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Резюме: Едно от полетата на "незнание" 
в социалните науки е на "социалистическа-
та" държавна собственост. Пробив в това 
отношение прави Тони Клиф в средата на ХХ 
век. В статията се разглежда анализът на 
Тони Клиф на експлоататорските отношения 
между партийно-държавния апарат и наемни-
те работници в СССР. Изтъква се неговият 
съществен принос за политикономическия 
анализ на "социалистическата" държавна соб-
ственост. Прави се критика на противоречи-
ята, непоследователността и слабостите в 
методологията на неговата концепция.

Ключови думи: социализъм, капитали-
зъм, социалистическа държавна собстве-
ност, отношения между труда и капитала, 
експлоатация, контрол върху работната 
сила, натрупване на капитала.

JEL: P26.

Въведение

Знанието в сферата на обществените 
науки се развива със значително по-

бавни темпове в сравнение със знанието в 
сферата на природните науки. Причината е 
в техния идеологически характер, тоест, че 
чрез тях управляващите класи представят 
своя частен интерес за всеобщ и по този на-
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чин защитават своите икономически и др. 
интереси. Формират се обширни полета на 
"незнание"1. Едно от тези полета на "незна-
ние" е за същността на така наречените 
"социалистически" общества и на домини-
ращата при тях държавна собственост. 
В периода 1929-1991 г. в социалните науки 
тотално доминира лениновата парадигма 
"социалистическа революция, социализъм, 
обществена собственост", тоест раз-
бирането, че Октомврийската революция 
от 1917 г. е антибуржоазна революция, че 
възникналото в резултат от нея общество 
е "социалистическо" и че държавната соб-
ственост в това общество е "обществена". 

Липсват анализи на същността на това 
общество и на "социалистическата" държав-
на собственост с методологията на класиче-
ския марксизъм. И все пак, макар и в рамките 
на лениновата парадигма, има автори, които 
– макар и половинчато и непоследователно, 
прилагат марксистката методология към 
очертаното проблемно поле. Най-съществен 
"пробив" в това проблемно поле е направен от 
Тони Клиф през средата на ХХ век в книгата 
му "Государственный капитализм в Рoсии", из-
дадена през 1948 година.

Тони Клиф е неотроцкист.2 Като та-
къв, той се придържа към концептуалната 
схема за "предадената" революция, тоест 

* Георги Найденов e доктор на социологическите науки, професор в катедра "Икономическа социология" на УНСС, 
e-mail: naidenov@tu-sofia.bg
1 По този проблем виж: Минев, Д., Социология, власт и общества, незнанието, което разрушава световете на 
хората, изд. "АПП АЛЯ", Троян, 2011 г.
2 Така го определят всички, така се самоопределя и самият той. Интересно е, че се самоопределя още и за "марк-
сист-ленинец" и това – при цялата условност на понятието, е вярно.
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към разбирането на Троцки, че болшевики-
те са направили една прекрасна "социалис-
тическа" революция, но за зла беда по-къс-
но "лошите" хора в техните редици, начело 
със Сталин, завземат властта, извършват 
предателство към идеалите на комунизма, 
отклоняват партията от верния път в 
строителството на "социализма" и създа-
ват предпоставки за връщане към капита-
лизма.3 Въпреки съществените си слабо-
сти, тази концептуална схема е една от 
най-плодотворните по отношение на ана-
лиза на съветското общество. Оставайки 
в рамките на създадената от Ленин и об-
щоприета в световната наука парадигма 
"социалистическа революция, социализъм, 
обществена собственост"4, теоретич-
ната схема за "предадената" революция в 
най-висока степен ерозира лениновата те-
оретична парадигма. 

Най-голяма заслуга за "ерозирането" на 
официалната парадигма има Тони Клиф. 
Именно Тони Клиф още в средата на ХХ век 
прави най-задълбочения политикономиче-
ски марксистки анализ на така наречения 
"социализъм". Той реално разрушава два от 
трите опорни теоретични постулата на 
лениновата парадигма: а) доказва че съ-
ветското общество е държавен капита-
лизъм, а не "социализъм"; б) че държавната 
собственост е групова, а не "обществена".

В нашия анализ използваме основно кни-
гата му "Государственный капитализм в 
Рoсии". Освен нея използваме още две не-
гови по-късни работи – "О теории Троцкого 
"Россия – переродившееся рабочее государ-

3 Обозначил съм с термина "предадената" революция тази концептуална схема по името на основната книга на 
Троцки за съветския държавен капитализъм – "Предадената революция". Виж: Троцкий, Л., "Преданная революция", 
Изд. Iskra Research, 1993 г.
4 Лениновата парадигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост" и в момента абсо-
лютно доминира в социалните науки в целия свят. На практика в периода 1929 – 1991 г. в световната наука се 
приема абсолютно безрезервно, че Октомврийската революция от 1917 г. е антибуржоазна "социалистическа" 
революция, че обществото, възникнало в резултат на тази революция, е коренно различно от капитализма – то 
е "социализъм", и че възникналата в резултат на национализацията на средствата за производство и доминира-
ща в това общество държавна собственост не е "частна" собственост, а е "обществена" собственост. Като 
понятиен апарат и теоретична концепция тази парадигма кристализира в периода 1902-1918 год. Съществен 
практически и теоретичен принос за нейното налагане в периода след смъртта на Ленин до 1929 г. има Йосиф 
Висарионович Сталин.

