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СТОПАНСКИЯТ ЕТОС НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ВЛАДИМИР СВИНТИЛА 

 

Румен АНДРЕЕВ 

 

Abstract: The Revival was the period of economic and cultural rise of 

Bulgarians, without an existence of a state. It is the result of economic freedom and 

spontaneous order without centralized state power. The establishment of Bulgarian 

state did not lead to great economic prosperity, but to the reconstruction of the free 

economy to centralized one. One of the erudite of Bulgarian Revival was Vladimir 

Svintila. In his research dedicated to mentality and folk psychology, he reveals the 

economic ethos of Bulgarians during this period. The purpose of this paper is to 

present a different point of view to economic life of the Bulgarians during the Revival 

period, which in our opinion is contained in the books of Vladimir Svintila. It reveals 

facts that popular history conceals as they are not similar to the idea of national 

centralized state. For the needs of the research comparative historical analyses is 

used along with the network approach to complex systems. 
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Увод 

Възраждането е най-интересният период от българската история. Време на 

романтика и блян за бъдещето. Това е период на икономически и културен въз-

ход на българите, без съществуване на българска държава. Това е периодът на 

стопанска свобода без централизирана държавна власт. Създаването на българ-

ска държава през 1879 г. така и не води до икономически напредък, а до прест-

руктуриране на свободното стопанство към централизирано. Води до появата на 

бай Ганьо и политическата партизанщина и нагаждане на държавна служба. 

Основната икономическа политика, след Освобождението е да се индустриали-

зира държавата, която така и не се осъществява. През Възраждането се създава 

българската душевност, която е по-късно е синтезирана в „съединението прави 

силата“. Един от най-значимите ерудити и познавачи на българското Възражда-

не е писателят и преводач Владимир Свинтила. В изследванията му, посветени 

на българската душевност и народопсихология, той разкрива и стопанския стил 
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на живот (етос) на българите през този период. Целта на тази статия е да предс-

тави различна гледна точка за стопанския етос на българите от този период, 

която според нас, се съдържа в книгите на Владимир Свинтила. Като разкрие 

неща, които популярната история премълчава, тъй като не са сходни с идеята за 

централизираната, национална държава, която продължава да господства сред 

българските историци. Доскоро повечето изследвания за Възраждането се фо-

кусираха върху борбите за независима църква и национално освободителните 

движения, като се пренебрегваше стопанското развитие на българите в Османс-

ката империя. Вече съществуват много публикации за стопанството на Балка-

ните през ХІХ век, които разкриват по-пълна картина за този период. Именно 

стопанският възход от този период дава тласък на националното самоосъзнава-

не на българите. Стопанската дейност е основата на развитието на народопси-

хологията на българина, която е изследвана от Свинтила.  

В книгите си Свинтила изследва динамиката на промените и устойчивостта 

на социалната структура в обществото, подобен поход сега се нарича комплекс-

ни системи, като изследва връзките и взаимодействията между различните со-

циални групи при различни ситуации и обстоятелства. Свинтила прави задъл-

бочен сравнителен анализ на стопанство на Възраждането със средновековието 

и Българската държава след 1879 г. и има интелектуалната смелост да разкри-

тикува митологиите в нашата история. Постиженията през Възраждането са по-

големи от останалите периоди от историята на България, те са спонтанен резул-

тат от свободната от държавата инициатива. Първият и най-важен урок от исто-

рия на Възраждането е ползата от свободата и спонтанността (Penchev, 2018, p. 

191). 

Развитието на занаятите през Възраждането 

Земеделската цивилизация успява да развие занаяти, които са се обособили 

в дълбока древност в зависимост от условията при определени народи. Народи-

те, които са развили някои видове занаяти чрез търговията, са получавали зана-

ятчийските стоки, които не са могли да произведат. Развитието на занаятите в 

античността по българските земи се дължи на траките, които ги възприемат и 

развиват от Гърция и Рим. По-задълбочен от народопсихолога Иван Хаджийски 

Свинтила представя произхода и развитието на занаятчийството от Античност-

та, възприемането на някои занаяти от траките и продължителното им развитие 

до Възраждането. Славяни и българи заемат от Античността материална култу-

ра, за което свидетелстват различни термини от латински произход (порта, хур-

ка, каруца), тракийски обичаи и думи. Завладяването на турците не променя 

техническата картина, а я обогатява, като към съществуващите занаяти се при-
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бавят уменията и термини на Изтока. Българската техническа култура през Въз-

раждането е синтез на техничния опит на късноантичното общество и този на 

Изтока. Градовете през XVIII век стават достъпни за българските селяни, те 

филтрират един техничен опит с неговата социална и нравствена структура 

(Svintila, 2007, p. 41). 

