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Въведение

Непосредствената причина за възникването на тази кни-
га са две последователни молби. През есента на 1980 г. 

Тиери Пако* ме помоли да напиша кратка книга за поредица, 
която той редактираше в Париж. Той предложи моята тема да 
бъде „Капитализъм“. Отговорих, че по принцип съм готов да го 
направя, но искам темата ми да е „Исторически капитализъм“.

Смятах, че за капитализма е написано много от марксис-
ти и други представители на политическата левица, но че по-
вечето от тези книги страдат от няколко недостатъка. Някои 
бяха по същество логико-дедуктивни анализи, изхождащи от 
дефинициите за това, което се смяташе, че е капитализмът по 
същест во, и след това разглеждащи докъде се е развил на раз-
лични места и по различно време. Други се концентрираха 
върху предполагаемите големи трансформации на капиталис-
тическата система в някакъв скорошен момент и в тях целият 
по-ранен етап служеше като митологизиран фон, върху който 
да се представи емпиричната реалност на настоящето.

Това, което ми се струваше неотложно – мисия, на която 
в известна степен са посветени всички мои последни трудове, 
беше да представя капитализма като историческа система през 
цялата му история и в конкретната му уникална реалност. За-
това си поставих задачата да опиша тази реалност, да очертая 
точно какво постоянно се променя и какво изобщо не се е про-

 * Френски философ, автор, преподавател и икономист, роден през 
1952 г. [Всички бележки под линия са на преводача.]



И
ст

ор
ич

ес
ки

 к
ап

ит
ал

из
ъм

10 

менило (така че да можем да обозначим цялата реалност под 
едно наименование).

Вярвам, подобно на много други, че тази реалност е едно 
интегрирано цяло. Но мнозина, които отстояват тази гледна 
точка, я защитават, като атакуват други заради техния пред-
полагаем „икономизъм“* или заради културния им „идеали-
зъм“, или заради прекаленото им наблягане на политически 
„волунтаристични“** фактори. Подобни критици сякаш неми-
нуемо, заради същността си, стигат до извършване на проти-
воположния грях на този, който атакуват. Затова се опитах да 
представя доста просто и ясно цялостната интегрирана реал-
ност, като разгледам последователно нейните проявления на 
икономическата, политическата и културно-идеологическата 
арена.

Малко след като принципно се съгласих да напиша тази 
книга, получих покана да изнеса поредица от лекции в катедра-
та по политически науки на Хавайския университет. Възполз-
вах се от възможността да напиша книгата въз основа на тези 
лекции, изнесени през пролетта на 1982 г. Първата версия на 
първите три глави беше представена на Хаваите и аз съм бла-
годарен на моята оживена публика за многото ѝ коментари и 
критики, които ми позволиха значително да подобря презента-
цията си.

Едно от подобренията, които направих, беше да добавя 
четвърта глава. В хода на лекциите осъзнах, че в изложението 
ми има един съществен проблем: огромната скрита сила на вя-
рата в неизбежния прогрес. Осъзнах също така, че тази вяра 
опорочава разбирането ни за реалните исторически алтерна-
тиви пред нас. Затова реших да атакувам този казус директно.

И накрая, позволете ми да кажа няколко думи за Карл 
Маркс. Той е монументална фигура в интелектуалната и поли-
тическата история на модерността. Той ни завещава огромно 

 * Свеждането на обяснението на всяка социална, политическа и култур-
на реалност до икономическа основа.

 ** Политически волунтаризъм (от лат. voluntas – „воля“) – възглед, който 
разбира политическата власт като воля.
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наследство, което е концептуално богато и морално вдъхновя-
ващо. Когато обаче казва, че не е марксист, трябва да го прие-
мем сериозно и да не го отмятаме като един вид bon mot*.

Той знае, за разлика от много от неговите самопровъзгла-
сили се последователи, че е човек на деветнайсети век, чиито 
виждания неминуемо са ограничени от тогавашната социална 
реалност. Той знае това, което мнозина не знаят, а именно, че 
една теоретична формулировка е разбираема и използваема 
само по отношение на алтернативната формулировка, която тя 
директно или индиректно атакува, и че е напълно ирелевантна 
по отношение на формулировките, касаещи други проблеми 
и базиращи се на други предпоставки. Той знае, за разлика от 
много други, че в неговия труд има противоречие между опи-
санието на капитализма като съвършена система (която всъщ-
ност никога не е съществувала исторически) и анализа на кон-
кретната ежедневна реалност на капиталистическия свят.

Следователно нека да използваме неговите трудове по 
единствения разумен начин – като тези на другар в борбата, 
който знае толкова, колкото знае.

 * Остроумие (от фр.).