ство" и "Критика теории бюрократическо-
го коллективизма". Тези произведения на 
Тони Клиф сме взели от сайта http://revsoc.
org/archives/884

1. Каква е същността 
на съветското общество 
и на "социалистическата" 
държавна собственост?

Според Т. Клиф има два периода в разви-
тието на съветското общество. Първият е 
от завземането на властта и национализа-
цията през 1917 г. на банките и на значител-
на част от промишлените предприятия, до 
втората половина на 20-те години на ХХ в. и 
по-точно до 1929 г. В този период съветско-
то общество е "социалистическо" и власт-
та е в ръцете на работническата класа. 
Вторият период е след 1929 година. Тогава 
– през втората половина на 20-те години и 
най-вече през зимата на 1928-1929 г., Сталин 
и неговата фракция извършват преврат, 
отнемат властта от пролетариата и уп-
равляваща класа става бюрокрацията. "Со-
циализмът" е погубен и възниква държавен 
капитализъм, средствата за производство 
са собственост на бюрокрацията начело 
на която стои Сталин и неговата фракция. 
Работническата класа загубва контрола 
над "социалистическата" държавна соб-
ственост и става обект на експлоатация 
от новата експлоататорска класа – съ-
ветската бюрокрация.

Как по-конкретно Т. Клиф доказва теза-
та си, че в периода от 1917 до 1929 г. съ-
ветското общество е "социалистическо" и 



Концепцията на Тони Клиф 

122

Дискусия

Икономически и социални алтернативи, брой 2, 2013

работническата класа не е обект на екс-
плоатация, а е управляваща класа?

Подходът му е следният. В първа глава 
"Социално-икономическите отношения в 
сталинска Русия" в 16 параграфа той по-
казва как непосредствено след Октомврий-
ската революция болшевишката партия на 
Ленин и Троцки установява производствени 
отношения, които: а) съответстват точ-
но на марксовото разбиране за "социали-
зъм"; б) ликвидират експлоататорските 
отношения между труда и капитала.5

След това във всеки един от тези 16 
параграфа той показва: а) как "лошият" 
Сталин – след смъртта на Ленин, още през 
втората половина на двайсетте години 
ерозира "социалистическите" производ-
ствени отношения; б) през 1929 г., когато 
извършва "преврата", окончателно прео-
бръща "социалистическите" производстве-
ни отношения в капиталистически, отнема 
властта на работническата класа и я пре-
връща в класа, потисната и подложена на 
експлоатация от новата управляваща кла-
са – бюрокрацията.

Ще разгледаме по-подробно как той пра-
ви това в първи параграф – "Контрол над 
производството". След това накратко ще 
фиксираме най-важното от конкретните 
му анализи в следващите параграфи на пър-
ва глава. Считаме, че по такъв начин ще 
разкрием достатъчно ясно неговия подход. 
В следващите глави той задълбочава ана-
лиза по някои от вече разгледаните в пър-
ва глава характеристики на икономиката и 
политиката на Съветска Русия, които счи-
та за най-съществени. Проблематиката, 

разгледана в тях, ще анализираме, когато 
правим оценка и по-обстойна критика на 
неговите възгледи.

а) Той започва първи параграф с цитат 
от програмата на Руската комунистиче-
ска партия приета на VIII-я конгрес на пар-
тията (18-23 март 1919 г.). Най-важното 
в този цитат е, че "обобществяването" 

на производството, според програмата, 

ще се реализира чрез дейността на проф-

съюзите, които, въвличайки широките на-
родни маси в непосредствената работа 
по водене на стопанството, ще създадат 
действителен "народен" контрол над произ-
водството.6

б) След това Т. Клиф показва, че тази 
стратегия е реализирана и навсякъде по 
места, във всички държавни предприятия 
управлението на производството се осъ-

ществява от така наречения "триъгъл-

ник". Триъгълникът се състои от ръково-
дителите на заводския партиен комитет и 
на заводския профсъюз и от директора на 
завода (предприятието). Всички важни ре-
шения се вземат при равностойното учас-
тие на тримата.

в) Постепенно обаче усилването на бюро-

крацията променя "баланса на силите". Ди-
ректорът засилва своята власт. "Триъгълни-

кът" става "параван", зад който се прикрива 
доминиращата власт на директора. Въпреки 
това обаче, според Т. Клиф, до стартирането 
на първия петилетен план през 1929 г., работ-
ниците (чрез своя профсъюз и партийните ко-
митети) са можели да оказват давление върху 
директора и са се запазвали някои елементи 
на работнически контрол.7

