни граждани в стремежа си към демокрация. 

Коя от тези гледни точки е вярна – ако въобще има такава между тях? Голям брой изследвания в
малки латиноамерикански общества установяват, че обръщането към Протестантството на практика е
свързано с личното икономическо поведение на човека – че хората, които са станали протестанти са
склонни да комбинират пестеливостта с финансовата отговорност и да демонстрират някакво ниво на
предприемачество. 

Освен това някои от тези изследвания твърдят, че тези видове икономическо поведение имат
склонността да предшестват превръщането на човека в протестант – че протестантството се харесва
на хората, които вече демонстрират така наречената протестантска етика. За нещастие, нито едно от
изследванията не се основава на истински примери и не използва правилни статистически методи.
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Наскоро Антони Гил публикува едно вещо статистическо изследване, основаващо се на големи
национални  статистически  данни  за  Мексико,  Аржентина,  Бразилия  и  Чили.  Резултатите  са
завладяващи. Гил установил,  че силно вярващите протестанти и католици не се различават по своя
икономически  или  политически  манталитет  или  дейности.  Хората  и  от  двете  групи  имат  по-
либерални  икономически  разбирания,  по-консервативен  политически  манталитет,  по-високо
гражданско  участие  и  по-голяма  вяра  в  правителството,  отколкото  по-малко  религиозните  хора.
Разсъждавайки за липсата на различия между протестантите и католиците, Гил написал: „Ясно е, че
твърденията на Вебер не са валидни в Латинска Америка.“ Но същото се отнася и за Маркс: религията
не създава безразличие или отчуждение от политиката.

В заключение, Латинска Америка може би се стреми да приложи рецептата за успеха на Северна
Америка. Новите нива на свобода стимулираха религиозен плурализъм както и появата на независими
политически  партии.  Еднопартииното управление  изглежда,  че  върви  по пътя  на  църквата,  която
имаше монопол върху вярата на хората.  Ако това стане,  тогава Латинска Америка най-накрая ще
създаде  необходимата  основа  за  ефективни  капиталистически  икономики  –  но  само  ако
латиноамериканските държави не се върнат към техните стари командни икономики, скрити под нови,
звучащи демократично етикети, както те често правеха в миналото.

Заключение

Глобализацията и съвременността
Християнство  е  създало  Западната  цивилизация.  Ако  последователите  на  Исус  са  искали  да

останат една неясна еврейска секта, повечето от вас нямаше да се научат да четат, а онези които знаят
да  четат,  щяха да четат  ръчно преписвани свитъци.  Без  теология,  която е  се  стреми към разума,
прогреса и равенството в морала, днес целия свят щеше да е там, където са били не-европейските
народи, примерно през 1800-та година: свят, в който има много астролози и алхимици, но няма учени.
Свят на деспоти, в който няма университети, банки, фабрики, очила, комини и пиана. Свят, където
повечето от децата нямаше да могат да доживеят до 5-годишна възраст и много от жените щяха да
умират по време на раждането – свят, който наистина живее в „мрачните векове.“

Съвременният свят е възникнал единствено в християнските общества. Не в Исляма. Не в Азия.
Не и в  „светско“ общество -   такива общества не е имало.  И цялото осъвременяване,  което се е
случвало до сега по света извън християнските общества, е било внесено там от Запада, често пъти
донасяно от колонизаторите и мисионерите. Въпреки това, много апостоли на съвременността считат,
че при наличието на съществуващия пример на Запада, днес подобен напредък може да се постигне
не само без християнството, но и даже и без свободата или без капитализма – че глобализацията ще
разпространи навсякъде научното, техническото и търговското познание без каквато и да е нужда да
се пресъздават социалните или културните условия, които са го създали за пръв път. Кратката оценка
на тези твърдения ще изиграе ролята на подходящо заключение на  „Победата на разума.“

Изглежда съмнително, че ефективна съвременна икономика може да бъде създадена без да се
възприеме капитализма и това беше демонстрирано от провала на командната икономика в СССР и в
Китай. Съветският съюз можеше да изстрелва ракети в космическа орбита, но не можа да произвежда
и да изпраща лук в Москва. А що се отнася до Китай, трябваше да загинат милиони хора, за да бъде
доказано, че колективизираното земеделие е непродуктивно. Днес, когато капитализма процъфтява в
много  страни  по  света,  които  наскоро  бяха  освободени  от  потисничеството  на  СССР  и  когато
китайците се бяха докарали до положението да чуват, че Тайван произвежда повече от тях, както
Русия, така и Китай се стремят да изграждат капиталистически икономики. Остава да видим дали
някоя от тези държави ще може да предостави свободата, без която не е възможно да има ефективен
капитализъм. Наистина,  поради липсата на свобода и капитализъм, ислямските държави остават в
полуфеодално състояние и са неспособни да произвеждат повечето от предметите и изделията, които
използват в ежедневието си. Стандартите на живота, който те живеят, изискват да се правят огромни
разходи за вноса, които се плащат с парите от нефта, точно така, както Испания се е наслаждавала на
плодовете, произведени от индустриите в другите страни дотогава, докато е можела да се задържа на
повърхността  и  да  не  потъне,  чрез  златото  и  среброто,  докарвано  от  Новия  Свят.  Съвременни
общества не могат  изцяло да възникнат без наличието на сигурна защита на правата за частната
собственост и без наличието на значително ниво на личната свобода. 