Свинтила има различна от Ив. Хаджийски хипотеза за възникването на 

българското занаятчийство. Според Хаджийски занаятите възникват от задруга-

та, която е основната структура на българския стопански живот, тя е матрицата 

създаваща парадигмата за класите и прослойките в обществото. Занаятчията е 

преселилият се в града селянин. Този възглед на Хаджийски е критикуван аргу-

ментирано от Свинтила, според който съществува старо занаятчийство от Пър-

вата и Втората българска държава, което не е предназначено за пазара, а предс-

тавлява натуралното стопанство. През Средновековието българският град не е 

добре развит, а съществуват самозадоволяващи се села. За това, че занаятите в 

средновековния български град не са добре развити свидетелства Ал Идриси в 

своята география. През ХІІ век българските земи са посетени от арабския геог-

раф Ал Идриси, който написва география за нуждите на търговията. География-

та на Идриси дава представа за развитието на занаятите в средновековния бъл-

гарски град под византийско владичество. В него няма развитие на занаятите, а 

търговията е „селска“. Съществува значителен упадък на занаятите в градовете 

Плиска и Преслав. Занаятчийското производство е за месния пазар и потреби-

тел. Археологическите разкопки също показват, че градския занаятчия е прину-

ден да се занимава и със земеделски труд (Lishev, 1977). 

Може да се открие значителна разлика между производството в града и се-

лото. Стопанският напредък през Възраждането се извършва в градовете от 

занаятите и търговията. Те са основите за създаването на буржоазията и култу-

рата. Селото в България запазва своята свързаност с античността. В Османската 

империя се развива градовете, където се развива и занаятчийството. Производс-

тво за пазара, за чаршията за мющерията, който става приятел на майстора. 

Преодоляването на натуралното стопанство и появата на стоковото производст-

во създават етоса на занаятчията. Обществеността това са местата, на които 

общуват майстори и клиенти – чаршията, лонджията, еснафа. В лонджията на 

софийския терзийски еснаф участват българи и евреи, въпреки религиозните им 

различия. Езикът на кондиката е български и заседанията се водят на български. 

Ритуалите за получаване на майсторство „опоясването“ се извършват общо от 

българи и евреи, но извън еснафа българинът, евреинът, турчинът следват свои-

те религии и обичаи. Според Свинтила единството на пазара не създава единст-

во на обществеността, която да поражда обществени институции, които да са на 
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всички. Извън лонджията и еснафа общностите са в съревнование. В безистена, 

които е с по-добро обществено положение е на по-видно място, така първите 

места са за златарите, кожарите и папукчиите (Svintila, 2008, p. 127) 

Общуванията извън еснафа и търговията са необходимост в града, за раз-

лика от селото с общите празници. Българските обществени места нямат голяма 

представителност в града, защото липсва митрополията в града и патриаршията 

в Цариград. Мястото за общувания на българите става домът, който през Въз-

раждането има граждански и обществени функции. Високите двуетажни и трие-

тажни къщи, освен израз на охолство и стопанска мощ имат и обществени фун-

кции, които днес трудно долавяме. В тези къщи гостите са от града, а не от дру-

ги градове и села, които отсядат в хана (Svintila, 2008, p. 130) 

Според Свинтила съществуват следните развойни форми на промишленото 

производство: занаят по поръчка, занаятчийско стокопроизводство (за неизвес-

тен потребител), манифактура и машинно производство. През XVIII век заная-

тите по поръчка започват да изчезват и се установява занаятчията стокопроиз-

водител, за което свидетелстват запазените кондики. Разделението на труда 

зависи от големината на пазара, пише класикът на икономическата мисъл Адам 

Смит. Мястото на занаятчията, според Свинтила, в развито стоково стопанство, 

не е на селския мегдан, а градската чаршия, където е мющерията от цялата 

околност. На село при липсата на потребление занаятчията би умрял от глад 

(Svintila, 2007, p. 41). Големите поръчки създават по-голямо разделение на тру-

да. В Османската империя, както и в останалите европейски държави, увелича-

ването на разделението на труда води до появата на манифактурно производст-

во. В обикновения занаят почти не съществува разделение на труда, докато в 

манифактурата то се прилага широко. Преминаването от занаятчийско към ма-

нифактурно производство се осъществява с помощта на търговеца, в ролята му 

предприемач, който е собственик на парични средства. Той организира занаят-

чийско производството в по-голям мащаб, като разширява производственото 

разделение на труда (Nathan, 1977, p. 210; Sakazov, 1930, p. 693). 

