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Предговор.  
 

Настрани от модерните времена  
и западната система

Всяко поколение ще бъде съдено по това дали се е изправило сре-
щу най-големите, най-съществените въпроси на човешкото съ-
ществуване.

Хенри кисинджър (СаЩ), „Световният ред“ 

„Древна Гърция роди Рим, Рим роди християнска Европа, хрис-
тиянска Европа роди Ренесанса, Ренесансът роди Просвещение-
то, Просвещението – политическата демокрация и индустриал-
ната революция. комбинацията от индустрия и демокрация на 
свой ред роди Съединените щати като олицетворение на право-
то на живот, свобода и стремеж към щастие.“ Според Пътища-
та на коприната: Нова история на света, с автор Питър Фран-
копан от Оксфордски университет, това твърдение е по-скоро 
мантра на политическия, културен и морален триумф на запада, 
отколкото историческа истина.

„в продължение на хиляди години именно регионът, раз-
положен между Изтока и запада и свързващ Европа с Тихия 
океан, бил оста, около която се въртяло земното кълбо.“ Проф. 
Франкопан пише в предговора към книгата: „в този регион 
също така се родили и процъфтели великите религии на света, 
включително юдейството, християнството, ислямът, будизмът 
и хиндуизмът. Тази територия била средище на съперничество 
между езикови групи, на възход и падение на велики империи, 
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на сблъсъци на култури и противници, последиците от които 
отеквали на хиляди мили. Сега, изправени тук, можем да от-
крием нови начини да гледаме на миналото и да покажем един 
свят, който бил дълбоко взаимносвързан и където това, което 
се случвало в един континент, оказвало влияние върху друг, къ-
дето вторичните трусове от това, което ставало в степите на 
Средна азия, можели да бъдат почувствани в Северна афри-
ка, където събитията в Багдад отеквали в Скандинавия, където 
откритията в Северна и Южна америка променили цените на 
стоките в китай и довели до нарастването на пазара на коне в 
Северна Индия.“ авторът отбелязва също така: тези трусове 
тръгвали във всички посоки на една широко разгъната мрежа. 
Мрежата вървяла по маршрути, използвани от поклонници и 
воини, от номади и търговци; маршрути, по които се продавали 
стоки и продукти, а идеи били обменяни, приемани и преци-
зирани. Те не носели само икономически просперитет, а също 
така смърт и насилие, болести и бедствия. в края на XIX в. един 
бележит немски геолог, Фердинанд фон Рихтхофен, дал на тази 
огромна мрежа от връзки име, което се използва и до днес – 
Sеiderstrassen, Пътят на коприната.

Проф. Франкопан стига до един момент, за който пише: „Не 
можех да разбера защо продължават да ми говорят за голямото 
значение на Средиземноморието като люлка на цивилизацията, 
когато очевидно беше ясно, че не там наистина е била изкована 
цивилизацията. Истинското средище, „Средиземноморието“ – 
буквално означаващо средата на света, – не било море, разделя-
що Европа и Северна африка, а се намирало точно в сърцето на 
азия.“*

Професор Франкопан в никакъв случай не е първият запа-
дняк, наясно с това. в книгата си Черната Атина: Афро-азиат-
ските корени на класическата цивилизация; том 1. Фабрикуване-
то на Древна Гърция 1785–1985, проф. Мартин Бърнал от уни-
верситета „корнел“ изтъква, че като източник на западната ци-

 * Франкопан, Питър. Пътищата на коприната, A&T Publishing, 2019. 
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вилизация гръцката цивилизация също така има своите източни-
ци, т.е. африканската и египетската. Историята на развитието на 
западната цивилизация, която неизменно подчертава голямото 
значение на Гърция, е всъщност един „Европоцентричен“ мит, 
създаден от европейските учени в модерните времена. в своя-
та книга Източните корени на Западната цивилизация британ-
ският учен Джон М. Хобсън показва още по-ясно силно влияние 
от Изтока върху запада, т.е. как изоставащият запад постепенно 
оформя глобалното си лидерство чрез по-рано развития Изток, 
най-вече чрез китайската цивилизация, разпространена на за-
пад от Ислямския свят. Европейски учени, такива като Франсис 
Бейкън, ясно описали още в по-ранни времена как „четирите ве-
лики изобретения“ в Древен китай помогнали на Ренесанса и 
Просвещението.

западането на Пътя на коприната довело до европейската 
ера на великите географски открития, които оказали голямо 
влияние върху хода на човешката история. Деконструкцията на 
„западноцентризма“ в проучванията на Питър Франкопан върху 
историята на Пътя на коприната сочи, че възраждането на Пътя 
на коприната ще промени не само еволюционната посока на чо-
вешката история, но също така и нашето разбиране на история-
та ни. Именно поради това реших да проуча логиката на инициа-
тивата „Един пояс, един път“.