5 Параграфите са: 1. Контрол над производството; 2. Забрани на работниците да защитават организирано свои-
те интереси; 3. Дезинтеграция на работническата класа; 4. Лишаване на работниците от каквито и да е уза-
конени свободи; 5. Женския труд; 6. Принудителния труд; 7. Подчиняване на потреблението на натрупването; 
8. Натрупването на капитала, от една страна, и растеж на нищетата, от друга; 9. Подчиняване на промишле-
ността на войната; 10. Производителността на труда и работниците; 11. Експроприация на селячеството; 12. 
Данък от оборота; 13. Подчиняване на човека на собствеността; 14. Изменения в системата за разпределение; 
15. Бюрократическият апарат и неговото "ръководство"; 16. Русия – индустриален гигант. Виж: Клиф, Т., "Государ-
ственный капитализм в Рoсии", гл. 1, стр. 1-56.
6 Цит. произв., стр. 2.
7 Пак там.
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г) Окончателното ликвидиране на "три-
ъгълника" и на "работническия контрол", 
според него, става по време на "преврата" 
на Сталин. За да даде нов "тласък" на ин-
дустриализацията, неговата фракция си 
поставя за цел да "подчини работниците 

на изискванията за "натрупване на капи-

тала".8 И Т. Клиф показва как това става. 
Той цитира редица документи – например 
решения на Висшия съвет за народно сто-
панство от февруари 1928 г., на Централ-
ния комитет на болшевишката партия от 
септември 1929 г., изказвания на Л. М. Ка-
ганович и неговия брат М. М. Каганович, 
които са висши ръководители в сферата 
на икономиката през това време, и т.н. 
Според Т. Клиф официалното "погребе-

ние" на "триъгълника" става на пленум на 
ЦК, когато Андрей Жданов, в качеството 
му на заместник на Сталин, прави катего-

ричното изявление, че "триъгълникът" 

като орган за колегиално ръководство е 

съвършено недопустима форма за сто-

панско управление.9

д) Освен в сферата на непосредстве-
ното управление на предприятията, Т. 
Клиф фиксира и промяната на начина на 

формиране на работната заплата. Той 
пише: "В първите няколко години след ре-
волюцията както юридически, така и фак-
тически само профсъюзите имат право 
да установяват размера на работната 
заплата. В периода на НЕП размерът на 
работната заплата се установява чрез 
преговори между профсъюзите и админи-
страцията. След това, с въвеждането на 

петилетните планове, работната запла-

та все по-често се определя от стопан-

ско-административните органи – таки-
ва като комисариатите, "главки", а също 
и от директорите на заводите." И той 

привежда цитати от висши ръководители 
на народното стопанство – Орджоникидзе, 
Вайнберг и Андреев, с които доказва тази 
своя теза.10

В другите параграфи на главата Т. Клиф 
прилага същия подход – най-напред с цита-
ти от официални документи или изказвания 
на Ленин или Троцки показва как до 1929 г. 
болшевиките са се придържали към "кому-
нистическа" програма, а след това се "рес-
таврират" капиталистическите производ-
ствени отношения. Той много убедително 
доказва експлоататорския характер на 

отношенията между бюрокрацията и ра-

ботническата класа в Съветска Русия.
е) Ето накратко как Т. Клиф прави това 

в следващите параграфи:
Във втори параграф – "Забрани на ра-

ботниците да защитават организирано 
своите интереси", той показва как проф-

съюзите постепенно загубват защитни-

те си функции и по времето на "стали-

низма" не защитават реалните интереси 

на работническата класа.11

В трети параграф – "Дезинтеграция на 
работническата класа" Клиф показва как 
след "преврата", чрез сделната работна 

заплата и чрез така нареченото "социа-

листическо съревнование", а също и чрез 

нормирането на труда управляващата 

класа увеличава експлоатацията на ру-

ската работническа класа и се задълбоча-
ва нейното разслоение.12

В четвърти параграф – "Лишаване на 
работниците от каквито и да е узаконени 
свободи", той разкрива как чрез система-

та на вътрешните паспорти и трудови-

те книжки се ограничава свободата на 

придвижване и работа по територията 

на страната. Показва и как чрез норма-
тивно въведени строги наказания се нала-

8 Пак там, стр. 3.
9 Пак там.
10 По подробно този проблем той разглежда в параграф 14. "Изменения в системата за разпределение" на същата 
глава – стр. 39-49.
11 Пак там, стр.4, 5.
12 Пак там, стр.6-8.
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га сурова дисциплина и зависимост на ра-
ботниците от заводското ръководство.13

В пети параграф – "Женският труд", той 
показва жестоката експлоатация, на коя-

то са подложени руските жени.14

В шести параграф – "Принудителния 
труд" авторът фиксира различни форми на 

принудителен труд. Анализира задълбоче-
но само най-значимата от тях – така на-

речените "трудови лагери".15 Той разкри-
ва как скокообразно се увеличава броят на 
лагерниците в периода от "преврата" през 
1929 г. до Втората световна война. Авто-
рът изчислява, че лагерниците представля-
ват над 10% от руснаците, навършили 18 
години.16 Според него това показва, че тру-

довите лагери са имали масов характер. 
Т. Клиф прави аналогията, че "Затворници-
те в сталинските лагери са грубо подобие 
на "армиите на безработните" – практика, 
обичайна за капитализма. А също и че явле-
нието е подобно на законодателното огра-
ничаване на свободата на работниците в 
Западна Европа в края на XIV и началото на 
XV век, и след това през XVII век.17

В следващия – 7-ми параграф "Подчине-
ние на потреблението на натрупването", 
Т. Клиф уместно съпоставя доминацията 

на натрупването над потреблението в 

Съветска Русия със същата доминация в 
капиталистическите страни.18 Привежда 

таблица, от която се вижда, че в брутно-

то промишлено производство от 1923 г. 

