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Вземете си книга! 
 

ТОВА, КОЕТО СЕ ВИЖДА И ТОВА, КОЕТО НЕ СЕ ВИЖДА 

или  

КАКВО СВЪРЗВА ФЕРЕДЕРИК БАСТИА С ХЕНРИ ХАЗЛИТ 
 

Хенри Хазлит – известен и 
влиятелен представител на 
австрийската традиция на Лудвиг 
фон Мизес-Фридрих Хайек-Мъри 
Ротбард, журналист, литературен 
критик, икономист, философ, 
«икономическата съвест на нашата 
страна и нация» според Лудвиг фон 
Мизес. 

В нашата библиотека можете да 
намерите две от неговите фундаментални книги на 
английски език. 

Foundation of Morality (1964) 

В средата на 60-те години Хенри 
Хазлит се насочва към етическия 
фундамент на капитализма. 
Написването на “Основи на 
нравствеността” е провокирано от 
мисълта на Джереми Бентам (1748-
1832) – един от най-видните 
теоретици на политическия 
либерализъм, родоначалник на 
уталитаризма, а именно, че «Законът е 
окръжност, която има общ център с морала, но е с по-
малък радиус», която развива традицията на 
утилитаристката етика и е апогеят на философските му 
размисли. Именно с това съчинение той се гордее най-
много. 

Economics in One Lesson (1946) 

Ако искате да се гмурнете бързо и дълбоко 
във водите на икономическата наука, то не е 
необходимо да се обграждате с обемисти 
трудове, а просто протегнете ръка към 
“Икономиката в един урок”. Да, цялата 
икономика е сведена до един урок, написан 
увлекателно, задълбочено и на разбираем за 
всекиго език. Неслучайно на български език 
книгата излиза с подзаглавие «Най-краткият и сигурен начин 
да разберете основните икономически принципи!»  

“Икономиката в един урок” изиграва решаваща роля за 
разпространението на идеите на Австрийската школа в САЩ и 
за развенчаването на Кейнсианските заблуди.  

 „През 1946 г. ми хрумна идеята да пиша за икономическите 
заблуди...Вдъхновението си дължа на Фредерик Бастиа, 
френски дворянин от ХІХ век, превърнал се в най-
красноречивия защитник на идеята за свободния пазар на 
европейския континент. Неговият последен памфлет „Това, 
което се вижда, и това, което не се вижда”, написан през юли 
1850 г., е невероятно мъдър и проникновен. Развих своята 
идея и я споделих с моя приятел Лудвиг фон Мизес, според 
когото от това би излязла една стойностна книга.”  

Така започва разказът си Хазлит за историята около 
написването на „Икономиката в един урок”, който може да 
дочетете тук.  

Без съмнение това е най-популярната книга на Хазлит, 
утвърждавайки го като журналист par excellence, като 
съвременен двойник на Фредерик Бастиа, автора на „Законът”. 

~ 
Клод Фредерик Бастиа – френски 
либерален икономист, писател, 
законодател, защитник на свободната 
търговия и свободата на 
предприемачеството – решаващо условие 
за установяването на социална хармония, 
предшественик на австрийската 

икономическа школа. 

Кои произведения можете да намерите в нашата 
библиотека. 

Икономически софизми (1845) 

През 1845 г. излиза сборник с памфлети, 
статии, притчи и писма, озаглавен 
«Икономически софизми» - страстна 
защита на свободната размяна. 
Доказвайки всеобщата полза от отмяната 
на данъците, Бастиа формулира станалия 
впоследствие знаменит лозунг: „Вие 
искате блага за избраници. Аз – 

благосъстояние за всички.” Някои от икономическите 
софизми на Бастиа са достъпни на български език тук.  

Книгата е на английски език с предговор от Хенри Хазлит, 
който отбелязва: „Петицията на производителите на 
свещи е съкрушителна. Тя е мълния на истински гений, 
reductio ad absurdum, който не може да бъде надминат, 
достатъчен сам по себе си, за да осигури на Бастиа 
неувяхваща слава сред икономистите”. 

  

 

Законът (1850) 

Безспорно най-известната книга на Бастиа. Ето и 
няколко цитата: 

„Щом онеправданите класи си извоюват 
политически права, първата мисъл, която ги 
спохожда, не е да сложат край на ограбването 
(това предполага просветеност, каквато те нямат), а да 
организират репресивна система срещу другите класи, която 
се обръща и срещу самите тях.“ „След като естествените 
склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да 
му бъде отнета свободата, как е възможно тогава 
организаторите да имат добри склонности?“  

„Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде 
въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и 
правосъдието не е потъпкано със закон.“  

Ако сте заинтригувани, то можете да прочетете книгата на 
английски език или в българския й превод. 

Икономически хармонии (1850) 

Фредерик Бастиа ги определя като огледален образ на 
„Икономическите софизми” и ако последните рушат, то 
Хармониите съграждат. За много специалисти тези лекции, тъй 
като те са именно такива преди да бъдат отпечатани, са 
елегантно резюме на икономическата теория на Бастиа. 

 

http://www.easibulgaria.org/bg/personalities/frederic-bastiat/tova-koeto-se-vijda-i-tova-koeto-ne-se-vijda


НОВИ КНИГИ 
 

Немирството на парите. Епизоди от монетарната 
история, Милтън Фридман, ИК „Дамян 
Яков”, 1994. 

Нищетата на историцизма, Карл Попър, 
Издателство Рива, 2000.  

Най-големите бизнес истории на 
всички времена, Даниел Грос и списание 
Форбс, Издателство Кибеа, 2000. 

Свободният пазар и неговите врагове – 
псевдонауката, социализма и инфлацията, 
Лудвиг фон Мизес, Институт за радикален 
капитализъм „Атлас”, 2010. 

Изяж богаташа. Някои наблюдения 
върху икономическото неравенство в 
света, Пи Джей О’Рурк, Издателство 
Изток-Запад, 2006. 

 

Lords of Finance – 1929, the Great 
Depression, and the Bankers Who Broke the 
World, Liaquat Ahamed, 2010 

 

Изключително сме благодарни на дарителите – Калин Христов, Георги Ангелов, Петър Ганев, Калин Манолов и 
издателска къща„Дамян Яков”. 

Всички нови книги можете да видите тук: http://library.ime.bg/books/new/ 

 

~ 

    

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

10.00 - 18.00 ч. понеделник до петък 

За Ваше удобство, всяка първа сряда от месеца, библиотеката ще работи с удължено работно време - до 19.30 часа. 

 

КОНТАКТИ 

Институт за пазарна икономика 

София, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 

Тел.: (+ 359 2) 952 62 66, 952 35 03 

E-mail: library@ime.bg 

Интернет адрес: http://library.ime.bg/ 

 

 

 
 

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа 
асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България. 
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