Днес този централен регион се е превърнал в „Световния 
остров“, достоен за името си благодарение на възраждането на 
Пътя на коприната, а изучаването на Пътя на коприната придо-
би международен характер. При него няма място за тревоги от-
носно дилемата „Голямата дивергенция“ и „въпроса на Джоузеф 
Нийдъм“.

След като Пътят на коприната бил прекъснат, европейците 
се насочили към океана – те колонизирали света чрез географ-
ски открития и положили началото на така наречената глобали-
зация. Но всъщност това ли е истинската глобализация? Това е 
само извинение на началото на западната цивилизация след па-
дането на Евразия, сърцето на човешката цивилизация. Носите-
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лят на глобализацията е океанът, а логиката на океанската циви-
лизация става универсална.

Ревитализацията на Евразия зависи от свързаност. защо е 
необходимо да се постигне свързаност между Европа и азия? 
Индустриалната революция се родила в Обединеното кралство, 
където милиони хора приели индустриализацията. когато тя 
се разпростряла на европейския континент, милионите стана-
ли десетки, а когато това станало в СаЩ – стотици милиони. 
Днес милиарди хора в страните БРИкС се стремят към индус-
триализация, а ние все още разчитаме на протоците, каналите и 
морските пътища, открити от европейците в модерните време-
на – това е като да впрегнеш дребен кон да тегли голяма каруца. 
Ние все още гледаме на света и на себе си на базата на западни 
концепции, теории и начини на мислене, което е нещо като ин-
телектуално принизяване.

в повратната точка, когато световният икономически цен-
тър се завръща на Изток след хилядолетие, китай като гръбнак 
на глобализацията, черпейки мъдрост от историята и анализи-
райки бъдещето на глобализацията, създаде инициативата „Един 
пояс, един път“. Предлагането на „Един пояс, един път“ показва, 
че китай е напуснал модерните времена и западната система: 
той вече не се губи, като следва стъпките на запада, а по-ско-
ро окуражава, след като откри път на развитие, отговарящ на 
националните му условия, повече развиващи се страни да реа-
лизират собствени пътища за развитие, които отговарят на тех-
ните условия и така да направят света отново диверсифициран. 
конкуренцията и рисковете ще нарастват, ако китай продължи 
да следва силно запада. за да избегне рисковете и да стимулира 
сътрудничеството, китай трябва да обърне поглед към страни по 
маршрута на „Един пояс, един път“, където липсват технологии, 
капитали, инфраструктура и дори квалифицирани работници. 
китай притежава технологии и капитали, но няма достатъчно 
пазари. И докато вътрешният пазар на страната страда от свръх-
капацитет, тези страни имат голяма нужда от различни продук-
ти. Първо, що се отнася до капитали, тези страни не разполагат 
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със заеми, докато китай има огромни валутни резерви – не по-
малко от 4 трилиона долара през 2014 г. Според оценките на ня-
кои икономисти 600 милиарда долара са напълно достатъчни за 
китай, а останалите 3,4 трилиона долара трябва да бъдат тран-
сформирани в инвестиционни фондове.* за да промени моде-
ла на закупуване на американски ценни книжа и така да става 
подвластен на монетарната политика на СаЩ, китай трябва 
да увеличи чуждестранните си инвестиции и да потърси паза-
ри в други страни. По отношение на основните технологии съ-
ществува определена разлика между китай и развитите страни в 
полза на последните, но пък китай е недостижим в света, когато 
става въпрос за пазарна реализация на технологии. като се имат 
предвид многобройното му население и сложен терен, след като 
китай може да изгражда собствената си инфраструктура добре, 
то той може да изгражда инфраструктура и в други части на све-
та. китай не само може да строи инфраструктура, но също така 
да оперира и управлява. Развитите страни могат да си сътрудни-
чат с китай в развитието на пазари в трети страни. Трето, китай 
не притежава структурна мощ. Инициативата „Един пояс, един 
път“ се фокусира върху стандарти за продукти и промишлени 
производства, особено стандарти за нова инфраструктура, пра-
ва за формиране на цени на стоки от първа необходимост, както 
и права за определяне на правила в търговията и инвестициите 
с цел засилване на институционалната си тежест в новия кръг на 
глобализацията.