до 1927-28 г. делът на производството на 

средства за производство намалява, а се 

увеличава делът на производството на 

предмети за потребление. В следващия 

период – до 1942 г. тенденцията е точно 

обратна.19 Т. Клиф дава много статистиче-
ски данни, които доказват, че планирането в 
този период не е съобразено с реалните въз-
можности на икономиката и потребности-
те на населението, а е средство за създа-
ване на напрегнатост в производството и 
увеличаване на експлоатацията. Дава и дан-
ни за динамиката на средната покупателна 
способност на месечната заплата, измер-
вана чрез хранителните продукти, които 
могат да се закупят с нея. Тенденцията след 
1928 г. е на съществено намаляване на по-

купателната възможност на работната 

заплата. Изключително убедителен е в до-

казването на значителното увеличение на 

експлоатацията след "преврата".
Още по-разгърнато това е доказано в 

8-ми параграф – "Натрупването на капитала, 
от една страна, и растеж на нищетата, от 
друга".20 Авторът привежда статистически 
данни и индекси на – от една страна, капита-
ла в едрата промишленост, а, от друга стра-
на – реалната работна заплата. Вижда се, че 
в периода 1922-1928 г. реалната работна за-

13 Пак там, стр.8-11.
14 Пак там, стр.11,12.
15 Пак там, стр12.
16 Пак там, стр.13.
17 Пак там, стр.14. Всъщност аналогията трябва да е с използването на робски труд в Южните щати на САЩ, и 
в колониите на европейските страни.
18 Тук абсолютно неправомерно Клиф пише, че тази доминация се отнася за периода след "преврата", когато става 
обръщане на тенденцията. А всъщност дава данни от 1923 година. Цифрите са красноречиви и потвърждават не-
говата теза. Но анализираната тенденция се отнася за периода на НЕП, а не и за предходния период – на "Военния 
комунизъм". Така че неговата теза, от една страна, е фактологически невярна. А, от друга страна, е невярна и 
концептуално. Защото Т. Клиф, също като Троцки, счита, че политиката на НЕП е временно отстъпление поради 
редица обстоятелства (на първо място поражението на "социалистическите" революции в други европейски 
страни) от принципно правилната политика на "Военния комунизъм". Нонсенс е да даваш като положителен при-
мер период, който самият ти и твоите съмишленици считате за временно "отстъпление". Още повече, че Троцки, 
непосредствено преди "преврата" на Сталин, води фракционна борба против него под лозунга за "свръхиндустри-
ализация" и за много по брутален грабеж на селячеството. Тогава в какъв смисъл Т. Клиф счита политиката на 
фракцията на Сталин за доминация на натрупването над потреблението за неправилна и за "реставрация" на 
капитализма? Троцки апелира за още по-решителна "реставрация"!...
19 Пак там, стр.15.
20 Пак там, стр.18-23.
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плата расте по-бързо от натрупването на 

капитала.21 В следващия период нещата се 

преобръщат – натрупването расте с мно-

го по-бързи темпове от потреблението. В 
този параграф той прави и сравнителен ана-
лиз на жилищните условия в руските градове 
с тези в други европейски страни, а също и 
със санитарния минимум. Жилищните условия 
в Съветска Русия се оказват много по-лоши и 
под санитарния минимум.22

Много съдържателни са изследванията 
в 9-ти параграф "Подчинение на промиш-
леността на войната".23 Данните, които 
привежда, са красноречиви – сталинската 

фракция насочва ресурсите и усилията 

на СССР за изграждане на могъща военна 

промишленост и армия, за сметка на жиз-

неното равнище на руския народ.

Това се потвърждава и от данните 
в следващия – 10-ти параграф, "Произво-
дителността на труда и работниците". 
Сравнявайки индексите на динамиката на 
производителността на труда и на покупа-
телната способност на месечната запла-
та, той разкрива, че в периода 1913-1928 

г. работната заплата (въпреки ката-

строфите на Първата световна война 

и на гражданската война) расте значи-

телно по-бързо от производителността 

на труда.24 След това тенденцията се 

обръща. Т. Клиф доказва, че степента на 

експлоатация в СССР е значително по-

висока, отколкото в другите европейски 

страни – например в Англия.25

Много силен е и следващият – 11-ти па-
раграф, "Експроприация на селячеството".26 
В него той детайлно разглежда различни-
те форми на експлоатация на селячество-
то. За него колективизацията по време 

на "големия скок" (1928-1929 г.) по съще-

ство е експроприация на селячеството. 
"Колективизацията превръща в пролетарии 
не само тези, които отиват да работят в 
промишлеността, но и тези, които оста-
ват в селското стопанство. Преобладава-
щото болшинство от селячеството, ако 
не теоретически, то практически, са хора, 
които не владеят средства за производ-
ство;" – пише той.27 Съвсем уместно Клиф 
свързва колективизацията с индустриали-
зацията. Отбелязва, че Маркс нарича по-
добни процеси в Англия през XVI и XVII век 
"първоначално натрупване на капитала".28 

Грешна е обаче тезата му, че в Съвет-
ска Русия е пролята много повече кръв, от-
колкото във Великобритания. В абсолютни 
стойности – като тонове кръв, това може 
и да е така. Но като кръв спрямо население-
то, съвсем не е така. Населението на Вели-
кобритания в периода на "първоначалното 
натрупване" е многократно по-малко от 
това на Русия. Освен това той изобщо не 
отчита жертвите на поробените и извозе-
ни в английските колонии роби от Африка. 
Само при транспорта през Атлантика за-
гиналите са десетки милиони хора.