В Османската империя българските занаятчии се конкурират с останалите 

народности. В занаятчийството не можеш да станеш майстор и да упражняваш 

занаята без да си преминал много часове на усилен труд и да си се учил като си 

„крал“ от майстора. Майстор се става само когато ученикът е толкова добре 

подготвен, че може да победи майстора. В еснафа се работи с много труд и 

майстора не би пробутал на клиента си стока, която има скрити недостатъци. 

Майстор се става трудно след продължително обучение, което често е съпрово-

дено с майсторски бой. Правилата на еснафа са много строги и човек влязъл в 

тази система, не може да не е добър майстор. Съветите на лонджийте много 
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строго са се контролирали и нечестните сделки и недобре свършената работа са 

невъзможни. (Svintila, 2007, p. 89).  

В градовете, центровете на стопанската дейност са дюкяните. Дюкянът 

през Възраждането е мястото, където се произвежда и продава. Това е работил-

ница и магазин. Тук майсторът произвежда стоката и я продава. Съществува 

атмосфера и доверие между хората. Занаятите през Възраждането създават зае-

тост на чираци и помощници на майстора, като на практика безработица не съ-

ществува. В Копривщица например има шест кланици, в които има нужда от 

сезонни работници, когато се колят хиляди глави добитък. Работници са необ-

ходими в дараците, вапцарниците и др. Тези работници впоследствие стават 

пролетариата на България, който няма нищо общо с пролетариата на капиталис-

тическите държави и който Владимир Свинтила нарича субпролетариат. Тази 

социална група ще играе особено важна роля в политическия живот на Бълга-

рия след Освобождението. 

През втората половина на ХІХ век българските занаяти изживяват своя 

златен век. Увеличаването на градското население, липсата на големи военни 

конфликти на империята и реформите, които се правят създават добри възмож-

ности за успех на българските занаятчии, чрез трудолюбие и предприемчивост 

(Penchev, 2018, p. 188). В началото на ХIX век султан Махмуд ІІ се обръща към 

българските занаятчии в Цариград да ушият униформи на реформираната по 

европейски образец армия. Абаджията от Калофер Иван Трифонов се наема да 

изпълни поръчката, за което получава половин милион гроша и е направен от 

султана назърин. След смъртта на Иван Трифонов през 1839 г. ушиването уни-

формите е непрекъснато извършвано от български устабашии шивачи. С бъл-

гарски шаяк се обличат турските чиновници и паши. Българите в Цариград през 

средата на ХІХ век са около 100 хил., като най-много са абаджиите от Калофер. 

В Ортакьой е образувана самостоятелна българска община, в Галата има улица, 

на която всички дюкяни са български и има две български кръчми. Освен с аба-

джийство, българите се занимават търговия, сарафство и най-различни други 

занаяти. Като добри работници са предпочитани и в услугите (файтонджиите в 

Цариград почти всички са българи). Лично на султан Абдул Азис българи са 

файтонджията, сладкарите и аптекаря. На конният трамвай Азат капия и Орто-

кьой също работят българи (Kazanski, 1948, pp. 113-116). 

Манифактурното производство по българските земи с голямо разделение 

на труда е гайтанджийството. Тяхното производство преминава през няколко 

етапа на развитие: прост ширит, ръчно производство, чарк. В Карлово, където 

основно се произвеждат гайтани, ръчното производство е с голямо производст-

вено разделение на труда – едни работници извлачат вълната, други изпридат 
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прежда, а трети изплитат гайтана и т. н . След въвеждането на чарка, един ра-

ботник може да управлява 10 чарка, което освобождава работна сила от изпли-

тането на гайтана и я насочва към приготвянето на преждата и апретурата на 

суровия гайтан. В Карлово се произвеждат гайтани за турските пазари, като 

търговците плащали предварително за своите поръчки. Българските гайтани се 

продават освен в Османската империя и в чужбина, като чарковете в Карлово до 

Освобождението (1877) достигат 2000, в Калофер 1000, в Сопот 700. Габровс-

кия гайтан се продава както в Османската империя, така и в Сърбия и Румъния 

(Natan, 1977, p. 211). 