Може с категоричност да се каже, че инициативата „Един 
пояс, един път“ произхожда от китай, но принадлежи на целия 
свят. „Икономическата система стана глобална, докато поли-
тическата структура на света остава базирана на националната 
държава.“ Това е слабото място на глобалното управление. Хен-
ри кисинджър пише в книгата си Световният ред: „всяко по-
коление ще бъде съдено по това дали се е изправило срещу най-

 * Ли Инин, Лин Ифу, Джън Юоннйен и др. Да разберем инициативата 
„Един пояс, един път“, CITIC, 2015, с. 133.
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големите, най-съществените проблеми на човешкото съществу-
ване.“ Успехът на инициативата „Един пояс, един път“ зависи от 
способността и да реши най-големите, най-важните въпроси на 
обществото. Освен това инициативата е опит да бъдат решени 
глобални проблеми успоредно с тези на китай и обратно.

в контекста на историята на човешката цивилизация, както 
и на глобализацията, инициативата може наистина да стане ла-
боратория на нови идеи за международния ред. в днешния свят 
се оформят три вида ред.

Първо, цивилизационен ред, основните единици на който са 
цивилизовани държави. „Един пояс, един път“ свързва четирите 
големи древни цивилизации – египетската, вавилонската, ин-
дийската и китайската. Цялостната и многокомпонентна свър-
заност на железопътни линии, пътища, аеролинии, морски пъти-
ща, нефто- и газопроводи, електропроводи и комуникационни 
мрежи на „Един пояс, един път“ ще насърчи възраждането на 
континенталните и речни цивилизации, ще даде тласък на усили-
ята за премахване на бедността в развиващите се страни и ще до-
принесе за успешния възход на нововъзникващите икономики. 
Накратко, тъй като логиката на цивилизационното възраждане 
надхвърля рамките на конкуренцията в ерата на модернизаци-
ята, инициативата даде тон за глобалната политика през XXI в. 
и оправда китайската мечта. Редът, създаден от инициативата, 
в който цивилизациите ще се възраждат рамо до рамо, може да 
бъде наречен „цивилизационен ред“.

второ, международен ред, основните единици на който са 
националните държави. в модерните времена системата на вест-
фалия постави началото на международната система с основни 
единици националните държави и суверенното равенство като 
основна ценност. заедно с установяването на западноцентризма, 
това стана западен международен ред. Глобализацията е типичен 
термин в тази система. След втората световна война беше уста-
новен международен ред, практически ръководен от СаЩ и със 
символичен център в лицето на ООН, който просъществува и до 
днес въпреки противостоянието на водения от Съветския съюз 
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социалистически лагер. Икономическата база определя надстрой-
ката. Днес, въпреки че обемът на производството извън западни-
те страни надхвърли този в тях, думата и политическата сила на 
въпросните незападни държави на световната арена продължават 
да са подчинени на запада. На този фон инициативата „Един пояс, 
един път“ има за цел да постигне общата модернизация на разви-
ти и развиващи се страни*, да осъществи балансирано развитие 
Север–Юг и Юг–Юг и да насърчи развитието на международния 
ред в една по-справедлива, разумна и устойчива посока.

Трето, граждански ред, основните единици на който са 
граждани, а не страни. кисинджър пише в „Световният ред“: 
„всяка една система на световния ред, за да бъде устойчив, тряб-
ва да бъде приета като справедлива не само от лидерите, но и 
от гражданите“ (стр. ХVII). в днешния свят силата се движи не 
само на изток, но и надолу. всички страни са изправени пред 
вътрешен натиск на социализирано движение на гражданите, 
което поддържа установяването на граждански ред на глобал-
но ниво. за да изгради всеобхватна глобализация, инициативата 
„Един пояс, един път“ цели да премахне разликите между богати 
и бедни чрез „петте цели на свързаността“, а именно координа-
ция на политиките, свързаност на удобствата, безпрепятствена 
търговия, финансова интеграция и разбирателство между наро-
дите, както и да постигне социално равенство и справедливост 
чрез петте ценности на развитието – иновация, координация, 
екосъобразно развитие, откритост и споделяне.

Цивилизационният ред, международният ред и граждан-
ският ред съставляват общността три-в-едно на общото бъдеще 
като отражение на интеграцията на различните цивилизации, 
държави и съдба на гражданите, както и тенденцията на време-
то. Мястото на човешкото общество е по-скоро във връщането 
на цивилизацията, отколкото в модернизацията, и това ще върне 
разнообразието в света.

 * къ Инбин, Един пояс, един път“ всъщност е „обща модернизация“. – в: 
Годишник на „Един пояс, един път“ 2016, Търговия, 2016, с. 60–71.
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Накратко, инициативата „Един пояс, един път“ дава на ки-
тай морално превъзходство в международен план, тъй като се 
фокусира върху трите мисии – обща модернизация на страните 
по маршрутите, общо възраждане на цивилизацията и инклузив-
на глобализация – и има за цел да изгради общността на общото 
бъдеще, като интегрира цивилизация, международен и граждан-
ски ред.
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