В 12-ти параграф – "Данък от оборота", 
Т. Клиф разглежда основния източник на дър-

21 Пак там, стр.18, 19.
22 Трудно е да се прецени обаче доколко тези сравнения са уместни. Защото в Съветска Русия по това време в 
резултат на ускорената индустриализация протичат силни миграционни и урбанистични процеси.
23 Пак там, стр.23-26.
24 Стр. 26. Интересно е, че за него тази динамика е естествена и така трябва да бъде в "социалистическото" 
общество. А всъщност тази икономическа политика е абсолютно обречена и безнадеждна. Ако не е бил "превра-
тът" на Сталин, все някой е трябвало да обърне тази политика.
25 Пак там, стр.26-28.
26 Пак там, стр. 28-32.
27 Пак там, стр. 31.
28 Искаме да акцентираме на това, че в науката, колкото и управляващите класи да потискат свободните изслед-
вания, те постоянно се възобновяват. Моя милост, за съжаление, прочетох книгата на Т. Клиф едва 2011 година. 
Но през 1991 г. в книгата ми "Какво става" точно в този дух анализирам колективизацията, като привеждам и 
един много дълъг и съдържателен цитат от Маркс. А. А. Здоров в Украйна, през 1989 г., без да е чел книгата на 
Т. Клиф, също тълкува колективизацията по подобен начин. Науката е като водата. Винаги рано или късно намира 
път към истината.
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жавни приходи в Русия.29 Той посочва, че да-
нъкът от оборота е подобен на данъка от 
покупките в Англия. Статистическите дан-
ни, които привежда, показват, че чрез този 
данък основната тежест на държавните 

приходи е стоварена върху населението – 

чрез свръх облагане на хранителните про-

дукти и стоките за широка употреба.

Тринадесети параграф е с красноречиво 
заглавие – "Подчинение на човека на соб-
ствеността".30 В него Т. Клиф – чрез анализ 
на съветското законодателство и на пуб-
ликации от пресата, показва, че за упра-

вляващата класа държавната или лична-

та собственост е свръхценност, по-го-

ляма от човешкия живот, че наказанията 

за кражба или увреждане на държавна или 

лична собственост са много по-сурови 

от наказанията за убийства. Той акцен-
тира на жестокостта на закона за наказа-
ния на деца над 12 годишна възраст. Дава 
пример с осъдено на смърт дете извършило 
кражба във влак.31 Заключението му е, че "В 
сталинска Русия разбирането за природа-
та на престъпленията и наказанията на 
престъпниците произлиза от подчинение-
то на човека на собствеността и на труда 
на капитала, т.е. основава се на същото 
противоречие, което е присъщо на бюро-
кратически управляваната капиталисти-
ческа държава."32

В 14-ти параграф – "Изменения в систе-
мата на разпределение", Т. Клиф изтъква, че 
преди революцията Ленин и болшевишка-

та партия планират много малка диферен-

цияция в заплащането. След революцията 

– при военния комунизъм, когато полити-

ката на болшевиките се е определяла от 

Ленин и Троцки, тези намерения в голяма 

степен са били реализирани.33 При НЕП ди-

ференциацията се увеличава значително. 

Фаталният скок в диференциацията 
на заплащането става след "преврата" на 
Сталин. Според автора"…различията в ди-
ференциацията на доходите до и след въ-
веждането на петилетните планове ("пре-
врата" на Сталин – бел. Г. Н.) неизбежно 
излиза извън количествените изменения и 
придобива качествен характер."34 Заклю-
чението му е колкото категорично, тол-
кова и невярно – според него до "превра-
та" на Сталин бюрокрацията, въпреки че 
е имала привилегировано положение, не е 
присвоявала принадена стойност (тоест 
не е била експлоататорска класа – бел. Г. 
Н.). След "преврата" тя присвоява прина-
дена стойност (тоест превръща се в екс-
плоататорска класа – бел. Г. Н.).35 Въпреки 
че приведените от него данни за увелича-
ване на диференциацията и социалните 
неравенства са интересни и показател-
ни, тук той прави отстъпление от своя-
та собствена програма на изследване. Не 

разпределението, а цялата система на 

производствени отношения определят 

има ли експлоатация, или не. По времето 

на "военния комунизъм" партийно-дър-

жавният апарат е присвоявал не по-мал-

ка част от новосъздадената стойност, 

отколкото след "преврата" на Сталин.