За църквите, училища, читалища, чешми, мостове се грижили еснафите. В 

Плевен например за църквите през ХVIII век се грижили абаджийския и кожу-

харския занаят, които купували богослужебни славянски книги, печатани в Ру-

сия и ремонтирали църквите. Освен това еснафите построявали чешми и мосто-

ве, грижели се за хигиената, пътищата в града и др. (Trifonov, 1934, p. 69). 

Занаятчиите през Възраждането са уверени в уменията си, а еснафа се гри-

жи за техните поръчки, за да имат работа. Владимир Свинтила описва края на 

тази идилия. Майстора през Възраждането живее добре, въпреки че понякога 

има периоди на упадък, те са компенсират от благоприятните стопански години. 

Икономически кризи няма. Упадъкът на занаятите е след Освобождението, ко-

гато се губят пазарите на Османската империя и се повишават митата, налагани 

от западните държави, които не са могли да го направят на империята. Българс-

кият занаятчия започва да пести, нещо дотогава непознато за него „пестенето“ 

означава стесняване на интересите и еснафът от напредничав става ограничен 

(Svintila, 2008, p. 231). 

Развитието на занаятите дава тласък на българските търговци, които про-

дават качествените стоки на българските занаятчии. В международната търго-

вия в Османската империя през ХVIII век. съществува патрицият на гръцки, 

арменски, арабски, генуезки и венециански семейства, които имат монопол 

върху търговията от поколения. Навлизането на българските търговци в между-

народната търговия е една необходимост, за да могат българите да бъдат при-

познати като общност (Svintila, 2008, p. 200). 

Елинизмът през Възраждането е анализиран от Свинтила, като е предствен 

положителния ефект върху българите. Мотивацията за налагането на елинизма 

е стопанството. Центровете на елинизъм, според него, са фактор за стопанска 

самостоятелност, единство на пазари и производства. Гръцки училища са за-

вършили Стефан Богориди, Васил Априлов, Палаузов, Мина Пашов, Христо и 

Евлоги Георгиеви, Григор Начович. За едно поколение, благодарение на гръц-

ката грамотност, простите занаятчии стават богати и известни търговци, като 
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създават пазари за българската продукция, дейност по-филантропична от кти-

торстването на църквите. Тези търговци по-късно правят огромни дарения за 

създаването на читалища, университета и са основателите на Българското кни-

жовно дружество. Към гръцкия език българските търговци в Одеса добавят рус-

кия и френския и успешно се конкурират с останалите търговци в Одеса, Буку-

рещ, Плоещ. (Svintila, 2007, p. 201). 

Мантрата за националната държава  

В своите изследвания Свинтила заявява че разглеждането на субекта обек-

тивно е една илюзия, защото в историята няма нищо от предметните качества 

на реалността. „Един народ не може да бъде изследван без пиетет, той не е 

куче. Но няма по-голяма грешка от това пиететът да бъде основа. От този 

момент навлизаме в една сантиментална поредица, която не е народопсихоло-

гия, а идеализация. „Историкът интерпретира историята, тъй както интер-

претира своята съвременност“ (Svintila, 2007, p. 55, p. 79). Грешните уроци от 

историята са от митологизираната история, придворните историци и политици, 

които преследвайки собствените си цели, ни показват как трябва да интерпре-

тираме миналото (Penchev, 2018, p. 190).  

Проблемът на икономистите и историците, а и всички социални учени, е из-

следване, което допуска моделиране на процесите, недопускането на случайност-

та, като причина за измененията. В реалността, една и съща обществена система 

може да реагира по различни начини. Много е важно в какъв исторически момент 

се извършва изследването, защото поведението на един народ е различно, като 

при определени обстоятелства се проявяват различни негови склонности (Svintila, 

2007, p. 55). Този подход на Свинтила е комплексен и допуска че историята е 

комплексна система. Комплексните системи са подчинени на случайност и неп-

редвидимост и изграждат механизъм, който надхвърля устойчивостта, за да се 

преоткриват при всяка възможност с постоянни промени в населението, видовете 

и поведението. Разглеждайки историята като комплексна система, подобна на 

еволюцията, е невъзможно да не се разпаднат империите (Taleb, 2013, p. 99). 