Но ако съвременността продължава да изисква наличието на капитализъм и свобода, какво да



122

кажем за християнството? 
От една страна се твърди, че въпреки че християнството е било нужно за появата на науката, сега

науката се ползва с толкова висок авторитет, че вече не се нуждае от препоръката на християнството.
Същото може да се каже и за вярата в прогреса. Убедени сме, че можем да проникнем дълбоко в
тайните на природата и да създаваме съвременна технология, без това да е нужно да се основава на
вярата, тъй като единственото, което човек може да направи, е просто да огледа света около себе си.

От друга страна, ако сега християнството е неподходящо за съвременността, защо то все още
продължава толкова бързо да се разпространява? Факт е, че християнството обхваща целия свят и се
разпространява  по-бързо  от  демокрацията,  капитализма  или  съвременността.  Религиозната
революция,  която  се  извършва  в  Латинска  Америка  не  е  просто  разпространяване  на
Протестантството, а е разпространяване на Християнството – повечето новоповярвали протестанти в
Латинска Америка преди това всъщност не са били католици. Африка се превръща в християнски
континент толкова бързо, че южно от Сахара има повече членове на Англиканската църква, отколкото
има  в  Англия  или  в  Северна  Америка,  без  да  споменаваме  десетките  милиони  нови  баптисти,
петдесятници,  католици и  членове  на  местни протестантски  деноминации –  около половината  от
африканците,  живеещи  в  района  южно  от  пустинята  Сахара  сега  са  християни.  Въпреки  това,
разпространението на християнството в Южното полукълбо може да изглежда пренебрежимо малко в
сравнение с това, което се случва в Китай. 

Когато комунистите завзеха властта през 1949, в Китай е имало може би около 2 мил. християни.
По онова време не само марксистите, но даже и лидерите на Американската либерална църква не ги
възприемали насериозно и ги наричали „оризови“ християни – хора, които изкарват прехраната си,
работейки  като  мисионери и  в  замяна  получавали само подаяния.  Петдесет  години по-късно ние
открихме, че тези китайски оризови християни са били толкова „лицемерни“, че са издържали на
десетилетия на драконовски репресии, по време на които броят им се удвоявал отново и отново и сега
в Китай има 100 мил. християни! Нещо повече, обръщането на новоповярвалите към Христос не е
фокусирано върху селяните и бедните хора, а е сред най-образованите и най-модерните китайци.

Има  много  причини,  поради  които  хората  приемат  християнството,  включително  и  заради
неговата  способност  да  поддържа  дълбоко  емоционална  вяра,  която  прави  човека  доволен  от
съществуването си. Друга важна причина е, че християнството призовава човека да разсъждава, както
и това, че християнството е неразривно свързано с възхода на Западната цивилизация. За много от не-
европейците, да станеш християнин означава да станеш съвременен. Поради това е правдоподобно, че
християнството  остава  съществен  елемент  от  разпространението  на  модерността  по  целия  свят.
Вгледайте се в скорошното изказване на един от водещите китайски учени: „Едно от нещата, които
бяхме  помолени  от  правителството  за  изследваме,  беше  свързано  с  успеха  и  по-точно,  с
превъзходството на Запада над останалата част от света. Ние изследвахме всичко, което можахме: от
историческа,  политическа,  икономическа  и  културна  гледна  точка.  В  началото  си  мислехме,  че
превъзходството ви се дължеше на това, че вие имате по-мощни оръжия от нас. После си мислехме, че
превъзходството ви се дължеше на това, че имахте най-добрата политическа система. След това се
фокусирахме  във  вашата  икономическа  система.  Но  през  последните  20  години  разбрахме,  че
сърцевината на вашата култура се намира във вашата религия: Християнството. Поради тази причина
Западът е толкова могъщ. Фундаментът на християнския морал в социалния и културния живот е
направил  възможна  появата  на  капитализма  и  след  това  -  успешния  преход  към  демократични
политики. Ние нямаме никакво съмнение в това заключение.“
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Списък на преведените книги от мен книги или подбрани мисли на велики хора, които мога да

ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат, ако пожелаете 

1. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Естир – Суиндъл

9. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

10. Здравото семейство – Суиндъл

11. Илия – Суиндъл

12. Йов - Суиндъл 

13. Йосиф – Суиндъл

14. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

15. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

16. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

17. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

18. Мир с Бога - Били Греам

19. Моисей – Суиндъл

20. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

21. Мъжки разговор – Суиндъл

22. Нещо повече - Катрин Маршал

23. Основи на християнството - Джон Стот

24. Обикновено християнство – К. С. Луис

25. Павел – Суиндъл

26. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

27. Победата на разума – Родни Старк

28. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

29. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

30. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

31. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.
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32. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

33. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

34. Проповеди от Спържън - 28 бр.

35. Религиозна класика – христоматия

36. Роден отново – Чарлз Колсън

37. Свободни в Христос - Сесил Хуук

38. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло

 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване
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Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората

Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

39. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

40. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър
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41. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

42. Цар Давид - Дейвид Пиърс

43. Целенасочената църква - Рик Уорън
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