В следващия – 15-ти параграф, "Бюрокра-
тическия апарат и неговото "ръководство", 
Т. Клиф се опитва да покаже, че "предател-
ството" на Сталин и победата на бюрокра-
цията води до един органичен недостатък 
на създадения нов тип капитализъм. Слож-
ната и многоотраслова структура на произ-
водството, според него, изисква максимално 
проявление на инициативата и широка свобо-
да на местните ръководни кадри.36 Това оба-
че влиза в противоречие със създадената 

бюрократическа система на управление в 

29 Пак там, стр.32-35.
30 Пак там, стр.35-39
31 Пак там, стр.38
32 Пак там, стр.39
33 С изключение на заплащането на буржоазните специалисти
34 Клиф, Т., стр. 48.
35 Пак там, стр. 49.
36 Пак там.
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Русия.37 Тази система е и пречка да се реали-

зира действителна "плановост" на иконо-

миката. И той много убедително доказва, 

че руската икономика не е планова. 
Тук отново трябва да отбележим, че в 

нашите книги застъпваме същата теза. 
Тоест науката рано или късно неизбежно 
се връща към вече повдигнатите, но прене-
брегвани и игнорирани в публичното прос-
транство базови въпроси.38

В последния параграф: "Русия – индустриа-
лен гигант", Т. Клиф обобщава анализираните 
в другите параграфи проблеми в едно изре-
чение. Постиженията на Съветска Русия 

са забележителни, но те са постигнати не 

"благодарение", а "въпреки" бюрокрацията 

и тяхната цена е прекомерно висока.39

2. Оценка и критика на възгледите 
на Т. Клиф за същността на 
съветския държавен капитали-
зъм и за "социалистическата" 
държавна собственост.

а) При Т. Клиф я има присъщата на 

троцкизма вътрешна противоречивост 

и съответстващата й непоследовател-

ност. Но те са незначителни на фона на 

извънредно богатия и убедителен анализ 

на икономическите и социалните отно-

шения в Съветска Русия. Той е много по-
последователен и елиминира редица от най-
съществените противоречия на концепци-
ята на Л. Троцки. Т. Клиф остава верен само 
на тезата на Троцки за "социалистическия" 
характер на Октомврийската революция.40 

Но по отношение на другите два основни 
теоретични "стълба" на лениновата пара-
дигма – за същността на обществото и на 
собствеността, той прави огромна крач-
ка в сравнение с Троцки. Тезата му, че се 
е сбъднало предчувствието на Троцки, че 
сталинското управление ще доведе до "въз-
обновяване на капитализма", създава пред-
поставка за напълно марксистки анализ 
на същността на обществения строй, на 
класовата структура и на експлоатацията 
в Съветска Русия. Перфектен е неговият 

анализ на отношенията между труда и ка-

питала през всички етапи на трудовата 

дейност – етапа на планиране, на нормира-
не и на оценка на труда.41 Сравнителният 

му анализ на степента на експлоатация в 

Съветска Русия и най-напреднали капита-

листически страни е много убедителен, 

макар и не толкова правомерен.42 
б) Последователен и издържан от науч-

на гледна точка е анализът на Т. Клиф на 
господстващата класа. Докато Троцки 

обръща внимание преди всичко на су-

бективните причини, създаващи въз-

можност бюрокрацията да се превърне 

в господстваща класа, Т. Клиф концен-

трира вниманието си преди всичко на 

обективните предпоставки, довели до 

реалното й превръщане в господства-

ща класа, собственик на средствата за 

производство. Най-важната от тях е, че 
"социалистическата" революция побеж-
дава в изостанала страна, а световната 
"социална" революция търпи поражение.43 

37 Тази теза, макар и да съдържа рационални моменти, е едностранчива и прекомерно критична. Гигантската пре-
дприемаческа дейност в СССР не е реализирана без инициативата и широката свобода на местните ръководни 
кадри. Друг е въпросът за разгръщането на вътрешноприсъщите на държавния капитализъм противоречия, за не-
избежната смяна на възходящия с нисходящ тренд в рамките на една дълга вълна на икономическата конюнктура, 
за неизбежните процеси на деморализация на управляващата класа и пр., които пораждат фиксираните от Т. Клиф 
проблеми. Но те са присъщи и на страните от първия ешелон на капитализма, тоест те са общи за капитализма 
като начин на производство, а не само на съветския държавен капитализъм.
38 Игнорирани поради интересите на управляващите класи и от двата лагера – да се прикрива научната истина.
39 Пак там, стр. 55.
40 Именно това води до противоречивост във възгледите му.
41 Той не формулира това като цел в изследването си. Но реално именно това прави, макар и разхвърляно в различни 
глави и параграфи.
42 Имаме предвид, че би трябвало да се сравнява степента на експлоатация в сходни периоди, а не когато едната 
държава е в ранен етап на утвърждаване на капитализма, а другата е в много по-късен етап.
43 Виж 2 гл.  и 3-та гл.
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Друг изключително евристичен момент е 

разбирането на Т. Клиф, че "възстановя-

ването" на капиталистическия начин на 

производство не е свързано с дисперсия 

на едрия централизиран държавно-моно-

полистичен капитал.44 За разлика от Троц-
ки, който счита, че господството на бюро-
крацията ще доведе до "разпарчетосване" 
на държавната собственост и именно в 
това е същността на "реставрацията" на 
капитализма, Т. Клиф, верен на класическия 
марксизъм, показва, че самата държавна 