Националистичното образование, което всички ние получаваме в нашите 

училища, е създадено по такъв начин, че да се определяме според тесни етни-

чески и религиозни рамки или срещу обикновени врагове, вместо да ни предс-

тавя като компоненти на едно богато историческо минало. Представите ни от 

училище за турското владичество по българските земи е националистическо – 

учим за потурчване, кръвен данък, масовите клането, робство, ангария и др.  

В България след идването на османските турци, аристокрацията се сменя, 

но населението се запазва. Не са унищожавани производителните сили, не са 
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убивани масово селяни и занаятчии. Турците и арабите, които завладяват Ви-

зантия заварват едни сериозни стопански структури. Всеки декар земя в импе-

рията е описан на хартия. Турците наблюдават демографското движение и имат 

ясна представа от кой район, какво може да произведе, като провежда се поли-

тика на стимулиране. Например след загубата на приазовските територии, които 

са подходящи за отглеждането на едър добитък, се стимулират българските 

селяни около Копривщица за отглеждане на такъв (Svintila, 2007, p. 82). 

През първата половина на ХІХ век империите се тресат от националистич-

ни бунтове, такива има в Унгария през 1848 г., Полша 1863 г., Индия 1857 г. 

Манифест на нациите на Европа е приет в Прага 1848 г. В средата на XV век, с 

превземането на Константинопол и други балкански територии, османската 

държава се е превърнала в многоетническа и многорелигиозна империя, като до 

началото на ХІХ век няма много основания да се тревожи за продължаващото 

съществуване на тази структура. През ХІХ век Османската империя не участва 

в големи военни конфликти в Европа, а българите са тормозени предимно от 

преселенията на черкези, след като империята губи някои територии в Кавказ. 

След създаването на национални държави в Европа и на Балканите през първата 

половина на века, българите започват да желаят своята независимост. 

Османската власт започва да измислят начини да предотврати създаването 

на независими държави от своите немюсюлмански поданици. Империята про-

вежда политика, която да превърне немюсюлманите в пълноправни граждани с 

равни права, чрез реформите от 1839 и 1856 г. „Забелязвам мюсюлманите от 

моя народ в джамията, християните в църквата и евреите в синагогата“ каз-

ва султан Махмуд II, който инициира този процес на реформа. „Няма друга 

разлика между тях по отношение на моята любов и справедливост“. Но тази 

политика, наречена „османизъм“, не дава резултат. Въстанията сред християнс-

кия народ на империята продължават (Akyol, 2008). 
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Фигура 1. Мрежите в комплексните системи могат да представят 

начините на управление. Централизирана мрежа при национална 

държава е изобразена в ляво, в дясно дистрибутивно управление 

без лидер (център), по средата мрежа без ограничение от мащаб 

от по алгоритъма на Барабаши Алберт 

Източник: Taleb, 2020, p. 10. 

Българите са лишени от държава през ХV век, но това не пречи материал-

ното им състояние да нараства. През XVII век вече има български търговски 

патрицият, който измества гръцките търговци от южна Русия, Виена, Кайро, 

Измир, като гърците имат предимства в Париж, Лондон и италианските държа-

ви. Администрацията на Османската империя стимулира българската стопанска 

активност и нищо друго (Svintila, 2007, p. 83). Поради тази политика българите 

сами създават училища, църкви, еснафи, и всичко от което се нуждае една общ-

ност. Българската общност под османска власт е нещо напълно спонтанно, тя се 

регламентира от самосъзнанието, а не от закона. Поради това е нещо много ус-

тойчиво, защото не почива на подчинение, а на свои решения. Това е единстве-

ният период на свобода, в който българският народ е живял, разполагал е наис-

тина със себе си. Всичко българско се финансира от населението, като няма 

държавна принуда. След плащането на данъците към империята, човек живее в 

пълна автономия, която поддържа егалитарността. 
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Създаването на национални държави започва през втората половина на 

ХІХ век с обединението на Германия и Италия. В началото на ХХ век се разпа-

дат Османската и Автро-Унгарската империи и се създават национални държа-

ви. Това намалява значението на пазарите в големите градове Истанбул, Солун, 

Александрия. В Османската империя българските производители и търговци се 

конкурират за държавни поръчки и пазари с гърци, арменци и останалите на-

родности. След създаването на националната държава започва стопанство на 

държавно управляван капитализъм сполучливо наречен от историка Румен Ав-

рамов комунален капитализъм. Всъщност, национализмът през Възраждането 

възниква преди появата на националната държава, когато българите създават 

своите общини. След създаването на националната държава България, напълно 

се проваля възрожденската ценностна система. Националната държава позволя-

ва появяването на „нови хора”, които са чужди на възрожденските ценности. 

Това е лумпениятът, който е в услуга на капиталистите и е чужд на възрожденс-

ката традиция. Те не могат да търпят свободния производител и дребния собст-

веник. Приемствеността с предходната епоха е отречена. Лумпените и буржоа-

зията имат задача тя да бъде забравена. Променят се класите. Постепенно нама-

ляват занаятчиите, като се появява лумпен субпролетариат и буржоазия. Съ-

ществуването на последните се осигурява от държавата или от държавата служ-

ба. Европеизирането на българската буржоазия е забравяне на възрожденското 

наследство в мътните години след Освобождението (Svintila, 2008, pp. 240-241). 

Народностната инициатива през Възраждането е огромна, създават се цели 

градове, решават се проблеми за хигиената, водоснабдяването, канализацията, 

уличната настилка. Всичко това е възникнало без българска администрация 

(Svintila, 2007, p. 120). След Освобождението се появяват държавни институ-

ции, администрация и на пръв поглед изглежда, че те ще осъществят обществе-

ните цели, което на практика не се случва. Спонтанният ред – българският об-

ществен и стопански живот от Възраждането е институционализиран и адми-

нистриран.  

Заключение 

Историята на човешката цивилизация не е история на непрекъснатия прог-

рес. Има периоди, през който човечеството се връща назад, при което се нару-

шават морални и социални ценности. Натрупването на богатство и знание през 

един период се сменя с бедност, упадък и невежество през друг. Златният век на 

античния свят е сменен от епоха на суеверия, култ и нетолерантност. Същото се 

случва и след Ренесанса в Европа. Тази цикличност се повтаря и повтаря и е 

част от човешката природа. В книгите си Владимир Свинтила, ясно представя и 
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анализира преструктурирането на стопанството от сравнително свободно през 

Възраждането към централизирано след учредяването на Княжество България. 

Този преход е продължителен и труден. Цената за създаването на българската 

държава е платена не само от борците за национално освобождение, но и от 

търговците и занаятчиите, които фалират и загубват вътрешни и международни 

пазари. Създаването на националната държава е неизбежно, след Първата све-

товна война почти всички държави стават национални, следват структурни 

промени в българското общество, които деятелите през Възраждането не са си 

представяли. Започва създаване на капитализъм с централизирано управление, 

без съществуването на буржоазията, която е започнала да се формира през Въз-

раждането и без пролетарият, тъй като такъв не е съществувал. Национална цел 

става обединяването на българите в държава и България влиза в поредица от 

войни за нейното постигане. Постиженията от Възраждането са забравени. В 

националната държава отделни хора умират, но оцеляват структури и системи, 

които се възраждат несъзнателно от античността или от османската империя – 

клиентелата, талигата, ангарията, и др. Свинтила разглежда историята, като 

комплексна система, като еволюцията в природата, на тези обществени стопан-

ски структури случайните събития не могат да навредят, те са устойчиви във 

времето, над исторични. Стопанските структури от античността са оцелели при 

османското владичество, царство България и при комунизма. През периода на 

Османската империя, оцеляла е не само религията и езика, но и стопански 

структури. Тези структури не са институционализирани, но това не означава че 

ги няма, тъй като те се проявяват при определени условия. Националната дър-

жава не успява да ги институционализира. В съвременността също не могат да 

се институционализират, тъй като те са по-устойчиви от институциите. При 

българите те са били въпрос на оцеляване. Случайностите не ги премахват. 

Практиките на клиентелизъм, корупция, и други зависимости, са структури 

който остават, независимо от начина на управление. Централизираното управ-

ление ги насочва към държавната власт, децентрализираното – към местния 

владетел. 
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