собственост е в основата на капиталис-

тическите производствени отношения.
в) Т. Клиф много детайлно показва, че след 

1929 г. органите, които според него гаранти-
рат "обществения" характер на държавната 
собственост – профсъюзите и болшевиш-
ката партия, се изпразват от своето "де-
мократично" съдържание и се превръщат в 
бюрократични органи. Засилването и "завла-
дяването" на властта от бюрокрацията той 
свързва не толкова с нейната роля в разпре-
делението на благата в една относително 
слаборазвита страна – така, като Троцки, 
и което е негова съществена слабост, а с 
ролята на инженерно-техническите "ра-

ботници" (инженерно-техническата ин-

телигенция) в общественото разделение 

на труда. За него именно тази прослойка 

е ядрото около което "кристализира" бю-

рокрацията. Фактът, че "работническата" 
държава изпуска контрола над тази прослой-
ка, довежда до доминацията на бюрокрация-
та и превръщането й в собственик на сред-
ствата за производство.45 Приемането на 

първия петгодишен план, с който се слага 

начало на нов етап в индустриализацията 

според Клиф е повратен момент в заг-

рабването на властта и на държавната 

собственост от бюрокрацията. "Именно 
тогава, пише той, бюрокрацията решава да 
осъществи историческата мисия на буржоа-
зията във възможно най-кратък срок… 

В тези условия (ниска степен на произ-
водството – бел. Г. Н.) бюрокрацията, пре-

върнала се в олицетворение на капитала, 

за който натрупването представлява на-

чало и край на всичко, е била длъжна да се 

избави от всякакви остатъци на работни-

чески контрол, да подмени съзнателност-

та в трудовия процес с принуда, да дезин-

тегрира работническата класа, да вкара 

целия обществено-политически живот в 

рамките на тоталитарната форма… Така 
индустриализацията и техническата рево-

люция в селското стопанство (колективи-

зацията) – в изостанала страна, в услови-

ята на враждебно обкръжение, превръща 

бюрокрацията от прослойка, намираща се 

под пряк и косвен натиск и контрол на про-

летариата, в господстваща класа…"46

в) В този цитат като в огледало се от-
разяват най-важните плюсове и минуси на 
концепцията на Т. Клиф.

в/а. Приемането на първия петгоди-

шен план през 1929 г. безспорно е въз-

лов момент в утвърждаването на капи-

талистическия начин на производство 

в Русия. От този момент започва нов 
етап в развитието на капитализма. Но 

този етап не е "реставрация", на капи-

талистическия начин на производство, 

а е качествено нова негова степен, 

предопределена от предходното раз-

витие. Държавната собственост в пре-
дишните два етапа – на "военния комуни-
зъм" (1917-1921 г.) и НЕП (1921-1928 г.) е не 
по-малко капиталистическа и не по-малко 
експлоататорска. Но през 1928-1929 г. тя 
и като технологична степен на разви-
тост, и като обемност, и като натрупан 
предприемачески опит, мотивираност, 
силови средства за принуда на съвкупния 
капиталист, и т.н., вече създава нови 
възможности за развитие и изисква нови 
форми на йерархизация и субординация на 
новия крупен собственик – болшевишката 

44 Поставяме "възстановяване" в кавички, тъй като всъщност няма "възстановяване", а преминаване от един в 
друг етап на развитие на капиталистическия начин на производство.
45 3-та гл., стр. 10.
46 4-та гл., стр. 7, 8.
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номенклатура; изисква нови форми на него-
вата предприемаческа активност. Сталин 
и неговата фракция побеждават в борбата 
за власт, защото новата предприемаческа 
класа – номенклатурата на болшевишката 
партия, вече е подкрепяла техните реалис-

тични планове за утвърждаване на капи-

талистическия начин на производство 
(в тяхното самосъзнание – строителство 
на социализъм в отделна страна), а не пре-

комерно хищническата и нереалистична 

стратегия на Троцки (стратегия за "свръ-
хиндустриализация").

в/б. Впрочем самият Т. Клиф отбелязва, 
че през зимата на 1928-1929 г. съперничест-
вото между частния и държавния сектор 
достига критична точка и се очертават 
двата основни варианта на развитие: 1. Или 

засилване в условията на НЕП на дребното 

и средно аграрно и промишлено, основано 

на традиционната частна собственост 

производство, което постепенно изтласква 
държавното производство и ограничава бол-
шевишката власт; 2. Или използването на 

насилие от болшевиките, за да се експро-

приира традиционната частна собстве-

ност и всички непосредствени производи-

тели да се превърнат в наемни работници. 
Тъй като той, както и всички троцкисти и 
неотроцкисти считат, че първият път – ук-
репване на традиционната частна собстве-
ност е "контрареволюция", то за него "колек-
тивизацията" на аграрния сектор (която се 
приема за неизбежна от всички болшевишки 
фракции) е нужната стратегия. Но не ана-
лизира двете тактики – реалистичната 
тактика на Сталин и нереалистичната, пре-
комерно брутална тактика на Троцки в пос-
тигането на тази цел.47 

Детайлният му анализ на насилието, уп-
ражнено срещу селячеството в реализиране 
на сталиновата тактика, само по себе си е 
ценно. Но той изобщо не се спира на това, 
какви биха били мащабите на насилието, 
ако болшевишката номенклатура подкрепи 

тактиката на Троцки. Самата болшевишка 

номенклатура е знаела до какво води так-

тиката на Троцки, тъй като вече е пре-

живяла и оживяла и "опарила" се в подоб-

на битка – времето на "военния комуни-

зъм".48 Тя подкрепя Сталин, защото вярва, 

че може да спечели битка за заграбване на 

цялата собственост с неговата тактика 

на умерено насилие. А не вярва, че може да 

спечели битката с тактиката на Троцки 

на брутално насилие. Тоест болшевишката 
номенклатура се придържа към пословицата 
"Не ти трябва на баир лозе" ("лозе" е "све-
товната революция").

в/в. "Бюрокрацията, превърнала се в 
олицетворение на капитала, за който нат-
рупването представлява начало и край на 
всичко", според израза на Т. Клиф, не взема 
"предателското" решение през 1929 г. да се 
превърне в колективен капиталист, да под-
мени съзнателността в трудовия процес с 
принуда и т.н. По простата причина, че тя и 
в предходните два периода е съвкупен капи-
талист, прилагаш икономическа и физическа 
принуда към труд спрямо непосредствения 
производител. През 1929 г. бюрокрация-

та взема решение, че вече е достатъчно 

силна да експроприира намиращите се 

извън нейния контрол средства за произ-

водство, съвсем вярно считайки, че вой-

ната срещу селячеството и НЕП-маните 

ще бъде спечелена, че тя вече има необхо-

димия предприемачески опит и умения за 

нов скок в индустриализацията.

в/г. Тук стои принципният въпрос, който 
Т. Клиф отбягва: възможно ли е по-принцип 
друг – "социалистически", вариант на соци-
ална трансформация в Съветска Русия, ос-
вен "сталинският". Защото троцкистите 
и самият автор са противници на НЕП-ов-
ската "реставрацията" на капитализма. За-
щото троцкистката тактика на "свръхин-
дустриализация" предвижда много по-голяма 
степен на натрупване, на свръхексплоата-
ция и на много по-мащабно насилие спрямо 

47 Целта е заграбване на основното средство за производство – земята. Хишническите апетити са характерна 
черта на всеки едър капитал.
48 Само бунтът в Кронщат е показателен, колко са се "опарили" болшевиките.
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селячеството и наемния труд. След като Т. 
Клиф, от една страна, признава, че конкрет-
ността на обстоятелствата – завземане 
на властта в слаборазвита страна и липса 
на близка перспектива за "социалистическа" 
революция в развитите страни, водят до 
подкрепа от болшевиките на сталинската 
платформа, то как е възможен троцкиски-
ят "социализъм"? Той изобщо не анализира 
този въпрос. Единственото, които прави, 
е да доказва, че преди "преврата" е имало 

остатъци от "работнически контрол" в 

предприятията чрез дейността на проф-

съюзите и болшевишките комитети. 

Този момент, обаче ни най-малко не е до-

казателство нито за "социалистическия" 

характер на Октомврийската революция, 

нито за "строителството на социали-

зма" в Съветска Русия. Защо?
в/д. Защото във всяка буржоазна ре-

волюция има момент, когато радикални 

фракции на контраелита реално застра-

шават (като например дигерите в Англий-

ската буржоазна революция) или успяват 

да завземат властта (като якобинците 

във Френската буржоазна революция). 
Тези фракции прилагат крайни мерки – масо-
во насилие и брутален грабеж на доходите 
на населението. Но населението и управля-
ващата класа търпят техния терор, тъй 
като го приемат като необходим в борбата 
срещу чуждестранните агресори.49 Подобен 
е бил и периодът на "военния комунизъм" в 
Съветска Русия. Не е случайно, че Троцки, с 
неговия подчертан афинитет към брутално 
насилие и грабеж в този период, е втората 
фигура в болшевишката партия след Ленин.50 
Но винаги след изгонването на нашестве-

ниците както населението, така и сама-

та господстваща класа възприема режи-

ма на терор като непоносим. И винаги 

радикалната фракция се отстранява от 

властта. Имаме ли право буржоазни рево-
люции, по време на които радикална фракция 
временно упражнява властта, да определя-

ме като "антибуржоазни", "социалистиче-
ски" революции? Според нас – не! Според Т. 
Клиф, обаче, Октомврийската революция е 
"социалистическа". За да е последователен, 
той би трябвало да определи и Френската 
революция като "социалистическа".

Заключение

Накрая искаме още веднъж да подчер-
таем, че приносът на Тони Клиф за раз-

криване на същността на съветското 

общество като държавен капитализъм, 

на експлоататорския характер на "со-

циалистическата" държавна собстве-

ност, за очертаване на основните форми 

на експлоатация, за маркиране на субе-

кта на собствеността, за очертаване 

на гигантските социални неравенства и 

т.н. е огромен. Той е игнориран от офици-
алната наука в страните от първия еше-
лон на капитализма. В така наречените 
"социалистически" страни неговата книга 
дълги години е абсолютно недостъпна. Но 

след "нежните" революции в "социалис-
тическия лагер", когато стана възможно 
публикуването на освободени от цензура 
произведения, много от неговите основ-

ни тези бяха преоткрити. Надяваме се, 

че постепено и книгата на Тони Клиф ще 

бъде преоткрита от четящата публика.
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